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RESUMO

A Bacia do Maranhão, também chamada Bacia do parnaÍba ou
Meio Norte' ocupa uma área de aproximadamente 600.000 km2 e abran
ge quase toda superfÍcie dos Estados do piauÍ e Maranhão e parte
dos Estados de Goiás e Cearã. Ê essencialmente uma bacj-a paleozói
câr cujos sedimentos atingem espessura máxima de 3.000 metros, dos
quai-s 2.500 metros correspondem a sedimentos paleozóicos.

O Permo-Triássico desta Bacia, objeto de estudo deste
trabalho, é representado pelas Formações pedra de Fogo, Ivrotuca e
Sambaiba.

o estudo integrado de diferentes critérios sedimentológi
cos e geoquímicos (anáIise granulométrica, conteúdo mineralógico
das frações reve, pesada e argila, estudo geoquímico e isotópico,
análise petrogrãfica e determinação de paleocorrentes deposicio
nais) propiciou, além da caracterização das unidades acima citadas,
a identificação dos ambientes geradores destas rochas e ainda uma
airã.lise do comportamento tectônico da Dacia nesta época.

A sedlmentação inicia-se sob condições continentais
(flúvio-lacustre e eólica) e marinha eplcontinentar sob condições
de aridez ctimática durante a deposição da Formação pedra de Fogo.
A regressão do mar permiano e aumento da aridez climát,ica levam
ã deposição dos "red beds" da Formação Motuca, onde as intercarc
ções de evaporitos são respostas aos mares interiores remanescen
tes.

No Triássico, sob condições nitidamente continentais ãri
das, ocorre a deposição dos arenitos eóIicos das antigas dunas do
deserto sambaíba, sob j-nfluência de paleoventos oriundos de leste.

Associado a esta evolução, temos o aparecj-mento da fei
ção tectônica positiva, deflnida neste trabalho e chamada de Ag
queamento de AIto ParnaÍba. Tal argueamento, inexistente antes do
Permiano, tem, neste período, influência dlscreta na sedlmentação
da Formação pedra de Fogo, aparecendo como área menos negativa,
separando as fãcies de origem continental das de origem marinha
1Ítorânea.

Durante a sedlmentacão da Formação Motuca, esta feição
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adquire caráter nltldamente positivo, r-rmitando a deposrção desta
unidade apenas no setor norte da Bacia. Esta feição posltlva,
adqulrindo caracterÍstÍca de sela, influlu no padrão regionaL
dos paleovenÈos Èriåssicos, formadores das arelas da Formação sam
bafba.
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ABSTRACT

The Maranhão Basin, also known as ttre parnaÍba or Meio
Norte Basin, occupies an area of approximately 600r000 kmZ, æverirg
the states of PiauÍ and lularanhão almost entrrery and parts of the
states of Goiås and cearã as werl. rt r,s essentially a paleozoic
basin with a maximum thickness of 3,000 m, of which 2,500 m
represent paleozoic strata.

The Permo-Triassic of this basin,the object of tJris thesis,
is represented by the Pedra de Fogo, Motuca, and sambaÍba Fbrrnatior¡s.
The integrated study of sedimentologic and geochemicar criteria
(grain-size anarysisi mr-nerar content of the right, heavy, and
clayey fractions; petrographic analysis; and paleocurrent
determinatj"ons) have permitted not only the characterization of
these formations and their depositional- environments but also the
analysis of the tectonic behaviour of the basin during this tj-me.

sedimentatlon of the Pedra de Fogo Formation began under
continental (fluviat-lacustrine and eolian) and epicontinental
marine conditions within an arid climate. The wi-thd.rawal of the
Permj'an sea and the increased aridity of the climate l-ed to the
deposition of the red-beds and intercarated evaporites (deposited
from the waning inland seas) of the Motuca Formation.

rn the Tri-assic, eolran arenites of the sambaiba Fbrrnalion
\¡/ere laid down as desert dunes under distinctly arid, continental
conditions by paleowinds coming from the east.

Associated with tìris geoi-ogicar evoluti-on, a positive
tectonic feature appearerl in the Permian which is herein defined
and denominated as the Alto parnaíba Arch. This arch exerted a
mild infLuence upon sedimentation of the pedra de Fogo Formation,
separating the continental- facies from the shallow maïine facies.
During the sedimentation of the Motuca Formation, this feature
acquired a disti-nctJ-y posltive character, thereby limiting
deposi-ti'on of this unit to the northern portion of the basin and.,
during the Triassic, influencing the regional pattern of the
paleowinds responsibre for depositing the sambaiba Formation.
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CAPÎTULO T

INTRODUçÃO

]. . ]. - OBJETTVOS DO TRÀBA¡HO

Ðsté trabalho tem, eomo objetivo principaf, a caracterizacão das unidades gue compõem o permo-Triássico da Bacia ;;-;;;nhão (Formações pedra de Fogo, Motuca e Sambaf ba) a parÈir 
-;.'ìr=

;HÏ"::t"srado 
dos sesuintes crirérios sedimenrorósicos e 

'eg
- caracÈerização litolõgica e do conÈeúdo mine.ral69icodas frações leve, pesada e argila, visando identificar as ãreasfontes que teriam atuad.o na gênese das rochas arenosas das Forma

ções acima ciÈadas;

- anãlise das medidas de estratificações cruzad.as daFormação sambaÍba, procurando determinar o padrão dos par.eoventosgeradores dos arenitos eólicos;
_ estudo geoquÍmico e isot6pico, além da anáIise petrográflca e identificação dos argi lomj.nerai s, tentando definir osambientes formad.ores d.as rochas carbonáticas das Formações pedra

de Fogo e ¡4otuca;

- reconstruçao paleogeográflca objetivando auferirsobre o cemportamento tectônico da Bacia do Maranhão durantePermo-Triåssico.

Faz parte, ainda, deste trabalho, uma análise crÍticacuidadosa sobre a interpretação dos diferentes parâmetros sedimentológicos, principalmente no que se refere ã anátíse 
""a"a;;;;;dos dados 

"

J..2 . AMOSTRÃGEM

para o pnesente trabarho, for¡am coletadas a,nostras nosEstados de Goiás, Maranhão e piauf. À Figura J_ mostra o mapa seológico e a localização dos pontos de amostragem.

Os trabafhos de campo compreenderam o conhecimento pré

id6Ías
o
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vio do autor, oriundo de quatro meses de levantamentos (192g e
L979) execut'ados na Bacia do Maranhão dentro do Convênio DNptvt-uFpa
(Projeto AraguaÍna e Projeto carolina) r e viagem efetuada para
este trabalho. A viagemr eüê compreendeu coleta de amostras su
perficiais, levantamento de perfis, seções e descrições georógi
cas gerais, consumiram trinta dias de campo (julho de rggo).

A amostragem teve como finalidade obter materiais para
estudos de granulometria, conteúdo mineralógico das frações leve,
pesada e argira, anãrise petrogrãfica, geoquÍmica e isotópica.

Procurou-s€, dentro do possÍve1 (existência de bons afrg
ramentos, existência de estrada, etc.), coretar amostras regular
mente espaçadas para que toda a ãrea de afloramento das Formações
Pedra de Fogo, Ivlotqca e SambaÍÌ,¡a fosse abrangida de modo unifor
me, evitando-se assim, a concentração local de amostragem.

Na Tabela I consta uma relação dos pontos de amostragem
com especificações de procedência, descrição litológica, utilizan
do-se da classificação textural de SHtrpARD (f954) para os sed.imen
tos clásticos e da classificação de roLK (1962) para os sedimen
tos carbonáticos. Descreve-se, ainda¡ os procedimentos aos quais
foram submetidas as amostras.

1.3 BACTA DO MARANHÃO

Vãrios e bons trabalhos vieram ã Iuz versando a estrati
grafia e geologia geral da Bacia do Maranhão, também conhecida
por Bacia do ParnaÍba ou Meio Norte.

Sabe-se que a Bacia do Maranhão compreende uïna depres
são com uma ãrea de 600.000 k*2, de forma aproximadamente ovar,
abrangendo quase toda a superfÍcie dos Estados do piaui e Mara
nhão e parte dos Estados de Goiás e Ceará . Ê, essencial-mente uma
bacia paleozóica, cujos sedimentos compõem um anfiteatro contor
nando uma arena central de sedimentos cretácicos e mai-s novos.

A Bacia pode atingir espessura mãxi¡na de 3. OO0 metros
dos quais 2.500 metros compreenclem seclj-mentos paleozóicos, enquan
to que os cretácicos, com grande expressão en ärea, são relativa
mente finos com cerca de 500 metros cc espessura.
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De acordo com AGUIAR (1971), a Bacia do Maranhão teria
tido origem principalment,e no desenvolvj-mento de dois elxos de
subsidência: um a partir da área de trlarajõ, com direção sudeste,
infletindo-se para ]este a partir do centro d.o Estado do Maranhão;
e outro, de rumo nordeste, passando por Floriano. Ester Do lado
sudoest.e, vai-se infletindo, tendendo a tomar ru¡no sur, onde deve
ria estabel-ecer-se a ligação com a Bacia do paraná no Devoniano,
enquanto o primeiro eixo faria a ligação com a Bacia Amazônlca
através do Marajó. os eixos de subsidência seriam separados por
um arco denominado xambioã de direção nordeste.

Segundo LIMA & LEITE (1979): "A Bacia do parnafba origi
nou-se pela subsidência de grande área cratônica, formada segundo
os principais sistemas de fraturamentos (NE-SW, N!{_SE e N_S) parg
lelos, sucessivos e escalonados, cujas interseções destas linhas
de ruptura geraram grandes blocos ou mosaicos, responsáveis pela
disposição geornétrica dos estratos rochososr euê acompanha, grog
so modo, a própria configuração dos rimites atuais da Bacia em
tela " .

A interpretação do registro geológico nas Bacias do pa
ranã, Anazonas e Maranhão revou GoMES (196g), ALMETDA (1969),
GHIGNONE (1972), FÚLFARO & LANDIM (1973) C SOARES Ct AI. (Tg74)
a identificarem pacotes de sedimentos, separados por discordân
cias e denominados de segtlências, de uma forma similar äs estabe
Iecidas por SLOSS para o craton americano.

Segundo IvIESNER & WOOLDRIDGE (L964) , toda a coluna estra
tigrãfica da Bacia do Maranhão pode ser naturarmente divldida em
três grandes seqtlências sedimentares. cada uma destas seqüências
ê caracterizada por clima e esguema tectônico de deposição dife
rentes.

A seqtlência inferior (segundo MESNER & !ÍOOLDRIDGE ,1964) ,
correspondente ã seqüência GAMA de SOARES et a1. (Lg74), consiste
intej-ramente de clást,icos de idade devoniana e mississipiana. A
sedimentação inicia-se com conglomerados e arenj-tos continentais
(Formação serra Grande), passando a marinha durante a maior parte
do Devoniano (Formações Pimenteiras, cabeças e Longã) e termina
com sedimentos deltaicos e continentais durante o Missj-ssipiano
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(Formação Poti). A seqtlência espessa-se e torna-se de granulação
mais grossa em direção à faixa de afloramento leste e sudeste, in
dicando uma proveniência da borda oriental.

A seqttência médj-a (segundo MESNER & WOOLDRIDGE, l964) ,
correspondente ãs seqtlências DELTA e DELTA A de soARES et al.
(L974), consiste de camadas vermerhas, anj-dritas, dolomitos, car
cários, sÍlex, arenitos continentais eõlicos e fluviaÍs. Esta se
qtlência separa-se daquela devono-mississipiana sotoposta por u¡na

discordância com angularidade de 30 a 50. A sedimentação foi
contlnental com breves incursões marinhas (Formação piauÍ), mari
nha epicont,lnental (Formação pedra de Fogo), continental com mg

res interiores remanescentes (Formação Motuca) e contj-nental eóli
ca (Formação Sambaiba). O clima, quente e semi-ârido, passa, com
o temPor pêrâ ãrido. Torna-se também mais grosseÍra em direção
ã margem leste e sudeste como na fase inferior, mas tem a sua es
pessura diminuÍda nest,a direÇão, ao invés de aumentada.

A seqtlência superj-or (segundo MESNER & WOOLDRIDGE,]-g64),
correspondente à seqtlência EpSILON de SOARES et al. (L974) , é com
posta guase que inteiramente de rochas cretáclcas. Apenas um man
to delgado do Cretãceo Inferior foi depositado na Bacia do Mara
nhão propriamente dita, enquanto depósitos espessos do Cretãceo
Inferior e Superior acumuLaram-se nas fossas costeiras de São
Luiz e Barreirinhas. separa-se da seqüência permo-pensilvano-
-triãssica por um hiato pri-ncipal, durante o qual diabásios e ba
saltos foram injetados e derramaclos na Bacj-a do Maranhão. predomi
n€lm' na Bacia do Maranhão, sedimentos continentais fluviais e la
custres.

L.4 PERMo-TRrÁ.ssrco DA BAcrA Do MARANHÃo (TRABALHos pRÉvros)

1.4.I FORMAçÃO PEDRA DE FOGO

1.4 .1 .1 - Cons j-derações gerais

PLUMMER (1946, in LfMA & LEITE, L97g) propôs o nome For
mação Pedra de Fogo para as camadas ricas em sÍlex e fósseis vege
tals Psaronius que afloram no vale do rio pedra de Fogo, entre
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Pastos Bons e Nova lorque.

A Formação é caracterizada por sedimentação cfclfca,
reconheclda por BARBOSA & coMEs (1957, in AGUTAR, lgzl) na área
de Tocantlns.

Segundo AGUIAR (1964) : "A sucessão dos sedj-mentos da
Formação Pedra de Fogo é cfclica, sendo que na ãrea de Balsas fo
ram reconhecídos guatro ciclos prj-ncipais. Cada clclo se inicia
por um arenj.to que dÍminui de granulação para o topor ou passa a
siltito, vLndo a seguir carcário ou "chert", seguido por u¡na se
qtlência de folhelhos com intercarações de "chert", com alguns lei
tos de calcãrios na base, coberta finalmente por outra seção de
folhelhos que se tornam silticos ou arenosos para o topo,,.

Segundo LIMA & LEITE (1978): "A Formação pedra de Fogo
apresenta predomlnantemente fãcies pelÍtica, constituida por sll
titos, folhelhos, calcãrios e silexj-to. A fração psamltica apare
ce subordinadamente. Existe grande repetição de seqtlêncla rochg
sa no sentido vertlcar, ocorrendo comumente cicl0temas".

Segundo FARIA JR. (1979): "A Formação pedra de Fogo, Eo-
-Meso-Permiano, da Bacia do Maranhão é caracterizada por uma sedi
mentação cÍclica constituÍda de intercalações de arenitos finos,
siltitos' folhelhos e bancos carbonáticos contendo abundantes ní
veis e concreções de sÍIex".

I.4.L.2 - ^Area de exposição e espessura

A Formação Pedra de Fogo aflora quase continuamente na
porção cent,ro-Ieste, oeste e principalmente na fafxa centro-sul
da Bacla do Maranhão (Figura lb).

segundo LÏMA & LErrE (1978): "sua área de exposição na
borda leste tern como limite norte a cidad,e de coelho Neto, prog
seguindo para sul ao longo da faixa paralela ao rio parnafba, com
preendendo a regfão de Teresina, Amarante e uruçui, sofrendo uma
inflexão Para oeste onde se estende numa direção aproxímadamente
E-w, através das ãreas de Balsas, Riachão, carolina, Tasso Frago
so e Alto Parnafba. Na borda oeste assume uma direção aproximada
mente N-s, ou seja, da região de A.raguaÍna até a altura do para
lelo de Pedro Afonso".
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A Formação Pedra de Fogo é mais arenosa no sud.este e les
te da Bacia. sua espessura maj-or foi a perfurada pelo poço 2-NG-
-I-MA: 189 metros (AGUIAR, IgtI) .

LEITE et a1. (1975, in LIMÀ, & LEITE, L978) assinalaram
guer na região de Caxiasr ê €spessura da Formação Pedra de Fogo em

superfÍcie é de 173 metros.

Na região de Teresina, sua espessura varia de poucos me

tros, como delgadas coberturas sobre a Formação piauÍ até 25 me

tros, Dâ ãrea de Beneditinos. Na ãrea de Monsenhor Gil, fíca em

torno de 70 metros.

Na região entre Landri Sales e UruçuÍ e entre Gilbués e

Alto parnaÍba, observa-se espessamento de leste para oeste. Assim,
em direção ã calha do Parnaíba, a espessura aflorante varia de al
guns metros a 50 metros, enquanto na região de São Raj-mundo das lr1¿r¡

gabeiras ocorrem espessuras da ordem de 100 metros (LIMA & LEITE,
r978).

Segundo LIMÄ & LEITE (1978), a nordeste de Itacajá, a
pessura aflorante da Formação Pedra de Fogo situa-se em torno
50 a 80 metros.

es

de

Segundo FARIA JR. (L979), a Formação pedra
média com 100 metros de espessura, pode ser dividida
bros: Membro Basal, Médio e Superior ou Tri-sidela.

1.4.1.3 Relações de contato

de

em

Fogo r €rTr

três Mem

Na borda leste, o contato inferior com a Formação piauÍ
é concordante e se apresenta, por vezes, com brusca mudança litoló
gica. Na porção centro-oeste, o contato inferior com a Formação
PiauÍ processa-se através de lenta gradação, dificultando a cleli
neação do contato geológico. Os folhelhos, arenitos e siltitos,
intercalados com delgados leitos de sÍIex da Formação piaui,gradam
para siltitos, arenitos e folhelhos, intercalados com esparsas ca
madas de sÍlex da Formação pedra de Fogo (LÏMA & LErrE, r97g).

O contato superior com a unidade Motuca é gradacionaJ_,
ocorrendo a passagem de folhelhos e siltitos esverdeados, averme
thados e arroxeados, com intercalações de srlexitos, em ní.¡eis con
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tÍnuos ou nodulares da f'ormação Pedra de Fogo, para siltitos e fo
thelhos vermelho-t.ijoIo, calcÍferos, da Formação Motuca (LIMA &

LETTE, l97g).

I.4.I.4 Idade e correlação

PRICE (1948) sugeriu idade eopermiana para a Formação pe

dra de Fogo baseado na presença do anfíbio labirintodonte
Pnionosuehus, "possivelmente equivarente à Formação wichita do
Texastt.

Estudos palinolõgicos realizados por uür,r,en |1962, in
ANDRADE, L972) também sugeriram idade eopermi-ana ã parte j.nferior
da Formação Pedra de Fogo.

Segundo RAGONHA (1978): "A presença de troncos sllicifi
cados de psaron'Lus bt,asil ,.ert..'i;, e ilustrados por BOUREAU (in
Traité de Palêobotanj-que, Tomo rv, pág. Lgz, LgTo') , procedentes
da Formação Pedra de Fogo, Estado do piauÍ, autorizou o autor a
situar a referida Formação na base do Sakmariano (permiano Infe
rior) ".

I.,IESNER & WOOLDRIDGE (1964) situaram a Formação pedra de
Fogo no Permiano. Ressaltaram gue o estudo palinológi.co confir
mou a idade eopermiana para a parte ínferior da Formação pedra de
Fogo e identificou pórens neopermianos na parte superj-or.

cRUz et a1 . (1973, in Lrt{A & LErrE, r97B) registraram,
através de estudos palinológicos, a presença de microesporos a1a
dos, indicativos de uma flora desenvolvida e variada de gimnos
permas, pteridófitas e esfenófitas, o que sugere uma idade permia
na inferior.

segundo BARBERENA & DAEltoN (L974) , o pv,iont;suehus, labi
rintodonte arquegonaurídeo presente na Formação pedra de Fogo, ê

uma forma mais especializada, principarmente no gue se refere ã
posição das narinas externas, à dentição vomeriana e ao extremo
alongamento da pré-maxi1a, do que o plataops present,e na Forma

ção Rio do Rastro. Considerando o PLtttyops como Permiano Supe
riorr a.Formação Pedra de Fogo, consegtlentemente, pelo menos em

parte, de acordo com as maiores adaptacões do Prionosuchus, deve
ser considerada como também contida no Permiano Superior.
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Segundo BARBERIINÀ & D¡\El.lOl; (1974): "É interessante obser
var, em concordância com esta possibitidade que os resultados pa
linoestratigráficos caracterizam a I.'ornação Pedra de Fogo como
tendo grande parte de seus depósitos no Permiano uédio e Superior',

segundo LrltA & LErrE (1978) : "os conjuntos de esporomor
fos com LaetiqatoIporit,. s, Punctatisporite s, v'ir.kkipoi i,enr,tes,
Azonotz'iLetes, vest,zgispor,ítes e veny,ttcosísport'. les conf irmam a
idade eo-mesopermiana atrrbuÍda à Formação pedra de Fogo".

Segundo RAGONHA (1978): "Em suma, vários autores, com ba
se em diferentes grupos fósseis, coincidem em opinar quanto à c9
locação das camadas inferiores cla Formação Pedra de Fogo no Eoper
miano. A presença de três diferentes grupos de liiondn-ichthes,
cujo apogeu tenha se processado no Carbonífero, reforça a suposl-
çao quanto ao enguadramento em tal idade. E, assim sendo, por
extensão, a assembléia fóssil, idêntica, encontrada na base do
Membro Taquaral- da Formação Iratir no Estado de São Paulo, conduz
a interpretã-Ia, entre evidências outras, como sendo da mesma ida
de atribuida ã rormação pedra de Fogor ou seja, eopermiana".

IÍESNER & WOOLDRIDGE (1964) correlacionam a Formação pe

dra de Fogo ao que chamaram Grupo Estrada Nova da Bacia do paraná,
referj-ndo-se ao hoje conhecj-do Grupo passa Dois que engloba as
Formações rrati e Estrada Nova. segundo estes autores, a Forma

ção Andirã da Bacia do Amazonas é equlvalente ã Formação pedra de
Fogo e ã Formação Motuca.

AGUTAR (L97I) correlacionou a Formação Pedra de Fogo com
as Formacões Palermo, rrati e Teresina, esta última, ao gue se co
nhece, como membro superior da Formação Estrada Nova.

Segundo RÀGONHA (1978): "Com evidência ã faunula de
Chontlr'íehthes, âs formas que têm perm.itido um posicionamento sis
temático mais completo indicam uma notáve1 correlação estratigrá
fica do llembro Taquaral da Formação rrati Bacia do paraná Es
tado de são Paulo, com a base da FormaÇão pedra de Fogo - Bacia
do ParnaÍba Estado do Maranhão. Dentre as espécies até agora
descritas no Membro Taquaral, três clelas foram originalmente assi
naladas'por srLVA sANTos na Formação pecra de Fogo e, possivelmen
tê, outras espécies que aqui ocorrem poderão ser, oportunamente,



t,ambém constatadas na Bacra do paraná.
duas bacias intracratônrcas e estudadas
'laqUananf hUS aT,buqLte r,{¡ r,tr. ; , 'r.eniì..,,7t¿¿r¡,1g

punctatu¿stt,
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As espécies em comum nas
neste trabalho são:
ma.ranltens ts e :tlpAnoius

segundo RAGONHA (1978): "A semelhança da associação fog
sllíferar êIll nÍve1 de espécie, nê Bacra do Paraná e Bacia do Mara
nhão, sugere uma possÍvel lrgação entre estas duas bacias intra
cratônicas por mares epicontinentais perslstentes ainda no tempo
de soterramento dos restos de peixes aqul estudad,os,,.

L.4.2 FoRMAçÃo MorucA

L.4.2.I - Considerações gerars

PLUMMER (1946, rn LIMA & LErrE, r97B) propôs a denomlna
ção de Motuca para designar folhelhos de cor vermelho-t.ljolo com
Ientes delgadas de calcários e anidrita, sobrejacentes aos estrg
tos Pedra de Fogo nos arredores da Fazenda Motuca, entre são Do
mlngos e Benedito Leite no Maranhão.

I4ESNER & WOOLDRIDGE (L964) conslderaram a Formação Motu
ca de ldade neopermiana, com base em evidências fossllÍferas e na
correlação lltológica com a Formação Rio do Rastro da Bacia do pa
raná.

NORTHFLEET & MELO (1967 ) indicaram espessura de 130 a 170
metros para esta unldade e admitiram sua concordância com as For
mações encaixantes pedra de Fogo e Sambaiba.

AGUIAR (1971) ratifica a concordância da Formação Motuca
com as Formações Pedra de Fogo e SambaÍba, considerando-a de ida
de permo-triãssica.

L.4.2.2 - Área de exposição e espessura (Figura lb)

Aflora numa faixa contínua, relativamente estreita, mar
geando as escarpas da Formação Sambaiba na região centro-sul da
bacia sedlmentar, estendendo-se de leste para oeste, compreenden
do, basicamente, as regiões de Llruçuí, são Félix de Balsas, Lore
Eo, Balsas, são Raj.mundo das Mangabeiras, carolina, FiladéIfia e
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AraguaÍna. Também margeando um eixo norte-sul, a oeste das
giões de Floria¡ro e Amarante, estendendo-se por I'lonsenhor G1l
oeste de Teresina até Caxias, afloramr €rn extensa ârear os se

mentos correspondentes ã Formação Motuca (LIMA & LEITE, L978) .

Segundo AGUIAR (1971), a Formação Motuca é mais arenosa
na borda sudeste da bacia, e sua maior espessura foi perfurada no
poço 2-NG-I-MA: 296 metros.

Na região de BaLsasr â €spessura total desta unidade 11

toestratigrãfica estâ em torno de I00 a ll0 metros.

Ã, semelhança da Formação SambaÍba, cujos estratos são ex
postos em uma faixa aproximadamente leste-oeste e dlminuem de es
pessura ã medida que prosseguem rumo leste, para a borda ociden
tal da bacÍa, também para os sedimentos Motuca se observa tal fa
to, notadamente de Piladélfia para AraguaÍna, desaparecendo as ex
poslções nesta última área para sul e oeste (LIMA & LEITE, 1978).

L.4.2.3 Relações de contato

O contato com a Formação Pedra de Fogo é geralmente grg
dativo, caracterizando-se pela passagem de folhelhos e siltitos
avermelhados e esverdeados, com nÍveis de silexito, para folhe
lhos, arenitos e siltit,os vermelho-tijolo da Formação Motuca.

O contato é concordante com a Formação Sarnbalba gue the
sobrepõe e caracteriza-se, geralmente, pela passagem de arenj.t,os
vermelhos, finos, com estratj,ficação cruzada de pequeno porte da
normação Motuca, para arenitos brancos e róseos, finos a médios,
com estratificação cruzada de grande porte da Formação SambaÍba.

L.4.2.4 ldade e correlação

Apesar dos fóssej-s constj-t,uÍrem uma raridade na seqtlên
cia oxj-dante da Formação Motuca, I\,IESNER & WOOLDRIDGE (L964) assi
¡alaram a presença do gastrópode PLeurotomanía Bp, gue também oæI
re no Permiano do Peru. Registraram, também, alguns peíxes gue

se asserpelha¡n aos peÍxes permianos PaLeoniseus e ELochtys, atri
buÍndo-lhes idade neopermiana.

re
e

di

IqIESNER & hIOOLDRIDGE (L964) correlacionaram a Formação Ivlo
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tuca à parte supeïior da Formação Andirá da Bacia do Amazonas.

MESNER & VíOOLDR]DGE (1964) e AGUTAR (1971) corretaciona
ram a Formação Motuca com a Formação Rio do Rastro da Bacia do pa
rana.

1,4"3 - FORMAçÃO SAMBAÍBA

1.4"3.1 - Considerações gerais

O termo Sambaiba foi utilizado primeiramente por PLUMMER(1946, Ín LfM¡\ & LEITE, 197g) para designar os arenitoÞ que cons
tituem mesetas próximo ã cidade de Sambafba.

MESNER & I¡ÌOOLDRIDGE (I964) consideraram os arenj-tos SaE
baíba como formação pertencente ao Triássico Superior e sobrepos
ta concordantemente å Formação pastos Bons, admitind.o, entretanto,
como duvidosa a posição desta úItima unldade.

AGUIAR (l- 9 71) considerou os arenitos sobrejacentes ã For
mação Past,os Bons, anteriormente
å r'ormação Sambaíba de MESNER &

consideradoscomo pertencenÈes
WOOLDRTDGE (I964), como inÈegran

tes dâ Formação corda.

segundo AGUTÃR (L964), a Formação sambaiba é constituf
da de arenitos róseos e avermelhados, com abundantes estrat,lflca
ções cruzadas.

1.4.3.2 - Ãrea de exposição e espessura

A Formação Sambaíba aflora na porção centro_ sudoe st.è e
borda SW, numa falxa E-W, correspondendo, aproximadamente, às ci
dades de SambaÍba, Balsas, Carolina (MÀ) , Babaçulândia, Filadél
fia e Araguaína (GO) (Figura tb) .

segundo AGUTAR (1971), não se conhece a espessura totar-
da Formação, pois sempïe é encontrada truncad.a pelos derrarnes basáltlcos ou pelas formações mais novas. No poço 2_ïZ_I_MA, sua
espessura é superior a 400 metros,

.A Forrmação Sambaiba ap.resehta, por Èoda sua seção,fácies
arenosas, lrão sendo constatadas variações significativas e con
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servando-se constanÈes as seções de arenitos, tanto vertical comohori zontalmente ,

próximo à cidade de Babaçutârrlia, verifica_se espessuratotal- de I83 metros païa a Formação sanbaÍba, enquanto que na cidade de sambaíba foram medidos cerca de 200 metros (LÌMA & LErrE,r_g7g).
Na região centro_sul_, nota_se maior expressividade emtermos de espessura, que se apresenta relatj-vamente constante entre Sambaíba, Balsas e Carolina,
À medida que se estend.e à borda oeste da bacia, ou seja,de Filadêrfia rurno ã Araguaína' suas espessuras são decrescentesneste eixo E-W, tendo sido constatados pouco mais de f5 metros dearenitos desta Formação em área próxima a Âraguaina, e desta cidade para su1 ocorre novo decréscimo. De carol-ina para noïte, 

--;;
flanco oeste, suas espessuras são, também, decrescentes (LïMA &LErrE, l-978).

1.4.3.3 - Relações d.e contato

Na região de Lizarda e povoado de
baÍba recobre di s cordantemente as Formações
dra de Fogo.

Na região su1, próximo a Gilbués, NORTHFLEET &(1967) assinal_aram a existência d.e um conglomerad.o basaL nade SambaÍba sobre os estratos permianos pedra de Fogo.
Na região de CaroLina e Loreto, a Formação SambaÍba repousa em contato concordante bastante nÍtido sobre os sedimentos daFormação Motuca' Dá-se através da, passagem d.e arenitos fÍnos e sir-Èitos vermelho-tijoLo da Formação Motuca para arenitos esbranquiçados, finos a médios, caulÍnicos da unidade sambaíba (L'MA & 

'JEïTE,r978).

CUNHA & CARNEIRO (1972) ¿da1¡iram haver discordância e!tre a Formação SambaÍba e Motuca, entretanto, LIMA & LEÌTE (197g)evidencÍaram concordância em quase tod.os os pontos d.e contaÈo, sem,no entanÈo, haver gradação IiÈológica.

Curupâ, a unidade
paleozôicas piauÍ e

sar
Pe

NEVES

unida



- l ?-

1.4.3.4 - Idade e corre.Iação

por se tratar de uma sucessão rochosa afossilÍfera, suadatação é baseada em relações esÈratigrãficas.
Encontra_se sobreposta em concordância à Formação Motuca,datada do permiano e sotoposta aos basa.l-tos da Formação Mosqulto.
IvIESNER & WOOLDRfDGE (1964) posÍcionaram a Formação Sa¡nbaÍba como perÈencente ao Triâssico, admitindo estar sob os 

-;J;;;;
jurásslcos e sobre as camadas neotrlássicas da Formação pastos
Bons.

AGUIAR (1971) inferiu idade triássica inferior, baseadoem sua concordãncia com os basal_tos admitidos como pertencentes aoTriássico Mêdio a Sr:perior. Ressalva que nenhum basaLto da Formação Mosquito' à época d'o seu relatório, tinha sido 
".n"..rJ"a""'äîtado' seu posicionamento é baseado em rerações 

""tr"tigrai;";",;vez que col-oca es tratigrafi camente acima d.os basaltos, a FormaçãoPastos Bons do Triãssico Superj-or.

Segundo L]MA a LEITE (I97g): ,,os dados radiomêtricos confirmarn o posicionamento ,furássico a Triássico Superi", n"r;-;= ;;;rames da Formação Mosquito, na parte oeste da bacia, ¡a r"i"i.i*I"äatribuídos por MESNER & wooLDRrDcE (1964),.
A Formação Sambaíba fol correlacionada por MESNER &I4TOOLDRIDGE (1964) å Formação Botucatu, da Bacia do paraná.
Segundo AGU]AR (L97I) , não exlstiria correspondente daFormação Sarnbalba na Bacia do paraná ou, se existir, deverá estarabaixo da discordância da base da Forrnação Botucatu.

1.5 - AGRADECIMENTOS

A mais sincera gratidão ao professor Doutor SetembrinoPetri pela orlentação conferlda.
Ao Conselho Nacional d.e DesenvÕLvimento Cientlfico e .Iecnológieo (CNpq) pelo auxÍlio de pesguisa de campo (processo 

- ";;
2222.I786/78) e bolsa de pesquisad.or para elaboração deste trabatho (Processo n9 llLt .2025/76\ .

Ào Professor Doutor .Tosé Moacyr Vlanna Coutinhoúum agrade



-r4-

cimento especial, por terrem dlferentes etapasrfranqueacro seus
préstimos e conhecimentos.

Ao professor lr{ax Brandt Neto (I.e. UNESp/Araraquara)pe
1o valioso auxÍlio nos trabalhos de campo e pelas fotografias ao
microscópio eletrônico.

Aos amigos Gilberto Amaral, Jorge Kazuo yamamoto e Mauro
Fumio Yamamoto pelas discussões e orientação na parte de computa
ção dos dados.

Aos geólogos Luj-z Antônio Pereira de Souza, Roberto Mon
Ílâ, Maria cristina Moreira coelho e Eduardo Todeschini pelo efeti
vo apoio laboratorial

Aos estagiários do Laboratório d.e sedimentorogia (DpE-
-rGUsP) ndson Eyji sano, Ã,lvaro cesar Fochi e Fãbio Gomide Rahal
peÌo valioso auxílio prestado nas diversas etapas do trabalho.

Ao prcfessor Doutor Benjamin Bley de Brito Neves pelas
crÍticas e sugestões apresentadas.

Ao Professor Moysés Gonsales Tessler e ao Senhor Wi1son
Macedo (r-o. /usp) pela diagramação e confecção dos desenhos.

Aos professores E1chi Matsui e Francisco José Krug do
CENA (Piracicaba) pelas análises quimicas e isotópicas de rochas
carbonãti-cas.

Ao professor Doutor Raphael Hypó1ito peras
nicas de paligorsquita.

análises quí

Aos amigos Luiz Alberto Fernandes e Silvia euintanilha
Macedo pela criteriosa revisão do texto.

À, senhora Nair de campos Louzada e ao senhor José
Ponchirolli, peros trabalhos de datllografia e ao senhor Jayme
Alves da Silva e equipe pelos trabalhos gráficos.

E ao pessoal técnico e administrativo do Instituto de
Geociências da universidade de são pauro gue, direta ou indireta
mente, colaborou com o autor. A todas essas pessoas o autor con
signa o seu profundo reconhecimento.



-15-

CAPÎTULO II

ANÃLTSES GRqNULoMÉtnTcas

2.r - uÉrooos

2.L.I GRÀNULOMETRIA

rni-cialmente, foi feito guarteamento das amostras parase chegar a porções adequadas conforme a ritorogia, sendo de cerca de 100 gramas no caso de arenitos mais puros e 50 nr.*"=-,;;;as mais argilosas. posteriormente, foram desagregadas manuar_mente ou com a ajuda de um martelo de borracha.
Após o quarteamento e desagregaçãor ês amostras foramcol0cadas em suspensão e homogeneizadas por meio de agitador rotatÍvo. para evitar o problema de floculação, utili"";_""-;-- ;;;fosfato de sódio como deflocul-ante

As amostras foram processadas por pipetagem (utilizadapara dimensionamento de partículas entre 0,062 e or0o4 mm de diâmetro), seguida de peneiramento (para partÍculas entre ;.r;; 
--;

0r062 mrn) - A escala granurométrica usada foi a de wENTIivoRTH(rg22)sendo gü€, no peneiramento, foram utilizadas peneiras com 4r000;2,830¡ 2,000¡ 1,410; 1r000; 0,707; 0,500; 0,354 i 0,250¡ 0,I77¡0,L25; 0,088 e 0r062 mm de abertura.

2'L'2 cÃ'Lculo Dos PAR.ÂMETRos ESTATIsTïcos DAS Dï'TRï-
BUIçõES

Nos cálculos dos parâmetros, utilizou_se as fórmulaspropostas por F.LK & 
'ARD 

(1957). os cálcur_os foram efetuados nocomputador BURRoucHs B 6.700 do centro de computação Eletrônicada universidade de são paulo, a partir de prog.rama denominado LABsE 4, em linguagem FoRTRAN ïV, desenvor-vido por Mauro ,;;;;-"";;;¡noto

os pesos
percentis

Neste progrrama,
de cada fração

(ø5, ØL6'Ø25'

são usados como
granulornétrica,
Ø50' Ø75' Øea e

dados, o peso inicial e
calculando-se, entãor oS
ØgS) interpolados em cur



-16-

va acumulativa em papel de probabilidade aritmética. A interpola
ção pe10 método de LAGRANGE, utilizada no programa LABSE r (corM
BRA' 1976) ' é aqui substituÍda pela função de GAUss, conforme *ã
todo proposto por s!{AN et al . (Lg78), onde as porcentagens ."rrrnr
ladas são transformadas em escores da distribuição normar acumula
da atrav6s desta função

A partir do programa LABSE 4, pode_se obter:
Câl_culo em ø (KRUMBEIN, 1934) dos parâmetros estatísti

cos de FOLK & WARD (1957) para distribuição total (intervatol
areiar silte e argila) e distribuição areia, para amostras que
apresentam acima de 50* de areia.

crassificação'texturar da amostra segundo SHEPARD (1954)
e impressão da mesma no diagrama triangular.

coordenadas do gráfico discriminante muLtivariável
(SAHU, l-964) , calculadas a partir dos parâmetros estatisticos de
FOLK & WARD (1957).

cálculo de número de crasses texturais do sedimento,
conslderando apenas as classes granulométricas (conforme a escala
de !{ENTI¡¡oRTH, 1922) ' com porcentagens de pelo menos ls da distri
Duaçao.

2.I.3 - ANÃLÏSE DE CORRELAÇÃO

2.1.3.1 Diagrama de dispersão

Diagramas binãrios

o comportamento das variãveis pode ser anari-sado a par
tir de di-agramas de dispersão. os diagramas de dispersão desti
nam-se ao estudo do grau de associação entre duas variáveis e sãoconstruídos lançando-se as medidas num sistema de eixos, onde ca
da eixo representa uma variável (YAMÀ*MOTO et al., l9g0).

sua análise é feita observando-se a di-stribuição dos pon
tos' o qrau de associação entre as duas variávels em estudo pode
ser medì-do pelo cálculo do coeficiente de correração de pearson,
que varia numericamente de _l a +1.



O coeficiente de pearson é computado por:
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onde x.k indica k -ésima variável medida na amostra i e x.,- é a
- -lKk -ésima variável medida na amostra ;i. Ao todo, S variávåis são

medÍdas em cada amostra a 9ii é a correlação entre as amostras i e
j-, os valores podem variar*á. 

".to 
(minima correlação) a +l ou

-I (correlações máximas) . Ouando o coeficiente for próximo d.e +l-,
significa que existe uma co:irelação linear positiva e guando for
próximo de -1, existe uma correl-ação linear negativa. Val-ores pró
ximos de zero indicam dispersão total dos pontos, conforme a figu
ra abaixo.

Coe f ic¡e nle " + I Caeficienle , - I Coeficienle. O

A partir das variáveis diâmetro médio, seJ-eção, assime
tria e curtose da distribuição total, mais os val-ores de número de
classes texturais e porcentagem de matriz (silte + argila) , foi
calcuLada uma matriz de correl-acão, utirizando-se do coeficiente
de Pearson, para cada unidade estudada. Em seguida, construiu-se
diagramas de dispersão com correl-acão acima de 0,60 (ern módulo),
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por serem mais Significantes.

Após o tratamenÈo por unidade, as amostras foram agrupa
das e cal-culou-se nova matriz de similaridade com a impressão de
Èodos os diagrarnas de dispersão, A partir destes d.iagramas, veri
ficou-se quais pares de variáveÍs são importantes na discriminação
de unidades.

Estes mesmos gráficos foram ainda comparad.os com aqueles
apresentados por FRIEDMANN (1961) e AGUAYO (19g0) para uma possí
vel caracterização dos ambientes deposicionais.

DÍagramas ternários (AGUAYO, l9g0)

O grãfico ternário é formado por um círculo que contêm um
sistema de coordenad.as, cujo ponto de intersecção coÌncide com o
centro do cfrcur-o- o eixo da abscissa divide a circunferência em
duas part.es,uma superior e outra inferior (Figura 2a) . Sobre o ei
xo da ordenada, pode ser representado o diâmetro mêdio em @; de
preferência, escolhe-se o segmento da reta do semi_círculo supg
rior para os valores de @ positivos (granulação mais fina) e o se
mi-cÍrcul0 inferior para val0res ð,e þ negativos (granuração mais
grossa ) .

Na semi- circunferênci a superior, pod.em ser representados
os valores de seJ.eção, que serão os mesmos tanto à esquerda quanto
à direlta da lÌnha vertical que secciona o cÍrculo. No ponto de
simetria, a seleção é igual a zero (seleção ótima) e, para a dire!
ta ou esquerda, hã o incremento d.os val_ores rndicando piores ser.e
ções' A escara a ser escolhÍda dependerá dos valores mãximos ob
tidos para as amostras estudadas.

Na semi- circunferência inferior, pod.em ser nencionados os
valores de assimetria. O ponto d.e intersecção da linha verticaL
com a circunferência representa o grau mãximo de simetrÍa (assime
tria igual a zero) que pode ter um sedimento, por outro lado, à
direita do me smo ponto, os valores de assimetria são positivos e,
à esquerda, negativos.

Diagrama de SAHU (1964)

Na análise de viscosidade e energia dos ambientes, foi em



-19-

Þregado o gráfico proposto por SAHU (1964) gue distingue vários
mecanísmos e ambienÈes de deposíção dos sedimentos. a partir da
análise discriminatória murtivariável. Ele emprega os parâmeÈros
estatísticos definidos por FOLK & I{ARD (I957) para esÈabel-ecer se
parações entre os ambientes: eóIico e praia, praia e marinho, ma
rinho e fluvial, fluvial_ e correntes de turbidez.

Esse autor observou que o desvio padrão das funções diå
criminantes cresce progre ssivamente na seq{lência: eórico, praÍa,
marinho raso, fluvial e depósiÈo de correntes de turbidez. verifi
cou também que o desvio padrão da assimetrra (skr), mostra reco
brimento entre os vãrÍos arìbientes de deposição, sendo, portãnto,
considerado um fator não significante para interpretaçãot os de
mais parâmetros (Mz = diâmetro médio, ôr.= seleção, KG = curtose)
se prestarn para a interpretação dos fenômenos deposicionais. En
tão, o autor tentou diversas combinações com estes três parâme
tros, conclulndo que a melhor discriminação entre os diferentes
ambientes, assim como entre os diversos processos deposicionais,
pode ser obt.ida colocando-se os val-ores ae y' o, contra a reLa
ção entre as variQBcias de curtose, dJ-âmetro *édio e desvio pa
drão ao quadrado J,)c s tTl2 em papel J.og-Iog..SM

*a"a. arubXlho, utilizou-se, inicialmente, os parâmetros
de FOLK & WARD (1957) da distribuição total do conjunto de amos
tras pertencentes a cada formação. posteriormente, de cada cog
junto de amosLras, foram escolhidas as a.renosas, isto é, as com
mais de 50& de areia, para um segundo tratamento estatÍstico.

2.L,3.2 - Análise classificatória multivariante

A correlação entre as amostras foi feiÈa a partir da aná
Iise de agrupamento ("Cluster Analysis,'), uÈilizando_se os parâ
metros de ForJK & WARD (1957) da distribuição totar. cono variáveis
(diâ¡netro médio, seleção, assimetria e curtose).

A anál-ise de agrupamento, uma técnica cr-as sifi catória nur-
tívariante, foi apricada, inicíalnìente, para fins de taxionomia
numérica. At,uarmente, tem si-do apl-icada também en diversas ãreas
da Geologia como HÍdrogeoquÍmi ca, Geoquirníca, paleontologia e Se
dimentol-ogia, entre outras.
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Com esta têcnica, é possÍvel a classj_ficação hierárquica
de um conjunto de anostras. Se tivermos n amostras e medirmos m
variãveis, o conjunto de dados forma uma matriz n:sn. Em seguida.
calcula-se a medida de semelhança ou símilarÍdade entre cada par
de arnostras (Modo O), ou entre as variáveis (Modo R) . Esta meto
doJ-ogia explicada e exemplificada por SoKAL & SNEATH (1963) e
PARKS (1966) pode empregar várias medldas de similaridade, desta
cando-se, entretanto, doÍs coeficienÈes com maior aceitação (o
coeficienÈe de correlação de pearson e a DisÈância Eucl_ideana).

para a anál-ise de comportamento de variáveis (Modo R),stg
siderando o fato destas poderem ser diretâ ou inversamente corre
lacionadas, é mais adequado o uso do coeficiente de correlação de
Pearson como medida de simil_aridade, enquanto que para a correla
ção de amost.ras (Modo Q), caso deste presente trabaLho, onde se
mede a maior ou menôr aproximação entre estas, a medida de simi
l"aridade mais adequada é a DisÈância Euclideana.

No cá1cu10 da Distância Eucr-ídeana entre duas amostïas,
considerando-se m varj_áveis, a fórmula é:

d.. =1l

m,
r (xik - *ik)

k=I

onde x.U indica k-ésima variável medida na anostra i, x.,_ ê a k_
ésima variável medida na amostra j, d. _ é a distâncr. lla." _"
amostras i " j. uma pequena ai 

"tãrr.iå 
I 
indi ca que as duas amos

tras são sÍmilares ou próximas, enquanto grandes distâncias indi
cam dissimilaridade.

Calculadas as distâncias, organj-za_se a matriz de simi
laridade entre as amostras (nxn) . Desta matrj_2, escoÌhe_se ;par de amostras com menor valor de distância (maior correlação),
para a cJ.assificação hierárquica pelo grau de similaridade, Após
a retirada deste par de amostras, estas são fundidas numa única
amostra, obtendo-se (por média aritmética) os novos valores d.as
varj-áveis. Com essa nova amostraf calcula_se a sua correlação



com as demaj_s, montand.o-se nova matriz de simi l-ar id.ad.e , agora comn-I x n-l elementos. A retirada sucessiva d.os pares d.e maior correlação, aliada à fusão das amostras corre.Lacionadas , permitem a
obtenção de uma matïiz final- 2x2.

A partir da correJ_ação dos pares de amostras arranjadas
hierarquicamente, consÈrói-se o dendrograma, que é a forma grãfi
ca mais usada para a apresentação desses agrupamentos.

Para que os valores de correlação (g) se distribuam entre 1 (correlação mãxima) e o (correlação mÍnima), usa_se . tranl
formação da expressão païa:

cc (coeflciente de correlação) = 1 _ d (DisÈância Eucli
deana )

2.2 - CARACTERTZAçÃO TEXTURAL DOS SEDIMENTOS

2;2.I - PARÂ¡4ETRoS ESTATlsTTcos DE FoLK & WARD (1957)

Os resultados dos parâmetros esÈatÍsticos (que caracte
rizam nunericamente a distrtbuição granuroméÈrica dos sedimentos),
calcuLados para afiosÈras das Formações pedra de Fogo, Motuca esanbaÍba, encontram-se na Tabela 2, os parâmetros da distribui
ção areia foran recalculados somente para amostras aïenosasr ouseja, aquelas com mais de 50g de areia.

' 2.2.2 - ANÃLISE DE FREQTJÊNCIA DOS PARÂMETROS ESTATÎSTICOS

Os tesultados obtidos dos parâmetros estatísticos foram
submetrdos a uma anãJ-ise de freqüência, para a verificação do com
portamento dos mesmos em conjunto (COIMBRA, 1976l . As medidas defreq{lência foram efetuadas em intervaros pré -dete rmÍnados , segun
do a escal-a granulométrica .e IVENTI\I.RTH (1922) para valores de
<]iâmetro médio, e segund.o os padrões verbais de FOLK & WARD (1957)
para os valores de sereção, assimetria e curtose. os resultados
dessa anáIise, tanto para a distribuição total como para a areia,
encontram-se na Tabela 3.
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2.2.2.I - Formação pedra de Fogo

São sedimenÈos com baixo selecionamento (73g das amostras são pobremente seJ-ecionadas), apresentam grande heterogenelda
de litolõgica, observando-se desde arenitos até argllitos.. Aproxl
madamente 739 das amostras mostraIn assimetria muito posj.tl_va, de
monstrando que a maiorla das distrlbuições possuem a caud.a esparrrã
da para os lados das frações mais finas. OuanÈo à curtose, nota_
-se a presença de curvas desde muito platicúrtlcas até extremamen
te leptocúrticas.

Considerando_se somente o arcabouço das amostras arenosas, observa-se que as areias são predominantemente finas (50* pos
suem diâmetro médio na classe areia fina.e 408 na areia multo fi
na) . O selecionamento varia de bom a mod.erad.o, as dJ.strÍbuições
são assimétricas, desde negativas a muito positivas, e as curvas
são platicúrticas quanto ao grau de achatamento.

2.2.2.2 - I'ormaç ão MoÈuca

O dlâmetro médio varia de areia muito fina a silte multofino, com predominância do silÈe m6aio (44g). Apresenta seleção
de pobre (638 das amostras) a muito pobre (3gg) e as anostras apre
sentam assimetria muito positiva (25E), demonstrando maior espaLha
mento para os lados das frações mais finas. As curvas variam demuito platicúrticas ä extremamenÈe r-eptocúrticas, com predominân
cia das platicúrticas (56*)

Considerando o arcabouço de amostras arenosas, verifica_
-se una locallzação do diâmetro médio entre areia fina (gOt) aareia muito fina (20t). A seleção varia de boa a moderada e 60gdas a¡nostras apresentam assimetria negativa e curvas mesocúrti_cas.

2.2.2.3 - Formação Sambaíba

Há predominio de sedi_mentós com diâmetro médio no intervalo areia fina (90å), aIém de seleção variando de boa a pobre. Ascurvas mosÈram assimetria muito posÍtiva e variam de pr.aticúrticas
a muito leptocúrticas, com llgeira predominância das muito l_epto
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cúrticas (4Og ) .

o arcabouço de amostras arenosas tem o diâmetro médio situado predominantemente no intervalo arej_a fina (90?) e ,;;---a;;amostras apresentarn-se moderadamente selecionadas. predominam curvas mesocúrticas e a assj-metria varia de aproximadamente simétrica (3OB) a muiro þositiva (50å)

Diâmetro médio: a Formação sambaiba apresenta varor médio de M (ø) inferior às demals unidad.es, demonstrando ;-";r"auîz ''
cia de termos mais g,rossei-ros. Ressalta-ser pêrâ a ,"r*.nr"---;;dra de Fogo, a grande dispersão dos valores de diâmetro ;å;;",";idenciando heterogeneidade litológica, enguanto que a Formação SambaÍba apresenta menor dispersão e, portanto, maior homogeneidadeIitológica.

A anárise da Figura 4 confirma a maior homogeneidade litológica para a Formação sambaÍba e a presença de termos mais arenosos, enquanto que a Formacão pedra de Fogo apresenta maior ,";;rogeneidade li-torógica, com participação de termos grranurom";r;;
mente mai_s finos

pode-se verificar ainda (Figura 4) o nítido aumento nagranuJ'ação dos termos ritorógicos e maior homogeneidade (menor dispersão) da unidade mais antiga (Formação pedra de ,";;; ;;'ïmais recente (Formação Sambaíba).

Analisando-se apenas o arcabouço das amostras arenosas,verifj'ca-se o mesmo comportamento descrito para a distribuição tota1 (rigura 5).

sereção: Na distribuição total , ¿ menor varor médio dodesvio padrão para a Formação sambaÍba evi_dencia presença de termos mais selecionados

2.2.3 - ANÁ,LTSE Do NI]MERo DE CLASSES TEXTURÀTS (TABELA 5)

2.2.2.4 Comparação entre as
Figuras 3A, 38, 3C,

três unidades estudadas (Tabela 4,
3D e 3E)

cl-asses texturais para
a 8 para a Formação Motu

Os resultados mostram de 4 a g

amostras da Formação pedra de Fogo, de 5
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ca e de 4 a 5 para a Formação Sambaíba.

Verjfica-se (Flgura 6) um aumento crescente no núrnerode classes texturais e maior dispersão d.os valores da unidade ¡naisrecent,e (Formação Sambafba) para a unidade mais antiga (Formação
Pedra de Fogo) .

2.2.4 - DTAGRAMA DE SHEPARD (TABELA 6 e FIGURA ?)

As anostras da Formação SambaÍba apreser¡tan_se reunid.asnum mesmo agrupamento dentro do intervar-o ritológico de arenitos.
A Formação Motuca pode ser separada em dois grupos distlntos: um de granutação grossa, constituÍdo por arenitos 

" 

-"r;;;
tos sfr.icos e our,ro de sranutação mais fina, lonstir;r;;-";.*";ititos e siltitos areno-argilosos .

A Formação pedra de Fogo pode também ser separada emdols grupos: um.de granulação mais grossa, constituÍdo de arenltos e outro de granulação mais fina, constituido de termos "ilico-argilosos.

2.3 - AN.ÁrrsE DE CORRELAçÃO

2.3.I - DTAGR.ê,MÀS DE DISPERSÃO

2.3. L.1 - Diagramas blnários

Correlação de variáveis

l.ormação pedra de Fogo

A matriz de correÌação (Tabel-a 7) mostra os pares devarÍãveis (Figuras 
1: 

n . r0) Mz x skr (-0,77), Mz x K-G (-0,70)e Kc x t Matriz (-78) ap¡sssntando coirel_ações ir,í"r".J, .o co.trário do que ocorre com o par de variáveis Mz X g Matriz, comcorrelação direta (0,93, Figura 1l).
A partir da anâIlse da Figura 3, nota_se, para a Forma

ção Pedra de Foqo, dols padrões de curvas, sendo um blmodal_ commoda prÍncipal na fração areia (semeJ_hante a amostras da FormaçãoSambafba) e outro unimodal com mod.a no intervaLo silte_argila.
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Verlfica-se que quanto menor o diâmetro médj.o (ø) r ês

curvas apresentam-se com assimetria mais posit.iva e com valores
mais altos de curtose (curvas mais leptocúrticas). Curvas mais
leptocúrticas estão associadas, ainda, a menores percentagens d.e
matriz, enquanto que estas levam à diminuição dos valores de diâ
metro médio

Salienta-se o fato das variáveis acima independetem do
número d.e classes texturaÍs das aÌnostras.

Formação Motuca

A matriz de correlação entre variãveis (Tabel_a 7) mogtra, para a Formação ¡{otuca, correlação direta entre os pares de
variãvej-s (Figuras !2, 13 e 14) M" X g Matriz (0,g2),6_ x Sk,(0¡62) e ô'r x N9 de classes texturais (0,g2).

por outro lado, os pares de variáveis (FÌguras 15, 16 e
1-7 ) vtz X Skr (-0,89), ôï x ? MaÈriz (-0,62) e Kc X A Matríz
(-0r69), mosÈram correlações inversas (negativas) .

Nota-se, então, que a maior porcentagem de matriz r-eva
ã diminuÍção do diâmetro médio (em mm) , melhor seleção (menor des
vio padrão) e menores valores de curtose (curvas mais platicúrti
cas ) .

A Formação Motuca é formada, basicamente, por amostras
sÍ ltl co-argi losas (Figura 7), onde o maior número de classes tex
turais leva a maior dispersão e, conseqüentemente, a piores vaLo
res de seJ-eção (maior desvio padrão) conforme mostra a Figura J_4.

Destâca-se ainda, que as curvas são positivamente mais
assimêtricas (cauda para o lado dos finos) quanto pior a seJ_eção
e maior o diâmetro médio das amostras.

Formação SambaÍba

A anáLise da matriz de similaridade entre variáveis (Ta
bela 7), montada a partir dos diagramas de dispersão, evid.encia
para a Formação SambaÍba (Figuras 1g, L9 , 20 e 2I) , a correlação
direÈa entre as variáveis ôt X KC (0,70), ôï X å Matriz (0,g0),
Skf X t Matriz (0,80) e Kc X ? Matr.iz (0¿Bl).
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Verifica_se então, que quanto menor â seleção dos sedÍmentos (maior desvio padrão), mais reptocúrtica é a curva 

" *;;;a porcentagem de matriz.
Acredita-se que a maÍor porcentagem de matrlz seja regponsãvef por curvas com assimetria mais posiÈivas (cauda para olado dos finos) e valores mais aLtos de curtose (curvas mais f"ptocúrti cas ) .

pode-se verificar, para amosÈras da Formação SambaÍba(Figura 3E), curvas com moda na fração areia. A matriz é constituÍda pelas cl_asses silte fino, sil_te muito fj-no e argila. ;"";;sência de termos intermediãrios (slLte g.ïosso e silte méarol sullre que esta matriz seja autÍgena (alteração de fel-dspato) e nãode trÍ ti ca .

É interessante observar que os parâmetros acima descritos parecem não depender do dÌâmetro médio bem como U" 
"ú*";;-;:classes texturais das amostras.

Formações pedra de Fogo, Motuca e Sambafba

A matriz de slmilaridade (Tabela 7), que agrupa todasas amostras das três uni.dades estudadas, mostra correlação diretaapenas para Mz x I Matriz (0,95 _ Figura 22) e ôr x N9 classestexturais (0,70 - Figura 23).

Discriminação entre os grupos d.e amostras das Formaçõespedra de Fogo. Motuca e SambaÍba

As amostras da Formação SambaÍba, em todos os gráflcos,
sempre se apresentam bem agrupadas com pequena dispersão. Estegrupo é perfeitamenÈe discriminado em reJ-ação às amostras da Formação Motuca, porém, quando comparad.o com amostras da Formação pedra de Fogo, ocorrê superposição com u¡n de seus o.,r.,.," ,r-"-(Figura 24). 

ÞuPc¡Posrçao com un de seus grupos (Mz x KG)

As amostras da Formação Motuca estão relaÈivamente agrupadas com uma certa dispersão. Esta Formação pode ser faciLmenteseparada da Formação sambaíba, mas o me smo já não ocorre em rera
ção às da Formação pedra de Fogo (ôI X Skï) (Figura 25).
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Com relação à formação pedra de Fogo, há, aparentemente,
dispersão total_, entretanto, após cuidadosa anál-ise, é possÍve1 aseparação de um grupo. Este, por sua vez, encontra-se em justapo
sição com amostras da Formação sambaÍba. As outras amostras dif,Ícilmente podem ser agrupadas, pois apresentam_se muito dispersas e,
em parte, caem dentro do campo definido como pertencente à For¿na
ção MoÈuca.

Cabe destacar o grupo d,e amostras da Formação pedra deFogo semeLhante ao grupo da Formação SambaÍba, do qual está separado apenas nos diagramas Mz X g Matriz, ð, * t Matrlz e K^ X g Matriz (Flguras zz, ze e 27i, pera maior pårcentagem ae malrtz. 
";.é caracterizado por arenitos que formam a fácies interpretada comode origern eór' 

'co- 
l itorânea - razão da semelhança granuJ-omêtrlca ccmos sedfmentos da Formação SambaÍba _ o que vem reforçar a hlpõtesedesta fácies eólica na Formação pedra de Fogo.

Ãnh_i€ntes de sedimentação

Dlagramas de parâmetros granulométricos (M", ôr, Sk, eKG) de amostras de sedÌmentos recent,es, foram utilizados por
FRTEDMAN (196r) para discrlminação de amblentes de sedimentação.Tais parânetros refretem o modo de transporte e a energfa do meiodeposlclonar, enquanto gue a composição mlneralógica dos sedimentos estã mais ligada à natureza da área fonte.

O autor verificou que a assimetria é um parâmetro quepermlte separar amostras de areias de dunas (desérticas, costeirase fluvlals), com vaLores positlvos, d.as areias de praias (cost,eiras, lacustres, etc.) gue apresent,am valores negativos de ."r;;;tria. As arelas fl'viais, como as de dunas, também .pr.serrta; ;;simetria posÍtiva, mas pod.em ser separadas destas p"fo f.to-a".pä
senÈarem maiores valores de desvÍo padrão (pior seleção).

Dos guatro parâmetros est.atf s.
menos diasnósrico de ambienre a. ".ai*"lllli.'i"" l¡;.jÏ,i.kki,
1961; MOTOLA & !{EISER, 196g e AGUAyO, l98O).

Cabe salientar que os diagramas aqui apresentados foramfeitos â partir dos parâmetros granulomêtrlcos lur, A r, ,i, " ^"r,calcul-ados segundo fórmutas propostas por FoLK & WARD (1957) s ¡fre
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pelo mêtodo dos momentos, como calculados por FRTEDMAN (1961). Es
ta diferença na metodologj-a não permite a comparação direta entre
ambos et no máximo, pode-se comparar apenas o fato da assimetria
ser negatj-va ou positiva, sem discutir seu módulo.

o grãfico (Figura 28) sk, x M, (ø) mostra que a Forma
ção SambaÍba apresenta todas as amostras com valores positivos de
assimetria e diâmetro médio inferior a 0,360 mm (L,Ag ø) o gu€,
segundo FRTEDMAN (1961), pode sugerir deposição em ambiente eóli-
co, concordando então com a hipótese de ambiente desértj-co para
esta unidade.

A Formação Motuca também apresenta vaLores positivos de
assimetria, mas a granulação muito fina (415 a 615 rØ) não coaduna
com areias eóIicas.

Jã a rormação pedra de Fogo pode ser separada em doj-s
gruPos' um com assimetria positiva, localizado em justaposição ao
campo das areias da Formação SambaÍba, e um segundo apresentando
valores negativos de assimetria. Admite-se, para o primeiro, uma
sedimentação em dunas litorâneas caracterj-zando uma fãcies eóIica
para esta rormação, fãcies esta já identificada por outras carac
terÍsticas. Já o segundo poderi-a, segundo FRTEDMAN (196r), indi
car uma sediment,ação de praia, mas a granulação muito fina destes
sedimentos (argilas sílticas) indica condições de baixa energiana
sedj-mentação, incompatíveis com ambiente de praia. Admite-se, pg
ra este grupo, uma sedimentação em planicj-e de maré, condições
est.as predominantes na sedimentação desta Formação.

Verifica-sêr no diagrama assimetria x diâmetro médio de
AGUAYO (1980), que amostras de prai-as de alta energia apresentam
assÍmetria negativa, concordando com FRTEDMAN (196r), mas as de
energia moderada, com granulação areia fina, podem apresentar va
lores posj-tivos de assj-metria. As areias de dunas litorâneas têm,
segundo AGUAYO (1980), assimetria levemente negativa, enquanto que,
para FRIEDMAN, areias de quaisquer dunas (desérticas, litorâneas
ou fluviais) sempre apresentam valores positivos de assimetria.

As amostras de fácies eólica da Formação pedra de Fogo
(dunas litorâneas) apresentam sempre assimetria mais positiva que
areias de dunas desérticas da Formação SambaÍba. Isto concorda
com o gráfico de FRTEDMAN (196r), mas não com o de AGUAyo (r9go)
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que apresenta valores levemente negativos para dunas lltorâneas.
A discussão acima mostra que os gráficos binários de

FRTEDMAN (1961) e AGUAYO (L980) só podem ser utilizados na discri
minação de ambi-entes, apenas quando são utirízad.as amostras areno
sas como fizeram os autores, e não podem sex utÍlizados quando as
amostras são de granulação maj_s fina (siJ.te-argila) .

2.3.1.2 - Diagrama ternário

A partir das varÍáveis diâmetro médj.o (Mz), seleção
(ôr) e assÍmetria (Skr), foram construÍdos diagramas circulares,
lançando-se três variáveis, segundo proposta de AGUÀYO (19g0).

Durante a consÈrução destes, a primeira dif icul-dade en
contrada foi a escorha da mel-hor posição para as variáveis e de
escaJ.as mais adequadas .

euanto à posição das variãveis, verificou-se gue a mais
adequada é a proposta por AGUAYO (I9gO), ond.e a assimetria ê colo
cada no semi-clrculo i-nferior, a seleção no semi-cÍ¡curo superior
e o diâmetro médio na ord.enada que seccj.ona o cÍrcuLo.

Com relação ã nelhor escala, não existe critério de es
colha antes da confecção do diagrama. Era só pode ser obtida por
t,entatlvas durante a construção.

postêriormente, anal_isou-se quais as possfveis interpre
tações para a dlscriminação de dois ou mais grupos. roi possÍvel
notar então, que anostras pertencentes a um mesmo grupo apresenta
vam diferentes características granulométrlcas.

Como exemplo (Figura 2b) , pode-se verificar quê as amos
tras A e B, com o mesmo valol de diâmetro médio, mas com diferen
tes valores de assimetria (skr) e seleção (ôr), são coincidentel
no gráfico. rsto mostra que a única variávei considerad.a é o diâ
metro médio (M"), pois este processo grâfico causa distorções em
reJ.ação ãs outras duas variáveis.

Considerando o acima êxposto, os gráficos ternários æns
truídos foram desprezad.os, pois, na verd.ad.e, tratam-se d.e discri
minações a uma só variável .
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2.3.I.3 - Diagrama de SAHU (Figura 29)

os resultados obtidos no diagrama de SAHU (1964) são in
compativej.s com o conhecimento que se tem dos ambientes deposicio
nais das unidades estudadas. Os pontos referentes aos conjuntos
de amostras caem nos campos: marinho raso (Formação Sambaíba) , cor
rentes de turbldez (Formação Motuca) e limite entre f luvial- e cor
rentes de turbidez (For¡nação Pedra de Fogo) .

Quanto às conCições de energia e viscosidade, as distor
ções são ainda maiores, resultando, para a Formação Motuca' mais

alto valor de vÍscosidade, enquanto que Para a Formação Sambaíba,

indica deposição sob condições de mais baixa energia.

o resultado d.e um segundo tratamento, onde são conslde
rados apenas os conjuntos de amostras arenosas (condi-ções de rnaior

energia na sedimentação) ô inve::so ao esperado' Pois evidencia urn

decréscimo de energia quando comparado com os conjuntos totais
(incluindo amostras sí.Itlco- argi 1o sas ) ,

A análíse do diagrama cle SAHU (1964) mostrou compLeta

inadequação deste para a discriminação de arnbientes. Sabe-se que

os cle mais alta energia, como os eólicos e os de praia, caracteri
zam-se por maior homogeneidade litológica (menor variança), prig
cipalmente no gue se refere a valores de diâmetro médio' Esta me

nor variança, quando colocada no denominador da fórmula para o

cálculo da abscissa, implica em aumento de valor desta, o que

erroneamente leva a um decrêscimo de energia.

AN.ÁLISE CLASSTFICATÓRIA MUI.,,TIVARIANTE

( .'CLUSTER ANALYS ] S '' )

2.3.2

2.3.2,I - Discussão do dendrograma

A correlação, segundo parâmetros granulométrícos dos

sedimentos terrÍgenos do Permo-Triássico da Bacia do Maranhão,

fol analisada excluindo-se os sedimentos aloquímicos e ortoquíml
cos (calcários, dolomitos, etc.) das Formações Pedra de Fogo e

Motuca,'não susceptíveis ao traÈamento granuÌométrico. Para a

anállse de correlação, foram usados os parâmetros da distribui
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ção totat, cal-culados segundo fórmulas propostas por FOLK & WARD

(1957): diâmet.ro médio (ø) , curtose, desvio padrão, assimetria e
I silte + argila.

A partir da anál_ise do dendrograma (Figura 30), podemos
ressaltar as seguintes observações:

1- Os sedimentos anal_isados apresentam-se nitidamente
separados em três grandes grupos, aqui denominados de A, B e C,
com correlações em torno de 658.

2 - O Grupo A é caracterizado peJ.a presença de amostras
de granulações sÍlticas e/ou argilosas, pode ser subdividido em
dois subgrupos: 41, formado por siltitos e siltttos argilosos e
42, formado por argilÍtos e argilitos sÍlticos.

3 - O Grupo B é caracterÍzado pela presença de arenitos,
areníÈos sÍl-ticos e siltftos arenosos. pode ser subdividido em
dois grupos: 81, constituÍdo de siltitos arenosos e 82, formadô
por arenitos.

4 - O Grupo C é caracterizado pela presença de arenitos.
Pode ser subdividido em dois subgrupos: Cl , formado por arenitos
com algurn teor de sllte e argila (menos de 259) e C2, formado por
arenítos mais puros .

A part.ir da comparação dos resultados obtidos do dendro
grama (Figura 30) e do diagrama de SHEPARD (Figura 7), verifica-se
que:

I - O Grupo A (dendrograma) corresponde basiôamente à
fâcies sil-ti-co-argiJ.osa da Formação pedra de Fogo, com alguma con
tribuição de amostras da Formação Motuca,

2 - o crupo B (dendrograma) engLoba as fãcies sÍltico-
-arenosa e areno-siltosa da Formação Motuca. O Subgrupo B2 é
consttt,ufdo apenas pelas amostras mais arenosas da fácies areno-
-slltosa, enquanto que, ao Subgrupo 81, pertencem as d.emais amos
tras da fácies s í ltL co- arenos a .

3 - O Grupo C (dendrograma) engloba amostras d.a Forma

ção Sambaiba e amostraè da fácigs arenosa da Formação pedra de Fo
go. O Subgrupo c2 corresponde à Formação SambaÍba e o Cl ã fácies
arenosa da Formação pedra de Fogo.
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2.3.2.2 - Interpretação dos resul.tados

A Forrnação SambaÍba apresentar-se litologicamente homogê
nea, com altos valores de correlação entre amostras proveníentes
de diferentes áreas. Tod.as as amost.ras desta unidade pertencem
ao denominado Grupo c e concentram-se no subgrupo c2 (arenitos
quase sem matriz e melhor selecionamento) . Acredita-se que esta
homogeneidade litoJ-ógica (presença de arenitos sem matrlz e mod.e
radamente sel-ecionados) esteja ligada ao alto grau de retrabalha
mento, dentro de um êmbiente de sedimentação eól"ico (desért,ico).

A Formação Motuca apresenta basicamente duas fãcies
com litologÍas distintas. a fácies areno-síItica (Subgrupo 82)
ocorre preferencial-mente no topo da unidade, com pequenas lnterca
lações na porção lnferior, A fácies sÍltico-arenosa (Subgrupo
B1) ocorre principalmente na base da unidade, com pequenas inter
calaiões na porção su¡rerior.

Na Formação pedra de Fogo, podem ser reconhecÍdas duas
fácies, uma s í rti co-argÍ losa e outra arenosa. A fácies sír-tico-
-argilosa (Grupo A) assocla-se a doLomitos e margas e é provavel
mente orÍunda de deposição em planlcie de marê. Nesta fácies po
dem ser 1ncluÍdos ar-guns arenitos sílticos de deposição marlnha
rasa. A fácies arenosa (subgrupo cl) apresenta caracterÍstlcas
litológicas muito semerhantes aos arenitos desérticos da Formação
Sa$baiba, como pode ser observado na porção l_este da Bacia (área
de Floriano, Demerval Lobão e Teresina) e na borda sudoeste (ãrea
de Colinas de Goiãs e AraguaÍna). Nest.as áreas acima d.escritas,
estes areniÈos parecem recorrer em toda coluna.

Cabe ressalt.ar que a fácies arenosa da Formação pedra
de Fogo está presente na região de Araguaína (GO) - Carolina (MA),
na base (leito do rio rtapecuru ao sur de carorina) e no topo da
Formação (local Ribeirão cacunda, Rodovia AraguaÍna - carorina e
margem do rio Tocantins, a norte de Carolina). Esta unj_daile are
nosa do topo foi descrita e denomÍnada por S.Á, et aI. (:-g7g) de
Fácies Cacunda, para a qual admitiran uma sedimentação de dunas
lttorâneas. Já na região de Froria¡ro, esta fácies foi também idel
t.lflcada por DELLA FÁVERÄ (1980) que também admitiu orlgem eóIica.
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CAPÎTULO Tr]

MTNERÀIS LEVES

3.1 - MÉTODOS

Após o peneiramento e separação por Iíquido pesado (bro
mofórmio) , o material leve das frações areia fina (0,250_0,1-25n*)
e areia muito fina (0,125-0,062 Ívl) foi utilizado para a d.etermi
nação de sua composição mineralógÍca.

A determinação mineralógica foi feita.a partir de estg
dos ópticos, utirizando-se montagens provisóri_as de râminas com
IÍquido preparado a partir de alfa-bromonaftals¡6 e nujo]- Este
1Íquldo, com n=l ,547, apresenta a vantagem de ser muito parecido
com o \¡¡ do quartzo (w = 1,544), anul_ando o relevo e facil_itando a
sua indivj.dual_i zação e separação óptica. Neste preparad.o, os
feldspatos potássicos (ortoclásio e microcl_Ínio) exibem rel_evo ne
gativo de fáciI detecção, embora os pJ_agiocJ.ásios sódicos, com
índices próximos ao lÍguido, não se separem do quartzo em exame
perfuncÈório. para o ú1t.imo caso, a Ídentificação ópÈica do mlne
ral exigiu a observação complementar da presença e tipo de gemina
ção, clivagem e alteração.

O método colorimétrico foÍ utilizado para algumas amos_
tras ' consiste no leve ataque com ácido fluorÍdrico sobre lâmina
montada em bálsamo do Canadá, sem .l_amínula, e adição dos corantes
cobalto nitrito de sódio e eosina B. Com os d.ois corantes, os
feldspatos potássicos adquirem cor laranj a_amare 1ada, os plagio
cl-ásios ficam róseos e o quartzo permanece incolor. Est.e método
ê ínteressante para a separação entre os tipos de feldspatos (po
tássicos ou pJ.agiocJ-ásios) . Considerand.o a raridade ou me smo au
sência de plagioclásios nas amostras estudadas, optou_se pel_a uti
J-ização do método óptico em monÈagem provisória (n= 1,547) por
ser de mais rápida aplicação.

os minerâis micáceos foram desprezad.os pelo fato de
que, na separação por bromofórmio, parte fica no resíduo pesado
e pâ.rte no matexial leve, pois, embora sejam mais d.ensos que o
bromofórm1o, as formas placóides desses minerais não permitem uma
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separação compLeta.

Materiais de difícil ident,ificação óptica, com aspecto
terroso, foram classificados informalmente como,,alteritos',
(MABESOONE ' 1968). Na verdade, são agregados argirosos microcris
taLinos e, em parte, oriundos da alteração de feldspatos (caulini
zação ) .

A anâIlse estatÍstica (TabeLas 8, 9 e l0) fol feita após
uma contagem inicial de 100 grãos, incluindo quartzo, feldspatos e
'ralteritos". Àpós este primeÌro cálculo, eliminou-se os ',aIteri
tos" e completou-se uma contagem de 100 grãos para se ext.raÍr as
porcent,agens de guartzo e fel_dspato.

Para o estudo de quartzo, contarâ.m-se 100 grãos deste ml
neral, analisando-se o arred.ondamento, a esfericidad,e, a natureza
estTuturaL (simpLes ou composto) , a extlnção (homogênea ou ondulan
te) e a presença ou não de crescimento secundárfo.

A análise de arredondamento e esferÍcldade foi fefta por
comparação visual, respectivamente, com as tabelas de KRUMBEIN
(1941) e RIT?ENHOUSE (1943 in SUcUrO, 1973a) .

Ouando da presença de quartzo com crescimento secundário,
consid.erou-se apenas o núcLeo c1ãstico, desprezando-se a parte
neoformada.

Nos feldspaÈos, foi verlficado apenas o aparecimento ou
de grãos con crescimento secundário.

3.2 - coMposlçã,o E MATURTDADE MINERAT,óGICA (FrcuRA 31)

A Formação Sanbaiba é caracterizada por alta maturldade
da fração Ieve, apresentando apenas quartzo com raros grãos de
feJ.dspato.

A Formação pedra de Fogo, mineralogi camente matura, com
predomlnâncla de quartzo, pode apresentaï, em algumas amostras,teo
res de até 208 de feldspato. Já a Formação Motuca é minerarogica
mente muito heterogênea, poi-s apresenta desde amostras maturas com
predominância toÈal de quartzo e ausência de feldspato at6 a¡nog
tras ímaturas onde as porcentagens de feLdspato at,ingem 50& do ma

nao
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terÍaL arenoso. Cabe ressaltar, ainda para as amostras desta For
mação, a presença de al-tos teores de material- descrito como ,,alte
riÈo", ptoveni.entes, peLo menos em patte, da aLteração de feJ.dspa
tos.

ouanto ã maturidade d.as formações estudadas, pode_se di
zer que a Formação SamliaÍba ê a mais matura, vind.o, a seguir, a
Formação pedra de Fogo e, por úttimo, a Formação I\,lotuca, com ter_
mos mais ímaturos.

A presença de aLtos Èeores de, feldspato (> 258), princi
palmente na Formação Motuca, leva a classificar parte dos areni
tos como arcósios. O aparecimento de feJ.dspatos pode estar lig;
do a condições climáticas semi-áridas com quase ausência de intem
perismo químico na fonte ou, alte rnativamente , a processos de rá
pida sedimentação. Considerando a ausência de evidências de rápi
da sedimentação, pode-se então admitir a presença de feldspatos
como um argumento que reforça a hipótese, já admitida, de condi
ções semí-áridas durante a deposição desta unj.dade.

3.3 - MATURIDADE TEXTURÃL (FIGURAS 33 e 34)

euanto ao arredondamento dos grãos de quartzo, pode_se
observar, para as três unidades estudadas, a presença de valores
mais altos (grãos maj.s arred.ondados) para a fração areia fina
(0r250-0rl-25 mm) e vatores mais baixos (grãos mais angulosos) pa
ra a fração areia muito fina (0,l-25 - 0t062 mm) , O fato corrobo
ra a observação generalizada da maior dificuldade de abrasão so
bre partÍcul_as menores.

Tanto na fração areia fina quanto na fração areia mui
to fina, observa-se maior maturidade texturar. (devido aos maiores
vaLores de arredondaaento m6dÌo dos grãos de quartzo) para amos
tras da Formação Sambaíba, seguida da Formação Motuca ", po, irf ti
mo, da Formação pedra de Fogo, com grãos mais angulosos.

O melhor arredondamento na Formação Sambaíba é just.ifi
cado pelo transporte e deposição eó1ica desta unidade, condições
mais efetivas para o arredondamento d.e partÍcufas.

O fato do arredondamento médio aumenÈar na unidade mai.s
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jovem (Formação sambaÍba), sugere eventos de recicragem na hlstó
rla geológica destes sediÍlentos .

As três unidades estudadas apresenta¡n predominâncla to
tal de grfros esférlcos, com var.ores médios de esferÍcidade sempre
superlores a 0,7 (Figura 34). Estes al.tos valores indicariam re
crabalhamento de outros sed.imentos, mas não se excrui a possibi
lidade de dertvação a partir d.e rochas ígneas e/ou meÈamórficas
equigranulares.

3.4 - DERTVAçÃO DOS SEDr¡4ENTOS

Nas três unldades existem desde amostras com predomlnân
cia de grãos com extinção homogênea, até amostras onde predominam
os grãos com èxtinção onduLante (Figura 35). Existe, er¡tretanto,
maior dispersão dos valores mêdios para a Formação Sambalba.

A presença de grãos com extinção ondulante leva a trg
çar fontes metamórficas ou tectonizadaç, incluindo_se, aqui,veios
de quartzo. Trata-se, pois, de um critérlg de diflcil a¡¡Iicação,
mas a abundâncla de quartzo com extinção ondulante ê mais ¿ùprg
prladê para lndlcar contrlbuição de ãreap metamõrficas.

Segundo FARIA JR. & SCHNTTZER (1980): "As análises
grãos de quartzô lrradiados revelaram na Fornação pedra de
uma surpreendente homogeneídade nos resultados. veriflca-se
em nédia, cerca de z5g dos grãos não mostram evidências de
diaçào, evldenciando a predominância de rochas metamó¡:fícas
necimento de cLåstlcos', ,

Segundo os autores acima, os grãos de quartzo provenien
tes de rochas fgneas, meta¡nôrficas e veios hidrotermais reagem di
ferentemente quando submetÍdoq a irradlação, os de rochas fgneas
(qranitos) tornam-se escurecídos ("smoky quartz"), enquanto gue
os de rochas metamôrficas e veios hldrotermals permanecem craros
após o bombardeamento ,

Acredita-se que o método aplicado pel"os autores aclmâ
poderá ser de grande imporÈância para estudos de derÍvação de se
dimentos, mas que, poï enquanto, é apenas empÍrico, fal_tando ex
pllcações teóricas sobre as razões de tal comportamento diferen
cial do quartzo .

com

Fog'o

9üê r
irra

no for
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Os resultados pert,inentes ã natureza estrutural dosgrãos de quartzo apontam a presença de raros grãos compostos narormação Pedra de Fogo' teores atê r2z em amostras da Formação sambaÍba e teores até 23* na Formação Motuca (Figura 36).
Àdmitindo apenas retrabalhamentos sucessivos na derivaçao dos sedj'mentos das unidades estudadas, dever-se-ia ter decrêgcimo da porcentagem de grãos compostos da unidade mais antiga (Formação Pedra de Fogo) para a unj-dade maj.s jovem (F,ormação Sambaíba)os resultados obtidos não mostram isto. Muito pero contrãrio, naunidade mais antiga os grãos compostos ocorrem apenas como traços.rsto leva a admitir uma atuação também de fontes primárias (fgnease/ou metamórficas) na gênese das Formações Motuca e sambafba. velores mais baixos em porcentagem de grãos compostos para a Formação sambaÍbar quando comparados com os varores médros da FormaçãoMotuca, não indicam, obrigatoriamente, menor contribuição destasfontes primã'rias' rsto porgue o alto retrabalhamento na Formaçãosambaíba leva ã destruição dos grãos compostos com a liberação econcentração dos grãos simples.

3.5 - CRESCTMENTO SECUNDÁ,RIO EM QUARTZO E FELDSPATOS

TESTER & ATTVATER (1934) distinguem os minerais autÍgenos e os secundários. Mineral autÍgeno é o de nova geração ouformado "j-n situ,'. pode ocorrer mals de um perÍodo de crescj_mento autÍgeno, bem como haver ou não núcleo de origem a;;;:crescimento secundário é o cresci-mento em vorta de um núcr_eo d.omesmo material e em continuldade óptica. Há casos de reves difeïenças na composição, como nos feldspatos, onde a parte neoformada nem sempre tem a nresna direção de extinção ¿" ,ra.i"o. ;--;;;parte neoformada, TESTER & AThIATER (1934) denon¡:inam autÍgena enão crescimento secundário. poucos autores fazem esta distinção,e torna-se preferÍvel seguir PETTïJOHN (Lg76) gue emprega o termoautígeno para denominar o crescimento no lugar, e defi-ne o crescimento secundário como uma manj.festação particur", ;;--;"arnu""];,caracterizada pe10 crescimento sobre um grão detrÍti_co do mesmomineral, oü um diretamente relacionado a ere (os mj_nerals envorvidos devem integrar a mesma série isomorfa) , como o """;-;";';;;;patog
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3.5.I - CRESCTMENTO SECUNDÁ,RrO EM OUARTZO

O quartzo com crescimento secundário é muito comum nas
três unidades estudad.as. Destaca-se a sua abundância na Formação
Pedra de Fogo e em algumas amostras da.Formação Sambaíba, ond.e po
de atingir teores superiores a 80t (Figura 32).

O reconhecimento do crescimento secundário em quartzo
é facilitado pela presença de pelÍcula argi 1o- ferruginosa envol_
vendo o grão detrítico e separando-o de sua parte neoformada. ca
be ressaltar que esta. pelicula ferruginosa é mais desenvor-vida-
na Formação sambaÍba. responsáver pela cor vermelha dos sedimen
tos .

Como a coloração d.os arenitos SambaÍba é anterior ao
processo diagenético de crescimento secundãrio, torna-se sugesti
va a hipótese de tratar-se d.e coloração primária.

Pode-se sali_entar o fato do crescimento secundário ten
der a reconst.ruir o cristal euhedral- de quartzo (Estampa t, Foto
4), levando à formação de cristaÍs bipiramidados com ausência ou
fraco desenvolvimento d.as faces de prisma (Estampa l, Foto I).

Cristais bipiramidados são tÍpicos de rochas vulcânl
cas formadas a al-tas temperaturas (quartzo beta) e incompatÍveis,
pois, com o ambiente diagenético. Acredita-se que o guartzo bipi
ranidal- supercrescido dos sed.imentos, apesar do hábito cristar-ino,
não é quartzo beta, mas sim resultado de melhor adaptação ao con
torno esfêrico do grão c]ástico. fnclusive, mui_tas d.as citações
de presença de quartzo bipiramidado em sedÌmentos, Ínterþretadas
como provas de derivação de rochas vulcânicas, pod.em tratar_se,
na verdade, de quartzo supercrescido por processos diagenêticos.

3.5.2 - CR-ESCIMENTO SECUNDÁRTO EM FELDSPATOS

Quanto à gênese do feldspato supercresciclo, os autores
são unânímes em cons j-d.erá-to oriund.o d.e processos diagenéticos rdes
cartando a hipótese de processos metamórficos ou hidrotermais. sa
be-se que os feldspatos mistos Na-ca e K-Na são prod.utos de aÌtas
temperaturas. possuindo os feJ-dspatos sedimentares composição al
calina pura, devem represerrtar produtos de processos de baixas
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temperaturas (diagênese) .

Nos casos mais comuns de crescimento secundárioro felds
pato ê constitufdo de núcleo de microclinío e capa de ortoclásio.
Quando o núcleo ê ae plagioclãsio sódico-cálclco, o revestÍmento é
albltico.

O ortoclãsio, o microclÍnj-o e a albita têm sj-do descri
tos como formados autÍgenicamente, tanto por crescimento secundá
rio sobre grãos detrÍticos arenosos, como também sob a forma de
cristaj-s idiomórficos completamente novos em rochas carbonáticas.

Os feldspatos com crescimento secundário são muito co
muns em toda a Formação Motuca (Estampa I, Fotos 2 e 3) e em amos

tras da Formação Pedra de Fogor nâ porção sudoeste da bacia.

Nestes arenitos, o reconhecimento do núcleo detrÍtico
é geralmente muito fãcil, pois apresenta-se arredondado e normal
mente alterado (superficialmente caulinj-tj-zado), ou recoberto por
peticula argilo-ferruginosa, enquanto que a parte neoformada é lfm
pida. Nota-se gue a parte externa tende a reconstruÍr a forma eu
hedral do cristal. Quando essa parte tem composição diferente, ca
so mais comum, o grão total não mostra extinção simultânea, devido
ao pequeno ângulo entre as direções ópticas do núcleo e da parte
neoformada.

Feldspatos autígenos são mais comuns em sedimentos marj-
nhos que em continentais. Sua presença sugere a influência de
águas marinhas ricas em potássio e sódio. Alguns autores ligaram
a ori-gem do feldspato autígeno a lamas marlnhas não consolidadas.
Todavia, faltam taÍs feldspatos em lamas recentes e, além do mais,
estes feldspatos são encontrados substj-tuindo fósseis e oóIitos, o
que levou autores mais recentes a admitirem una origem posterior
ao soterramento e consolidação do sedimento (REYNOLDS, L929 e VAN

STRAÀrEN, 1948).

No caso da Formação Motuca, a existência de feldspato
autígeno não indica condições marinhas de sedj.mentação, mas slm ma

res residuais, concentrad.os em âlcalis, formados em condições cl1
mãtj.cas semi-áridas e responsáveis pela deposição de evaporltos.
Acredita-sê Ç[uê os feldspatos autÍgenos observados tenham crescldo
sob condições de diagênese precoce, antes da consolidação do sedi-
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mento como resultado da lnteração entre o mel-o e o sed.imento recêm
depositado.

Cabe ressaltar o aparecimento de
mento secundário também na formação pedra de
tras da borda sudoeste da bacia. Trata-se,
mo processo ocorrido na Forrnação Motuca..

feldspatos com cresci
Fogo, em algumas amos

aparentemente, do mes



-4 r-
Cå,P f TULO IV

MTNERATS PESADOS TRANSPARXNTES NÃO MICÁ.CEOS

4.1 - MÉTODOS

Os minerais pesados foram anal_isados nas fraÇões 0r250-
01125 mm (areia fina) e 0,125 - 0,062 nm (arela muito flna) . As
frações acj"ma e abaixo destes limites foram rejeitadas pelo fato
de apresentarem minerais pesados em volume muito pegueno (frações
grossas), ou de seu estudo óptíco ficar dificultado (frações finas) .

A separação gravíméÈrica das frações J_eve e pesada fot
efetuada em funfs apropriados, uti_lizando-se o bromofórmio de D.,
2,89 g/em' como IÍquido pesado.

Ressalta-se o fato de algumas amostras terem apresenta
do teores muito balxos em minerals pesados, principalmente a Forma
ção pedra de Fogo, o que obrigou ao reprocessamento destas em volu
mes maiores, atê que fossem atingidas concentrações adequadas à
ldentÍficação e contagem dos minerais.

Para aunentar a concentração de minerais pesados trans
parentes, os opacos magnéticos (magnetita e ilmenita) foram . par
cialmente eli¡ninados com imã manual .

Apesar da presença de película 1imonÍtica dificulÈar as
identificações de multos grãos, evitou-se a lavagem ácida, mesmo
com ãcidos fracos e diluÍdos, a fim de prevenir al_teração ou mesmo
eliminação de mlnerais instáveis, t.ais como apatita, coJ-ofânio,
etc.

A seguir, foram montadas lâminas com as frações pesadas
daquelas duas granulações em asso.ciação total , devidamente quaïtea
da, O meio de montagem foi o báIsamo Caedax (n = 1,56). Util_izou-
-se tambêm, em benefÍcio da exatidão de determinação óptica, monta
gens não permanentes com lÍquido n = I,547 preparado a partir de
NujoI e Alfa-bromonaftaleno e, ainda, com lÍquido viscoso Arocloï
(¡ = 1,64).

As montagens não permanentes apresentaram a vantagem
de permitir a rotação de grãos para posições favoráveis à observa
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ção de figuras de interferência. os minerais como apatita e sili
manita em montagem com Àroclor (n = Lr64) perdem quase completamen
te o relevo e diferenciam-se mais nit,idamente de outros mineraisj-ncolores de hábitos parecidos (COUTINHO & COIMBRA, Lg74).

A freqüência relatj-va de cada
tida após contagem de no mÍnimo 100 grãos
parentes não micáceos.

mineral por fração foi ob
de minerais pesados trans

Apos a contagem, foi realizada varredura completa na 1â
mina (ou lâminas) e os minerai-s presentes com freqüências meno
res gue lt foram marcados como traços (TR).

Algumas amostras não apresentaram material- suficiente
para contagem. Para estas, foi feita apenas análise qualitativa,
sendo marcados os minerais presentes (p).

Para alguns minerais, efetuou-se um estudo minucioso apartir das seguintes observações:

t'urmalina - cor, forma, arredondamento, presença de vacúolosr rri
crólitos e presença de crescimento secundário.

zircão cor, forma, arredondamento, presença de vacúoros, mi
crólitos e rinhas d,e crescimento (zoneamento) .

estaurolita- cor, arredondamento, grau de alteração (escamamento su
perficial e denteamento na direção do eixo c).

rutilo - cor, forma, presença de geminação.

As turmalinas e zircões foram classifj-cados segundo a
forma e arredondamento, a partir de propostas de IIACKENZTE & pool,E
(1962) e SUGUIO et al. (1974a). Foram estabelecidos, entãor os se
guintes tipos (nigura 37),

Tipo r: formas prismáticas com arestas vivas.
Tipo 2: formas prismáticas com bordos arredondados.
Tipo 3 : formas esféricas ou arongadas arred.ondad.as.

As estaurolitas (Figura 37), por sua vez, foram classi
ficadas segundo o grau de alteração ligado à atuação de soruções
intra-estratais (SUGUIO et aI., 1974a) :

Tipo 1: grão sem alteração.
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Tipo 2 ! grão com escamamenÈo superficial e inicio de
serrllhamento paralelo ao eixo c.

Tipo 3: grão muito alterado com escamamento e fortemen
te dent,eado.

para os rutilos (Figura 37), foram separad.os apenas as
formas prismáticas das não prismáticas.

para a anátise estatística de tipos d.e turmalina e zr¡-cões, foram considerados os casos onde foi possível a contagem depeLo menos 100 grãos de cada mineraL.

No que diz respeito à freqilêncla dos minerais pesados,
foi utiLizado o método de COIMBRA (1976) que estabelece as seguintes regras e limites:
Freqüêncla média - é a médÍa aritmética das freqüências do

mÍneral de todas as amostras analisadas.
Freqüência de ocorrência - esta freqaência porcentual- é obtida di

nreqüência de c.Iasses

vidindo o número de amostras nas quais
o mineral_ está presente (mesmo como tra
ços), pelo número total de arnostras,

- a partir de amostras nas quais o mine
raf está presente, é apresentada 

"*"classificação segundo a abundância. Foi
considerado superabundante o mineral_ com
freqtlência superior a 50g, abund.ante en
tre l0 a 50A, comum entre 2 a I0g e ra
ro entre maior que zero e menor ou
igual a dois, conforme a cl_assificação
proposta por COUTTNHO & COIMBRA (Lg74).

A maturldade textural foí definida em função do arredon
damenÈo dos minerais, enquanto que para a maturidade mineralógica,
a definição foi baseada no número de espécies mineralógicas, calculado a partir da soma dos mj-nerais com freq{lêncÍa superior a l-?.UtiLizou-se, ainda, o Índice ZTR (HUBERT , 1962), representado pela
soma de freg{lênclas porcentuais de zÍrcão, turmalina e rutiro. para
faciLitar. a aná1ise de variação de ZTR, utilizou_se a cJ_assificação
proposta por CO]MBRA (I976) :
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0 - 108 = superabundância de mi-nerais instãveis.
10 409 = Abundânci_a de minerais instãveis.
40 60t = Freq*ênci-as iguais d.e minerais instáveis

estáveis.
90 -100å = Superabundância de

Em algumas amostras em que os
ta e colofânio eram abundantes, o Índice
a eliminação daguelas duas espécies.

minerais estãveis.

minerais autígenos
ZTR foi recalculado

4'2 - MTNERATS PESADos DA FoRMAçÃo eEDRA DE FoGo (TABELA5 tl e L2)

A Formação pedra de Fogo apresenta, no concentrado pesado de 27 amostras estudadas, os seguintes minerais em ordem decrescente de importância:

fração 0,250 - 0r125 mm (areia fina): turmalina, granada, colof ânj-o, zircão, estaurorita, rutilo, augita, hornblend,armonazita, barita, coríndon, cianj_ta e anatásio.
Fração O ' I25 0, 06 2 mm (areia muito f i_na) : zircão, tulmarina, colofânio, rutiror gralad.a, estaurolita, epÍdoto, barita,monazita, anatásio, augita, apqti-ta, titanita e espinêtio.
Aparecem, ainda, como traçosr os seguintes minerais:
fração areia fina: dumortierita.
Fração areia muito fina: hornblenda, cj_anj-ta, xenotimae brookita.

Segundo LIMA & LE'TE (197g), na Formação pedra de Fogo,"o material anari-sado para a fração minerar_ógica pesada apresenta maior porcentagem de õxidos de ferro, nos bordos sudoeste esul (75 a 1008) dentro da tendência apresentada pelas Formaçõesanteriores. No bordo rester os óxidos de ferro vão de 5 a 258 e acontribuição de zircão, rutilo e turmalina (25 a 508) e iÌmenita,magnetita (5 a 252) são em maior proporção. Anatásio e r_eucoxênio são presentes entre 1 a 5?', .

Segundo pARrA JR. (Ig7g), ,,os minerais pesados da Formação Pedra de Fogo, Por ordem de abundânci.a são: nr.rr.u.r--a";;;

bari
com
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rina, estaurorita, zírcão, rutiro, apati-ta e cianita. Nas regiões
central e oeste são comuns granada e estauroliLa. No leste, a es
taurolita é menos presente e a granada torna-se rara. Nos areni-
tos friãveis,estão presentes zircão, turmarina e rutiro,,.

4.2.T DESCRTÇÃO DOS MINERAIS

Turmalina: Tabela 13 e Figura 38

Predominam os grãos de coloração castanha, estando
presentes, secundariamenter âs variedades verde
(schorlita) , azul (indicol_ita) e, ocasionalmente,
incolor (acroíta) e rósea. são freqüentes as tur
mal-inas ricas em vacúolos e micrólitos (incl_usões,
Estampa 3 - Foto L2), sendo também comuns os grãos
com crescimento sec--undãrio e parte neoformada ar
redondada (Estampa 3 - Fotos 10 e 11). Em algumas
amostras (borda este = MA-7g), as turmarinas, cor
roídas, formam denteamentos acompanhando as faces
piramidais que fecham o prisma. Mesmo turmarinas
com crescimento secundãrio apresentam sinais de
corrosão sobre a parte neoformada, originalmente
arredondada.
Quanto ä forma e arredondamento (Figura 3g), predo
minam as turmalinas equidimensionais e alongadas
arredondadas do tipo 3. As turmalinas do tipo 2
(prismãticas, arred.ondadas ) são subordinadas, sen
do ocasionais as do tipo I (prismáticas de arestas
vivas).

Zircão: TabeLa 14 e Flgura 39

Apresentam-se incorores oü, ocasionalmente, róseos.
Destaca-se a presença de alguns zircões "opacos,',
oriundos de processo de metamitização.
São freqtlentes os grãos ricos em inclusões (vacúo
los e micról-itos) e é comum a presença de zircão
zonado (Estampa 3 - Foto 2).
Quanto à forma e arredondamento (Figura 39), obser
va-se a predominância de grãos equidimensionais e
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alongados arredondados (tipo 3). Secundariamente,
ocorrem grãos prlsmáticos de bordos arredondados(tipo 2, Estämpa 3 - Foto 6) e grãos prÌsmáÈicos
eom arestas vivas (tipo I, Estampa 3 _ Foto 2).

Estaurol.ita:

Ocorre em grãos com formas irreguJ-ares, normalmen
te anguLosos, predominande os de coloração *urJ
lada .

São raros os grãos euhédrÍcos e geminados em ,,x,,.
verificou-se leve predo*inância de grãos fortemen
te denteados (tipo 3), sgbre os escamado" 

" porta-
dores de serrilhamento incipiente (forma 2). O;grãos sem evidências de alteração são menos ccrnuns.

Ruti 10 :

Apresent.a coloração avermel-hada, amarelad.a e ver
me lho- amare lada. São equidimensional s subarredon=
dados (forma 1) e prismáticos (forma 2), 

".rgerfido terminações piramidais. É comum a nr.".nçu d;grãos com estrÍas longitudinais e obJ-Íquas, devido à geminação polissintêtÍca.
Granada:

predominam as de coloração rósea e incolor, com
formas equldlmensionai s (,,esféricas,,), variando de
arredondadas a subarredondadas .
São comuns feições de picoteamento superficiaL (es
camamento) , provenientes da aÈuação de sofuções
intra-estratais.

Col"of ânio :

Restos fosfáticos (co1ofânio) são muiÈo comuns na
Formação pedra de Fogo, prlncipal_mente entre Araguaína (cO) e Riachão (¡{e) . EsÈes restos, n.""avelmente fragmentos e excrementos de pej-xes, apa
recem com forma ovaLada, com núc1eo escuro . uJréoLa externa incolor (Estampa 3, Foto 9) e ir;;
guJ-ares com aLguma estruturação interna, p.o*r.rruf
mente orgânlca (Estampa 3 _ Foto Z).
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Comportam-se como materiais isótropos, podendo a¡:re
sentar sombras anisotrõpicas.

Augita:

Ocorre em grãos esverdeados e formas pouco
das arredondadas, podendo apresentar atgum
mento paralelo ao eixo c.

Epïdoto:

observado como traço em al-gumas amostras.Apresenta
formas equidimensionais arredondadas e coloração
esverdeada (pistachita) .

Barita:

Minerar raro, apresentando formas irregulares angu
losas .

Hornblenda:

Grãos de coloração esverd.eada e formas arongadas
subarredondadas .

Apatita:

Mineral raro, sempre bem arredondado em formas es
féricas ou ovóides.

alonga
dentea

Monazi-ta:

Apresenta-se amarelada e bem arredondada, com
ma ovalada bem arredondada.

Anatásio:

ocorre em grãos amarelados, comumente com contorno
quadrado e biselado por pirâmides (euhedral).
Observa-se, em algumas amostras, a presença de leu
coxênio com cristais de anatásio na parte externa
(autigênese).

Titanita:

Aparece com cor parda e formas irregulares subarre
dondadas.

for



48-

Cianita:

Apresenta formas arongadas arredondadas ou subarre
dondadas.

Espinê1io:

Apresenta coloração verde (pleonasto) e forma equi
dimensional arredondada.

Corindon:

Aparece como traço, variando de incolor a }evemen
te azulado (safira).

Dumortierita:

Aparece como traço em amostras l0calizadas entre
Araguaína (cO) Riachão (MA).

Brookita:

Minerar extremamente raro, incol0r a levemente ama
relado, corn formas euhédricas estriad.as.

Andaluzita:

Apresenta-se alongada subarredondada, com
pleocroismo.

nÍttdo

Silimanita:

Possui formas alongadas subarredondadas.

4.2.2 - ÀNÃLTSE DE FREQUÊNCTA DoS MINERAIS PESADoS TRÀNS
PARENTES NÃO MICÃCEOS DA FORMAçÃO PEDR/\ DE FOGO
(TABtrLA 15 )

4.2.2.I Freqüência mêdia

Na fração ot25o - 0,125 mm (arei_a fina), seis minerais(turmarlna, granada, colofânio, zírcão, estaurorita e rutiro) per
fazem cerca de ggz do materiar anarisado, enquanto gü€r na fração0'I25 0,062 mm (areia muito fj_na), os mesmos seis minerais (em
ordem de freqüência dj-ferente: zircão, turmalina, colofânio, ruti1o, granada e estaurolita) somam 9gå do material.
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4.2.2.2 Freqüência de ocorrência

Na fração 0,250 - 01125 mm (arej-a flna), onze minerais(turmalina, zircão, rutilo, estaurolita, granada, baritar colofânio, clanita, hornblenda, augita e monazita) estão nr""""a"1"-*.'imais de l0S das amostras anaLisadas.

euanto ã fração OrL25 0,062 mm (areia muito fina), doze mlnerais (zircão, turmalina, rutiro, estaurolita, granadar r.onazita, anatãsio, barita, colofânlo, apatita, hornbl";;;;--:r";;ta) est'ão presentes em mais de lot das amostras analisadas.

4 .2.2.3 Freqüência de cl-asses

o zircão é um mineral abundante a superabundantefração areia muito fina, enquanto guer Dâ fração areia fina,ria de abundante a raro.
A turmalina já é superabundante a abundante naareia fina, enguanto que varia de superabundante até rara

ção areia muito fina.
O rutilo 6 comum ou raro na fração areia finar podendochegar a abundante na fração areia muito fina.
Estaurolita aparece predominantemente como abundante nafração areia finar pâssârrdo a rara na fração areia muito fina.
corofânio varia de superabundante a raro nas duas frações anarj_sadas. - -É-v ¡¡ç

os minerais monazi'a, anatáslo, hornblenda, ci-anita ebarita são raros nas duas frações analisadas, enguanto espinélio,apatita, xenotima, brookita e titanita, também raros, ocorrem apgnas na fração areia muito fina. Jã dumortierita e corÍndon ocorrem como mineraÍs raros apenas na fração areia fina.
Augita varia de comum a rara

é mineral comum, só ocorrendo na fração

na

va

fração
na fra

nas duas frações e epídoto
arei-a fina.

A granada 6, em geral, uJn mineral raro, mas pode chegara superabundante na fração areia fj.na.
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4.2.3 - MATURTDADE MINERALÓGÏCA

A Formação pedra de Fogo apresenta
mi-neralógicas na fração areia fina e de três
muito fina (Tabela 16 ) .

sua heterogeneidade minerar-ógica é maior do que a daFormação sambaÍba, semelhante ã da rormação Motuca e, tanto quanto esta, aparenta certa imaturidade minerarógica.
por outro rado, a Formação pedra de Fogo apresenta va10res muito variávej-s para o indice ZTR (Tabela 17), v.ri..r¿o-"";;;abundâncj-a em minerais instáveis (zTR de 10 a 4oe") até superabundância em estáveis (ZTR de 90 a l00S). Assim, no que tange a este indice, a maturidade da formação é variáver e inderr;;;;.-
cabe ressaltar guer pâfâ algumas amostrasr os balxos vc'l-ores de ZTR não resur-taram de enrlquecimento em minerais detrÍticos instáveis (i-maturidade minerarógica), mas 

"im a"--."rrlJ"""i=mento em materiaj-s autÍgenos (colofânio). Em outras amostrasr osbaixos valores de ZTR evidenciam, de fato, imaturidade mineralógicâ, pois estão ligados ao enrì.quecimento em minerais instãveis(granada) ou semi-estáveis (estaurolita) .

4 .2.4 Ã,nnas FONTES

segundo FARIA JR. & scHNrrzER (19g0) : ,,Acredita_se 
queas rochas das faixas orogênicas formadas no pré-cambriano supgrior, cic10 Brasiliano (e¡,¡{Eroa et a1., 1976) poderiam ser consi_deradas as principais fontes primãrias dos sedj_mentos clãsticosda sedimentação marlnho-dertãica do permocarbonÍfero da Bacia doMaranhão (Formação piauÍ e Formação pedra de Fogo). Não são excluÍdas com issor âs possibiridades de referidos crásti;";-;"r";:em parte, produtos de retrabalhamento (,,recycIing,,) ae unidadessubjacentes da Bacia do Maranhão,,.

Admite-se gue sedimentos preexistentes tenham sido responsáveis pero aparecimento de zircão e turmarin. .noru,[;r";iarredondada na Formação pedra de Fogo.

Rochas metamórficas de baixo grau teriam atuado tambémna derivação desta Formação, fornecendo turmarinas com crescimen

três a sete espécies
a oito na fração areia



-5 r-
to secundârio. Também o zircão róseo, segundo a experiência doautor, enquadrar_se_ia nesta categoria, pois foi encontrado emabundância somente em quartzitos e metaarenitos de fácies xisÈoverde, Não se exclul , todavia, a idéia de contribuição primãriade granlÈosr collìo observam FARIA JR. & SCHNITZER (19g0).

Turmalinas prismáticas ricas em j-nclusões, granad.as, estauror-itas e os raros grãos de cianrta, silimanita . "'rd"1;;;;_-=. 
teriam se derlvado de rochas meËamórficas de médio a alto grau.

por outro lad.o, acredlta_se que alguns minêrais presentes sejôm resultados de autigênese (barlta, anatásio . Or".;;;;;:
Destaca_se o aparecimento, nesta Formação, de materiaisfosfáticos (colofânio) provenientes de fragmentos e excrementosde peixes.

Segundo FARIA JR. & SCHNITZER (l9gO), são registradas,na Formação Pedra de Fogo, variações nas freq.ências das espéciessegundo a distribuição geográfica. Nas regiões central e oeste,granada e estaurolita são encontrad.as, especiaÌmente a primeira,enguanto que' no leste, fai-ta a granada e a freqüência de estauroLita diminui conslderavelmente. À abundância da 
".=""r"nã;-;;;;"=da-estaurolita pode ser consj.derad.a como elemento indicador deáreas fornecedoras metamórf icas,

Na parte sud.oeste da bacia, a Formação pedra de Fogoexibe maior diversidade de mineraj-s pesados. A presença de minerals tipÌcos de fontes metamórficas coÍlo granadas, estauroLitas(euhedrais e geminadas) e, aj-nda, traços de cianita, silimanitae andaluzlta levam a apontar os Grupos EstJ.ondo e Tocantins comofonte principal dos pesados nesta área, As baixas freq{tências desiLimanita e andaLuzita, comparadas com freq{lências maiores de gÌanada e estâurolita, levam a admitir que a ärea fonte (Grup" ;;;;do e crupo Tocantins) foi submetida a condições de *édio g..; ;;tamórfico (fácies anfiboLito) , não atingindo fãcies granulito.
A presença ainda de turmal-inas prismáticas ricas em inclusões, zircão prismático com inclusões (aLguns *.au^rar"o", 

t.
rutilos euhedrais neste setor SW da bacia, Ieva a admitir a mesmaproveniência para estes minerais, ou seja, as rochas metamórficasdos Grupos Estrondo e Tocantins. No mesmo setor, ocorrem como
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hornbrenda " ""ï.Tillr"iu.l 
u"n"u.ar, xenotima, apatira, espinério,

Dumortieritar xêrâ em sedjde sraniÈos, pesmariros e snaisse",,illl"i" :::l:i:":.ï:l::l::::da chapada de Diamantina (BA) são ri l

riÈa rol anterio..";;:-"::::.::" "t"" neste ninerar. Dumorrie
courrN'o,. r r,, 

:i]¡ffi " 
"'"',".','"?::.'":::l:î::_:"::lîi ji*j; ::tectada por BÀRcELos (1975) u* 

".Ai*"r,n_" 
- 

^-_^ -=.']: 
-?t

prida (sp), por corMBRA Ge76) "" .":::::^cenozõ.icos 
da Ìrha com

(1978) ern ""ãi*u'to" do crupo u"rr.rillT"o 
Bauru e por poqnne¡¡c¡r,uq

malina ."*":r:::rnão 
sud.esre da bacia, esÈão presentes granada,tur

A pïesença rnu, u*"tto 
secundário e'lou corroÍda' apatita .;;;;;.

ígneas båsicas. 
e augitas leva a presumir sua origrem em rochas

::::':r"*J:i::îi":i".li:ïr#r*ll,:rH",ï,'"'r=t
.;*:::: ffr:::ï:.de 

masrmáÈica básica de idade mais anrisa, even
ma : " u¡ira ."""." ;;i:'ff:ï:::: :ï,::ï^"::iï"J';i::"::.":ii;fero (Formação piaui) .a¿ o oura""i.o,
Èas de vur.canisrno ;::-";^^:":::'"::" -(?)' 

há indicações indire
rica de a, sumas "":;:::lïi:H;, :::::' ",h::îï:'::".",::::.ï;
sico desta idade tem sido descrito na região amazônlca

ção da ,.i:ï"'J:ï; ;:ï:ïl-:::: ::..:.ïï:.;:i:1":, J:ï:;que não são encontradas evidências de (cânicas em sediment";;";-:,^_::'" ::-:"".rÍbuição de rochas vur
tribuição a parrir:: ::ï::";;:;".:'ï:::.:::i 

aamitir uma ."o=
embasamenro a" ¡."i". ;;:". :.::::1"-""tntuatmenre existentes 

"ovet e não resj.stiri 
pois a augita é mineral, extremämente instá

::J-ï;:Í"tïji* ;Hïï:: i":.. 1::;J;: 
"ï;::":: 

" tïr
corrobora : ::ï:":: 

de turmarinas corroÍdas nesre seror da bacia
çõesesreja*rr;u;iï"jï"illi.l';::,'.'i-=.queesras dissor.u
por Y.Al'tAMoro et al . (rg77) para turmarr;tttut"' 

como jã sugeri-ao=

na área de Franca (sp). Admite_se nr. .'t:r:;r::.1::ïr" ::.r:::;
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ções intra-estïatais não seria suficiente para ar.terar minerar- tãoestável_ como turmallna. Tal atividade hidrotermal poderia, eventualmente, ' explicar a presença de barita, mineraL observad.o emassociação com turmalina corroÍda em uma mesma amostra.
Na borda NE, a presença de zircões e turmalinas bem arredondadas sugere contribuição parcial de sedimento" n...*r"a.rr]=tes. A existência de granada e traços de cianita leva a admitir,ainda uma vezt a presença de fontes metamórficas, no caso. xistosdos Grupos Ceará, Independência e crono_correLatos . Como traços,ocorrem' ainda na parte NE da bacia, os mineïais hornbrenda e es-pin6lio verde (pLeonasto).

4.3 - MTNERATS PESADOS DA FORMÀçÃO MOTUC.A (TABELA 18)

À Formação Motuca aþresent,a, no seu concentrado pesado(19 amostras analisadas), os seguintes minerals em ordem decrescente de importância:

Fração areia fina: turmal-ina, zircão, barita, gra
nada, ruÈiLo, estaurol:.ta e mo-
nazita.

Fração areia muito fina: tuïmalina, zircão, granada, ru
tj.1o, barita, estaurolita, apl
tita, epTdoto, tit.anit., anatJ
s io, brookita, monazitu,.i..rf

, ta, hornblenda e xenotima.
Aparecem, aind.a, como traços, os seguintes mi-nerais 3

rração'areia fina: tiÈaniÈa, brookita, clanita,
si.limanita e hornbl_enda ;

Fração arêia muito fÍna: espinélio.
Segundo LIMA & LEITE (197g) : ,,na anátise de pesados daFormação Motuca em amostras do centro su1 da bacia houve a predomínância de granada, com porcentag,em no intervalo de 50 a ,r;.;;;cãij, turmalina e rutilo ficaram na classe de 6 a 25g, magnetit¿ _ilmenita (1 a 5å) e estaurolita (tS). A idenÈificaÇão quatitativa apôntou a sudeste, magnetita, rJ-menita, rutiro, turmal-ina, zircão, estaurol-ita, leucoxênio e õxido de ferro e no centro_r."a""ra
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além dos citados, anatásio e estaurol_ita,,

4.3.1 - DESCRTçÃo Dos MÏNER-A,rS

Turmalina: Tabe1a 13 e Figura 3g

Predomina os grãos de coloração castanha d.e varie
dade ferro-magne siana , Secund.ariamente , estão pre
sentes as variedades verde (schorlita), azuJ- (indi
colita) e. ocasionalmente, as turmalinas j_ncolores
(acroÍta) e .róseas.

São freqttentes as turmalinas ricas em vacúolos e
micrólitos (incLusões), send.o ocasionais os grãos
com crescimento secundário.

Quanto à forma e arredondamento (Flgura 3g) , geral
mente pred.omlna o tipo 3 (turmalinas equidimensio_
nais e alongadas arred.ondad.as, Estampa 3, Foto 3);
secundarlamente, aparecem as turmal-inas tipo 2
(prismáticas de bordos arredondados, Esta¡npa 3, Fo
to 5) e, por último, alguns poucos grãos prismáti
cos com arestas vivas (tipo 1).
Destaca-se, para algumas amostras (ponto MA_42S, Fi
gura 38), a predominância de forma 2 na fração
areia fina, o que l-eva a sugerÍr proximidade da
área fonte deste minexa]_. Neste pontor ocorrêrll
t.anto turmalinas angulosas euhedrais como também
angulosas fragmentadas, As turmalinas descritas sob
a forma 2, no caso em pauta, Íncluem tanto as pris
máticas de bordos arredondados como também as angu
losas por fragmentação.

ZÍrcão: Tabela J-4 e FÍgura 39

Apresentam-se incolores e, ocasional_mente, de colo
ração rósea. Destaca-se a presença de alguns zir
cões "opacos" orj-undos de processos de metamitiza
ção. São freqtlentes os grãos ricos em inclusões
(vacúolos e micrólitos), e é comum a presençà de
zircão zonado.
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Quanto à forma (FÍgura 39), há predominância de
formas equidimen sionai s e alongadas arredond.adas
(tipo 3, Estampa 2, Foto 5); se cundariamente , apa
recem as formas prismátieas de bordos arredond.ad.os
(tipo 2), send.o raras as formas euhedrais (tipo l,
Estampa 2, Foto 3).

Cabe destacar os dados de amostras provenientes d.o
ponto MA-42S (Figura 39), que exibem predominância
de grãos prismáticos de bordos arredondad.os (Èipo
2) e apresentam, secundari amen te , em iguais propor
Ções, formas euhed.rais (tipo I) e equidimensionais
arredondadas (Èipo 3). Acredita-se que o fato es
teja ligado a uma maior proximidade da área fonte
deste mineral".

Granada :

Predominam as granadas de coloração rósea e inco
Ior, com formas equidimens ionais (',esféricas"), va
riando de arredondad.a a subarredondada.

São comuns feições de picotagem superficial (esca
mamento, Estampa 2, Fol',o 4) provenlentes da atua
ção de soluções intraestratais.

Barita 3

Mineral- predominante em algumas amostras, ocorren
do em formas equidimens íonai s subarredondadas a an
gulosas.

São comuns grãos ricos em incl-usões (Estampa 3, Fo
Èo 4).

Ruti l-o :

Apresenta coloração averme.Lhada, amarelad.a e veïme
fho-amarelada, São e quidimen s j-ona i s subarredondl
dos (forma 1, Figura 37) e prismáticos (forma 2,Fi
gura 37), sugerindo terminações piramidais.
É comum a presença de grãos com estrias longitudi
nais e obtÍquas (geninação polissintética, Estampa
2, Foto 6), sendo raros os grãos com geminação em
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joelho, coraçãÕ ou cotovelo.

Estaurol-ita:

Aparece em grãos com formas irregulares, normalmen
te angul-osos e predominam os de coloração amarel_a
da. São raros os grãos geminados. euanto ao grau
de alteração (Figura 37), predominam os grãos com
êscamamento superficial e infcio de denteamento
(serrilhamento) paral-elo ao eixo c (forma 2, Estam
pa 3, Foto 3). Secund.ariamente , aparecem grãos
com pouca evidêncÍa de dissolução intraestratal
(forma 1, Estampa 2, Foto 9) e grãos exÈremamenÈe
corroÍdos, exibindo um forte denteamento nas bor
das (forma 3, Estampa 3, Foto l).
Al-guns grãos de estaurolÍta fortemente denteados
apresentaIn carbonato nas extremid.ad.e s serrilhadas,
evidenciando pseudomorfose (Estampa 2, Foto 11).

Monazi-ta:

Apresenta cor ajnare lo-e sverd.eada com formas ovói
des bem arred.ondadas ou angul-osas com supertÍcle
corroÍda.

Titanita:

São incolores ou d.e coloração amarelo clara,subar
redondadas, apresentando formas equidimensionais,

Epldoto:

São mais freqilentes os de coloração mais esverdea
da (pistachÍtas),

Anatãsio:

Predominarn os grãos incolores a l-evemente amarela
dos com contorno quadrado e biselado por pirâmi
des (Estampa 2, Foto g).

HornbLenda:

Apresenta-se em grãos alongados subarredond.ados
predominando os de coloração verde, aparecendo,
ainda, alguns com coloração castanho_ avermelhada,



_57 _

Brooki ta :

MineraL extremamente raro, incolor e l-evemente ama
relado com formas euhedrais apresentand.o estrias
(Estampa 2, Foto I0).
Normalmente, apresenta-se rico em inclusões e, de
vido à dispersão óptica, geralmente não se extingue.

Ci.anlta r

Minera] raro, apresenta forma alongada e
dondada .

subarre

Xenotima:

fncolor, equidimensiona.L bem arredondado, facilmen
te confundido com zÍrcão, identificado .p.rra" p"If
mudança de reLevo ao giro da platina em preparados
especiais.

Silimanita:

Apresenta forma alongad.a subarredondada e pouco fi
brosa.

Espiné1io:

Mineral de coJ-oração verde (pJ_eonasto = espinéIio
ferruginoso), eguidimensionaL subarred.ondado, com
alÈo relevo.

4.3.2 - ANÃJ,TSE DE FREOÜÊNCTA DOS MTNERÀIS PESADOS TRANS
PÀRENTES NÃO MrcÁ,cEos DA FORMAçÃO ¡roruca
(TABELA 19)

4.3.2.I - Freqll.ência média

Na fração 0,250 _ 0,125 mm (areia fina), seis mine
rais (turmal1na, baríta, granada, zircão, rutifo e estaurorita)
perfazem uma somatória de freqnência em torno de ggg, Já na fra
ção 0,125 - 0,062 mm (areia muito fina), sete minerais (turmal.ina,
zlrcão, granada, barita, rutilo, estaurolita e apatÍta) somam cer
ca de 973 do maÈerial analisado.

Os mineraÍs granada, barita e turmal-ina são freqüentes
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fração areia fina, enquanto que 2ircão e rutiro concentram-se
fração areia muito fÍna.

4.3.2.2 - Freqtlência de ocorrência

Estão presenÈes, na fração 0,250 - 0,J.25 mm (areia
na), nove minerais (turmalÍna, zírcão, rutiJ-o, estaurolÍta,
zita, granada, barita, titanita e brookita) em maÍs de L0?
amostras anal-i-sadas.

Na fração 0,I25 - 0,062 mm (areia muito fina) ,encontra_
-se uma maior diversidade mineralógica, tendo quj_nze minera i s(zircão, turmalina, rutilo, estaurolita, anatásj,o, granad.a, bari
ta, monazita, apatita, brookita, hornblend.a, espinêIio, titanita,
cianita e epldoto) presentes em mais de l0g das amostras anal-isa
das.

4.3.2.3 - Freqtlência de cl-asses

O zircão é mineral abundante em 73A dos casos (fração
areia muito fina), enquanto que na fração areia fina varia entre
abundante (43U ) e raro (43?).

A turmalina é mineral abundante a superabund.ante nas
duas frações anarisadas' enquanto o rutir.o já varia de abundante
a raro nas duas frações.

Estaurolita aparece, predomínantemente, como mj-neral
raro nas duas frações, pod.endo chegar a abundante na fração areia
fina .

A granada, na fração areia muito fÍna, oscj_la de super
abundante a rara, enguanto que, na fração areia fj-na, é ou super
abundante (67*) ou rara (33?).

Já a barita é mineral superabundante na fração areia fi
na (679), passando a raro (67å) na fração areia muito fina.

Apatita, ausente na fração areia fina, é mineraf
dante a raro na fração areia muito fína.

Titanita e anatásio são comuns ou raros na fração areia
muito fina, enquanto que, na fração areía fina, o anatásio está

na

na

f!
mona

das

abun
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ausente e a titanita ê apenas um mineral raro,
Monazita e brookita são raros tanto na fração areia fi

na como na fração areia muito fj-na.

Os minerais cianita, xenotimar hornblenda e espiné1io
são raros e só ocorrem na fração areia muito fina.

O epldoto, ausente na fração areia fina, ocorre como mi
neral comum na fração areia muito fina.

4.3.3. - MATURTDADE MINERALÓGTCA

A Fornação Motuca (Tabel-a 20) apresent,a maior diversida
de mineral-ógica do que a Formação Sambaíba, com valoies variando=
de 3 a 6 espécies mineraís na fração areia fina e de 3 a 10 espe
cies na fração arei.a muito fina, Esta diversidade em espécies
evidencia rerativâ imaturidade minerarógica do resíduo pesado des
ta Formação. Cabe ressaltar uma amostra (fração arela fina) com
apenas uma espécie mineralógica, a barita, autÍgena, distorcendo
a anáIise de maturidade .

A formação Motuca apresenta, geralmente r superabundância
em minerais esÈáveis (ZTR superior a 90U, Tabela 2l_).

Valores mais baixos de zTR são atribuíveis ora ao enri_
quecimento dos autí.genos (baríta) em algumas amostras, ora ã ima
turidade real- devldo ao aparecimento de mineral instável (granada)

4.3.4 - ÃREAS FONTES

Acredita-se que sedimentos preexistentes aÈuando como
âreas fontes foram responsáveis pelo aparèclmento de zÍrcões e
turmalinas equidimen s ionai s arredond.adas na Formação Motuca.

Rochas metamórfícas de baixo grau atuaram também na de
rivação d.esta Formação, sendo responsáveis pela presença d.e turma
l-inas com crescimento secundário e zírcão redondo róseo.

Rochas metamórfÍcas de médio a alto grau terÍam sido
responsáveis pelas turmalinas ricas em inclusões, granadas, estau
rolitas'e pelos raros grãos de cianita e silimanita.
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Afguns minerais presentes na Formação Motuca são resuftado de autigênese (barita, anatásio e brookita) ,

A Formação Motuca âpresenta_se enriquecida em granad.a,
princípalmente próximo à borda sIJ E NE. Acredita-se que esta derivação esteja rigada, na bord.a NE, às rochas metamórficas d.os
Grupos Ceará, Independência e crono_corre J_atos, na borda SW, aosxistos granatÍferos dos Grupos Estrondo e Tocantins.

segundo s"Á, et al . (Lg7g), a abundância e tamanho de gra
nada no xisto do Grupo Estrondo na regj.ão de Araguaína (cO) sãovariãveis, com aLguns cristais atingindo até 6 cm de diâmetro eproporções, em certas amostïas, de l0? d.os minerais. O Grupo Estrondo seria, ainda, o fornecedor originar de turmalinas ricas eminclusões, rutil_os e zircões prismáticos; mais freq{lentes na borda oeste da bacia.

4.4 - M]NERATS PESADOS DA FORMAçÃO SAMBAÍBÀ (TABELA 22)

O reslduo pesado de dez arnostras
Sambafba é consÈituid.o, basicamente, pelos
ordem decrescente de importância :

Fração areia fina (0,250 _ 0,I25 mm): turmalina, zircão
estaurolita, rutilo, monazj-ta e hornblenda.

rração areia muito fina (0, L25 _ 0t062 mm): zircão, tur
malina, rutilo ¡e est.aurolita.

Nas duas frações, a cianita pode, ainda, aparecer emtfaços ern algumas amostras .

Segundo LfMA & LEITE (f97g), a análise de minerais pesa
dos da Formação Sambaiba evidenciou, no lado oeste da bacia, umamaior porcentagem de ilmenita (50 a 75?), seguido por zircão, rutilo e turmalina (25 a 50g). Como acessórios, ocòrrem leucoxênio,estaurolita e óxidos de ferro (I a 5?). No bordo su1, a estaurolita e associação zircão e Èurmalina variam de 5 a 258 e os óxidos de ferro de 50 a 75?-

anaLisadas da Formação
seguintes mineraÍs, em
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4.4.I - DESCRTçÃo Dos MTNERATS

Àgui são descritas as feições principais dos minerais
pesados transparenÈes não mi.cáceos ordenad.os por freqüência deocorrência d.ecrescente :

TurmaLina: Tabela 13, Figura 3g

Predominam os grãos de coloração castanha de turma
l- j-na ferro-magnesiana. Se cund.ariarnente , "stão-presentes as variedades verd.e (shorlita) e inco
l-or (acroíta) e, ocasionalmente, as t,urmaLinas
azuis (indicotiÈas).

São freqilentes as turmalinas ricas em vacúolos e
micról-itos (Estampa l, Fotos 5 e I0), sendo ocg
sionais os grãos co¡n crescimento secundário (Estam
pa l, Foto 6) com núc1eo interno e contorno e*t"f
no (parte neoformada) arredondados. euanto ã fo;
¡na e arredondamento (Figura 3g), há forte pruao*f
nância das turmalinas equidimens ionai s e al_onga
das muito ben arredondadas (tipo 3, Estampa l, Fo
to 5 ) ; aparecem, aind.a, secundariamente, as tur*a-
Iinas prismãticas de bordos arredondados (tipo 2l
Estampa 1, Foto I0), sendo raras as que apresentam
atestas vivas (tÌpo I). As prismáticas d.e bordos
arredondados (tipo 2) ocorrem com freqüências um
pouco maiores na fração areia muÍto fina.
Pode ser observada, ainda, a presença de algumas
turmalinas estriadas e alguns grãos com inÍcio de
corrosão superficiaL.

Zircão! Tabela J.4, Figura 39

Apresentam-se incolores e raramente cofoïidos (ró
seos). Estão presentes grãos com vacúolo" . *i.rã
l_itos (Estampa 2, Foto I) e são raros os grãos d;
zircão zonado (Estampa 2, Fol:o 2).
Ouanto ã forma (Figura 39), há 1eve predomJ-nância
de tipos equi dimens'ona' s e al0ngados arre.ondados
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(tipo 3, Est.ampa 2, Foto 5 e Estampa I, Foto fI) so
bre os de bordos arred.ond.ad.os (tipo 2 , nstampa 2 , fo-
tos L e 2). Em algumas amostras, esta predominân
cia pode não existir, coexistindo, então, forma=
do tipo 2 e 3, euanto a zircões prismâticos de
arestas vivas, estes são raros ou mesmo ausentes.

EsÈaurol_ita:

Este mj-neral aparece em grãos de forma irreguJ_ar,
angulosos a subarred.ondádos . São mais comuns os de
col-oração amarelad.a e anarelo_avermel_hada.

Ouanto ao tipo de alteração, são mais freqüentes as
formas tipo 3 (figura 37, Estampa 1, Foto 9), serri
thados nas bord.as basaÍs e com d.enÈes paraLel_os ao
eixo c. São também comuns as formas tipo 2 (Figura
37, Estampa 1, Foto g) com escamamento superficlal
e ainda formas tipo l- (Figura 37) sem evidências de
alteração.

Ruti 1o :

possui coJ_oração averme l_hada, amarelada e vermelho_
-amarelada.

Apresentaî-se sob formas equidimensionai s e alonga
das arred.ond.adas ou, ainda, em grãos subarredondados.
tqão são raros os grãos com estrias l-ongitudinais e
oblíguas (geminação poLissintêt,ica) .

Cfanita:

Mineral raro, presente como traço em algumas amos
tras, aparecendo com formas alongadas e subarredon-
dadas e euhedrais angulosas (Estampa l, Foto I2,).

Monaz ita :

Mineral extremamente raro, presente em apenas uma
amostra. ApresenÈa cor verde amarelada e forma equi
dimenslonal arred.ond,ada.
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Hornblenda:

Mineral_ extremanente raro, ocorrendo apenas numa
amostTa como traço. .A,pre senta coloração verde e
forma alongada arredondada.

.4.2 - ANÃLrsE DE I'REeüÊNcrAS DE PESADoS DA FoRMAçÂ.o
SAMBAÎBA (TABELA 23)

4.4.2.I - Freqüência média

Verificou-se que, na fração 0,250 _ 0,125 mm (areia fi
na), quatro minerais (turmalina, zircão, estaurol-ita e rutiLo)per
fazem uma somatória de freqüência em torno de 99å do materiaf ana
lisado, enquanto na fração 0,L25 - 0,062 mm (areia muito fina)ape
nas dois minerais (zircão e turmarina) somam cerca de 998,

comparando as freqtlências de zircã.o e turmalina nas
duas frações granulométri cas, verifi-ca-se que a turmarina é reve
mente mais freqüente na fração areia fina, enquanto que, na fra
ção granulomêtrica menor, o zircão prepondera nitidamente.

4.4.2.2 - Freqüência de ocorrência

Na fração 0,250 _ 0,125 mm (arefa fina) , apenas sete minerals (zítcão, turmalina, estaurolita, rutilo, cianita, monazita
e hornbl-enda) estão presentes em mais de r0g das amostras anaLisa
das .

Ouanto ä fração O,IZ5 _ 0,062 mm (areia muito fj.na),ape
nas cinco minerais (zftcão, turmalj-na, estaurolita, rutilo e cj-anlta) estão presentes em mais de l0g das amostras analisadas.

4.4.2.3 - Freqtlência de classes

O zircão, presente em I0Og das amostras analisadas, é
um mÍneral abundante a superabundante na fração areia fj.na, pas
sando a superabundante na fração areia muito fina.

.A turmalina, também presente em 100g das amosÈras anali
sadas, é um mineraf abundante a superabundante na fração areia fi



_6 4_

Dâ' enquanto passa a abundante e comum na fração areia muito fina.
o rutilo é um mi-neral raro, po.en.o, excepcionalmente,

ocorrer como mineral- comum ou mesmo abundante.

A cianita é rara nas duas frações granulométricas, enquanto hornbr-enda e monazita, também raras¡ sê restringem ã fra
ção areia fina de uma amostra.

4 .4 .3 MATURTDADE MTNERAT,ócrca

ExcluÍdos os opacos e micáceos, a Formação sambaÍba apresenta, habituarmente, de duas a quatro espécies mineralógicas nasduas frações do residuo pesado (Tabera 24), denotando, desta maneira, alta maturidade mineralógica

os ar-tos val0res de zrR (taber_a 25), caracterizando sgperabundância (fração areia muito fina) e abundância de mineraisestáveis (fração areia fina), confirmam, para esta Formação, altamaturidade mineralógica do seu conteúdo pesado.

4.4.4 Ãneas FONTES

A freq{rente observação de formas equidimensionais mui-to bem arredondadas de zircão e turmalj_na na Formação SambaÍbaleva a admitirrcomo fonte principar, sedimentos preexlstentes. obom arredondamento resurta de retrabalhamentos sucessivos (,,cani,
balismo").

A presença de turmalina com crescimento secundário éindicativa de derivação de rochas metamórficas de baixo grau(fácies xisto verde). segundo yAI{AMoro et ar. (r g77), as turmalinas com crescimento secundário são tÍpicas de processos de baixo
metamorfismo e não oriundas de processos diagenéticos como admitiam autores anteriores. Acredita-se que este crescj-mento secun-dário tenha sido adquirido na área fonte e não durante o processodiagenético, pois o contorno externo dos grãos (parte neoformada)
apresenta-se também arredondado (Estampa r, Foto 6) , o que evidencia transporte após o crescimento secundário.

o zircão redondo róseo, pL€sente ocasionalmente na For
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mação Sambaiba, pode ter a sua gênese ligada a metas sedimentos , ase extrapolar observações efetuadas em outras partes do territ6rio brasiLeiro, contrariando o fato destes serem consagrados naliteratura como indicadores de rochas Ígneas.

4'5 - ANÁLISE COMPARATTV^ DE ÀSSEMBLÉT^S MTNERALÓGÏCAS DAS FORMA-
çõES PEDRÃ DE FOGO, MOTUCA E SAMBAÍBA

4 .5.1 _ coMPosrçÃo MTNERALóGICA

Os mi-nerais turmalina, zircão, estaurolita e.rutilo estão presentes nas três unidades estudadas.
Monazita, hornblenda e cianita ocorïem en pequenas proporções nas três unidades.

BarÍta ocorre tanto na Formação Motuca guanto na Forma
ção Pedra de Fogo, mas em maiores proporcões na Formação .";;,estando ausente na Formação SambaÍba.

Granada õ um mineraL presente nas Formações pedra de Fogo e Motuca e ausente na Formação Sambaíba.

Destaca_se, na Formação pedra de Fogo, o aparecimento
de restos fosfáèicos (colofânio) e ausência deste minerâl nas demais Formações, Augita também é um mineraL presente em pequenas
proporções apenas na Formação pedra de Fogo.

Apatita, epidoto eanatásio estão presentes, em pequenasproporções, nas Formações pedra de Fogo e Motuca.
Xenotima e brookita ocorrem, em pequenas proporções, na

Formação Motuca e como traços na Formação pedra de Fogo.
Corindon é mineral presente em baixas freqüências apenas na Formação pedra de Fogo.

Espinélio ocorre em baixas fregüências na Formação pe
dra de Fogo e como traços na Formação Motuca.

Ocorrem, ainda. como traços, a sÍlimanita na Formação
.¡4otuca e dumottieïita na Formação pedra de Fogo,
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4.5.2 - DESCRTçÃO DOS MINERÀIS

Turmalina:

Predominam as turmal-inas castanhas nas Èrês unida
des, enquanto que, secundari amente , temos as verdes
e Íncolores (mais freqtlentes nas Formações Motuca
e SambaÍba), além das azuis (mais freqtlentes na For
mação Pedra de Fogo) ,

Turmalina com inclusões e/ou crêscimento secundá
rio estão presentes nas três formações, sendo mais
f reqtlente s na Formação Motuca.

Destaca-se o aparecimento de turmalínas com sinais
de ccrrosão em al-gumas amostras da !.ormação pedra
de Fogo, raramente na Formação SambaÍba e ausência
na Formação Motuca.

Zircão:.

Nas três unidades predominam os incoLores. Secund.a
riamente, aparecem, em baixas freq{Iências, os zir
coes roseos.

Zircões com inclusões e alguns com zoneamento (prin
cÍpalmente na Formação pedra de Fogo) aparecem nas
três unidades.

Estaurolita:

Nas três unidades, pred.ominam os grãos subangula
res de coloração amarela, aparecend.o, aind.a, nas
Formações Motuca e pedra d.e Fogo, alguns cristais
euhedrais e geminados em "x".
Quanto ao grau de alteração (Figura 37), as estau
rolitas da Formação Sambaíba são as mais alterad.as,
predomínando a forma 3. Na Formação pedra de Fogo,
há iguaÍ.s proporções das formas 2 e 3, e na Forma

ção Motuca já aparecem estaurolitas menos corroÍ
das (formas I e 2).
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4.5.3 - MATURIDADE TEXTURAL

As aná.1_ises de foïma e arredondamento de zircões e tur
marinas podem ser utilizadas no estudo de maturidade textural .

verifica-se (Figura 3g) que as Formações SambaÍba e pe
dra de Fogo apresentam turmalina em formas mais retrabalhadas (pre
dominância do tipo equidimensional aïred.ondado), enguanto ÇIue, pÊ
ra a Formação Motuca, observa-se grande variação, desde predomi
nância de formas bem retrabalhadas (tipo 3) atË predominância de
formas mais angulosas (tipo 2).

As Formações Motuca e pedra de Fogo apresentarn, para os
zircões, predominância toÈal de formas eqr+idimensionais muito bem
arredondadas (forma 3), evidenciando maturidade textural_. A For
mação Sambaiba apresenta tanto forma 3 quanto forma 2, o que dis
tingüiría menor maÈuridade textural ,

No gue concerne à turmafina, verificou_se, d.esta manei
ra, maior matur.idade textural para a Formação SambaÍba, o que 

""justifica pe10s sucessivos retrabarhamento s de sedimentos anterio
res. Já para o zircão, ocoïïe o inverso, Ísto é, são comuns as
formas mais angulosas na Formação SambaÍba, o que leva a admitir
contribuição adÍcional de fontes primárias (ígneas e/ou metamórfi
cas), Estas fontes primárias teriam, também, ern menor proporção,
contribufdo para as Formações pedra de Fogo e Iviotuca, sendo reg
¡ronsáveis pelo aparecimento de zircões zonados e/ou ,,opacos,, meta
mitlzados, ausentes na Formação sambaíba devido ao grancle trans
porte.

4 .5 .4 - }{ATURTDADE MTNERALÓGTCA

Utilizou-se, como índices de maturidade mineralógica" o
$ûmero de espécies mineralógicas e o índice ZTR (zircão + turmali
na + rutilo) .

A Figura 40 mostra al_ta maturidade mineralógica para o
resÍduo pesado da Formação Sambaíba, apresentando de .duas a qua
tro espécies mineralógícas e altos valores de zTR. por sua vez,
as Formações Motuca e pedra de Fogo são mais diversi fi cad.as , apre
gentando Lermos matuïos atê bem imaturos, Õorrespondendo, estes,



-6 8-

a alta diversidade mineralógica e baixo zrR (enriquecimento de mi
nerais fnstáveis )

4.5.5 - DISSOLUÇÃO INTRA_ESTRATAL

À ausência de minerais instáveis num sedimento pode es
tar ligada a três fatores:

- cLima quente e fimido e conseqüente intenso intemperis
mo quimico na fonte;

- årea fonte desprovida de minerais instáveis;
- alteração intra-estratal, destruind.Õ os minerais maÍs

instáveÍs.

As três Formações estudad.as, pedra de Fogo, Motuca e
Sambaíba, apresentam evidências de atuação de soluções intra_es
tratais, principalmente em granad.as (picoteamento superficial) e
estaurolÍtas (escamamento superficiaL e denteamento paralelo ao
eixo c).

Os grãos serrilhados constÍtuem boa prova de dissolução
(BRÃMLETTE, I9Z9) . Eneretantor nem sempre está claro que o serri
thamento se deu após a deposição, embora as projeções frágeis, se
melhantes a espj-nhos ou dentes em alguns minerais pesados, em par
ticular os anfibólios e piroxênios, dificilmente poderiam resis
tir ao transporte (EDELMAN, 1931 e EDÐLM.AN & DOUGLAS, l93l ln
PETTIJOHN, 1976). Em alguns casos, pode_se demonstrar que o ser
rÍlhamento ou "crista de gaj-o" formou-se "in situ" depois da depo
sição (ROS et al. , Ig2g in PETTIJOHN, 1976).

À atuação de soJ-uções intra_e stratai s , poderia ser liga
da a ausência de pesados instáveis na ¡,ormação Sambaíba. Todavia,
as Formações ped.ra de Fogo e Motuca, de idades rnais antigas erpor
tanto, com rnaís disponibilidade de tempo à ação destruÈiva de so
luções intra-e s t.ratai s , são justamente as que apresentam maiores
freqtlências em minerais Ínstáveis (granada, por exempJ.o). O fato
paxece indi-car que a dissolução intra-estratar não teria sido tão
efet,iva a ponto de destruir totalmenÈe os minerais instáveis e au
mentar consideraveLmente o índice ZTR dos sed.imentos
duas Formações.

aaq ue l as
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A Formação Sambaiba, mais jovem, é, por sua vez, mais
porosa e permeável, condição que deve ter facilitado a percol-a
ção de água e, consequentemente , o processo de dissolução intra-
-estratal-. Verifica-se, inclusive, que as estaurolitas desta
Formação apresentam-se mais aLteradas do que nas outras unj_dades.

Nota*se, em amostras da Formação pedra de Fogo, a pre
sença de estaurolitas e granadas onde as primeiras estão mais aI
teradas do que as segundas. Evidencia-se, então, instabilidade
maior para estaurol-itas quando submetidas ã atuação de soluções
intra-estratais. Cabe ressaltar o fato destas mesmas amostras
apresentarem cimentação carbonáticaf o que leva a concluir gue a
dissolução intra-estratal se deu sob condições de pu alcalino,
condições onde a granada parece ser mais estável que a e.staurolí
ta.

Na Formação Motuca, onde as estaurolitas estão menos
alteradas, é possivel a observação de grãos apresentando carbona
to nas extremidades denteadas, evidenciando uma pseudomorfose.

A idéia de um clima quente e úmido, responsável por in
temperismo quimico intenso e destruição dos instãveis na fonte,
não encontra suporte nos conhecimentos paleoclimáticos disponÍ
vej-s. As evidências de clima ârido na região durante a deposi
ção da Formação Sambaíba são guase inquestionáveis.

Não descartando a hipótese de destruição de instáveis
por dissolução intra-estrataL (mais efetiva na Formação Sambaíba
por contigências texturais) , seria ad.missíve1, alternativamente,
buscar uma expLicação para o incoerente contraste mineral-ógico
(a aparente incoerêncj-a de maturidade mineralógica) da formação
superÍor numa possíveI mudança de áreas fontes.

4.5.6 - Á,REAS FoNTES

Acredita-se que sedimentos preexistentes tenham atuado
como área fonte parcÍa] para a deposição das Formações pedra de
Fogo, ¡lotuca e SambaÍba. Tais sedimentos seriam responsáveis pe
lo aparecimenÈo de zír cão e turmalina muit.o bem arred.ondados nas
três Formações.
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Rochas metamórficas de baixo grau tambêm teriam contrl
em parter Dâ derÍvação das três !'ormações, fornecend,o turma

com crescimento secundário e zÍrcão róseo.
Rochas metamórfrcas de médio a arto grau fornecerarn, pera as Formações Pedra de Fogo e Motuca, turmarfnas prismáticas ,!cas em lnclusões, granadas, estaurolltas e raros gr.ãos de cianlta,

sllimaniÈa e andaluzÍta (estar present,e apenas na Formação pedra
de Fogo). A influêncÍa destas rochas foí, entretanto, pouco expressiva para a F,ormação Sambafba.

Àcredita-se que as fontes metamórficas situavam-se a sw(Grupo Estrondo e Grupo Tocantins) e NE (Grupo Ceará, Independêncla e crono-correlatos) .

A presença de mineraÍs como barÍta, anatásio e brooklta
nas Formações pedra de Fogo e Motuca seria devÍdo apenas ä autlgê
nese

cabe ressaltar o aparecimento de materÍais fosfãticos(colofânlo) na Formação ped,ra de Fogo, materiar provenfente de restos esgueretals e excrementos, provavelment,e de peixes.
Destaca-se' para a Formação pedra de Fogo, o aparecimento de augftas, sugerindo derivação de rochas vulcânicas bãsfcas

contemporâneas.
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CAPÎTULO V

ANÃL]SE PETROGRÁ,FICA

5.1 - TNTRODUçÃO

O estudo petrográfico (macro e microscopia) das rochas
que compõem as Formações pcdra de Fogo, Motuca e sambaiba, teve
por objetivos: 1) conhecer suas características petrográficas e 2)
obter subsÍdios gue permitissem a reconstrução da história sedimen
tar do Permo-Triássico da Bacia do Maranhão.

Utitizou-se, para rochas carbonáticas, a classificação
de FOLK (L962) que tem implicações genéticas e fornece elementos
para a interpretação dos ambientes de sedimentação.

A anãlise de microfácies das rochas carbonáticas das For
mações Pedra de Fogo e Motuca foi prejudicada pela presença de
processos de dolomitização, silicificação, recristalização e dedo
lomitização que obliteraram parcj-al ou totalmente as caracterÍsti
cas ori-ginais das rochas.

5.2 MÉTODOS

rniciarmente, foi feita, para todas as amostras, uma des
crição macroscópica, procurando observar a textura, mineralogia e
estruturas sedimentares, guando presentes.

Na descrição microscópica das rochas clásticasrobservou-
-se as porcentagens e a natureza mlneralógica do arcabouço, cimen-
to e matriz, além da prese4ça ou fal-ta de minerais pesados e autÍ
genos. Na classifj-cação destas rochas, foi utilizada a proposta
por Dorr (1964 in pETTTJOHN et al., Lgl2) e moclificada por
PETTIJOHN et a1. (1972) .

para as rochas carbonãticas, descreveu-se a textura, râ
tureza e porcentagem de aroquimicos (oótitos, intracrastosr pelo
tilhas e fósseis) e terrigenos. os processos de dolomitização, si
rrcificaÇao, recristarização, dedoromitização e a presença de mine
raj-s autígenos foram também observados.



-7 2-

5.3 - APRESENTAçÃO DOS RESULTADOS

5,3.1 - FORMAçÃO PEDRÀ DE FOGO

5.3.1.1 - Rochas carbonåticas

As rochas carbonáticas da Formação pedra de Fogo (dolomi
tos arenosos, arenitos doromíticos, siltitos e margas doromÍt.i_cas)
ocorrem intercaladas com siltitos verd.es, arenitos brancos e sile
xitos. Normalmente, são rochas com estratificação pJ_ano_paralel-a .
sua crassificação petrográfica é apresentadâ na Taber-a l do capÍtu
IO I.

Não raramente as rochas carbonáticas exibem nÍveis rompi
dos e fragrmentados (brecha intraformacionaL , Estampa 5, Foto 5),ou,
ainda, estrutura gradacionar. Argumas contêm grandes ,,intracr-as
tos" com até 6 cm, achatados e orientad.os segund.o a estratificação.
Estes 'rintracrastos" forma,o estrutura tipo "tepee', (Estampa 5, Fo
to 3), sugerindo a formação de síIica primâria ou silicificação da
lama carbonática (diagênese precoce) , end.urecimento e fragmenta
Ção (Amostras MÀ-58c, MA-58H e MA-62c) . A presença de al.guns ,,in
Èracrastos" sir-icosos com fraturas preenchidas poï carbonato espá
tíco evidencia um processo de carbonat.ização posterior ã siricifi
cação.

o termo estrutura "tepes" foi criado por ADAMS e FRENZEL
(1950 in PETRI & COIMBRA, t9g2) para feições morfolôgicas que ocor
rem na zona de pr6-recife do famoso complexo de recifes de barrei
ras do Permiano do Texas e Novo México, conhecido como ,,capitain',.
Caracteriza-se por fragmentos de catcários em forma de ripas que
se incLinam em ângulos ingremes com a horizontal, de mÕdo que a es
trutura lembra tendas indÍgenas ("tepees") do sul dos Estados uni
dos. "Tepees" já foram descritos na Formação pedra de Fogo por
DELI]A FÁ.VERA & ULTANA (1981, iN PETRI & COIMBRÀ, 1982) C NA FOrMA
ção lrati por PETRI a COIMBR.A (Igg2) .

O materiäl terrÍgeno com granu-Lação arenosa ou sÍl-tíca
é formado essencialmente por quartzo monocristaLino, podendo apre
sentar crescimento secundário e "intraclastos,, silicosos que po
dem ocupar atê 508 da rocha (Estampa 5, Foto l). Aparecem, aÍnda,
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em pequenas porcentagens, feldspatos (microclÍnio e plagioclásio) ,
mica (muscovita) , zircão, estaurol-ita, granada, material_ opaco fer
ruginoso (limonita), turmalina, rutilo, grãos de quartzo policris
talino (suturado e estirado = fragmento de quartzito) , fragmento
de rocha ígnea básica (EsÈanpa B, Foto 5), fragmento quartzo-felds
pático com text.ura gráfica (Estampa g, Foto 6). Há casos onde o
arcabouço é formado apenas por "intraclastos" siLicosos esféricos
com dimensões submilimêtrícas e que se dispõem em estrutura grada
cional. os "intracr-astos" sir.icosos pod.em ser de caLcedônia crip
tocristalina, granular fina, sacaróide e fibrorradiada. são raros
os íntraclastos carbonáticos (Estampa 9, Foto 2).

As rochas carbonáticas, localmente, contêm material fog
sil-ífero como de¡ltes de tubarão, escamas de peixes, conchas de bi
valves e ostracodes, Destaca-se, na arnostra MA-5g8, a abundânci.a
de ostracodes de até I mm (Estampa 7, Foto 5), com carapaças carbo
náticas ou substituídas por sítica, contendo, em seu interior, ora
carbonato micrítlco (lama carbonática) ou espático, ora sÍlica
críptocrl stalina .

Ocorre, ainda, materÍal fóssi1 fosfátj_co, provavelmente
dentes e espinhos de tubarão (RAGONHA, l-97g), com refevo de apati
ta e baixa birrefringência (colofânio) envol_vidos por pigrmentação
ferruginosa em auréo1a externa (Estampa 5, Foto 4 e Estampa 7, Fo
to 4).

A cimentação pode ser carbonática (dolomítica) ou sj.Ilco
sa.

A dolomita (espática) do cimento pode formar cïistais
xenomórfi.cos poiquilotópÍcos (Estampa g, Foto 2), "tab1etes,, hexa
gonais imbricados (Ëstampa I, Foto f) ou, comumente, cristais rom
boédricos (Estampa 7, Foto 3 e Estampâ g, Foto 4) nos quais se ob
serva, ocasionalmente, processos de dedoJ_omi ti zaç ão (Estampa g, Fo
to 3). Neste caso, cristais euhedrais de doromita (romboedros) en
contram-se parciar ou totalmente substituídos por outro carbonato
com blrrefringência diferente (pseudomorfose) . pode-se verificar
sinals de corrosão causada per-o cimento carbonático em grãos de
quartzo, feldspato e "intraclastos,' siLicosos.

A grande maioria das rochas carbonátÌcas da Formação
dra de Fogo apresenta zonas ond.e o carbonato é substituÍdo

Pe

nas



-7 4-
suas funções de cimento por material sil1coso ÍsóÈropo, porêm,com
indÍce de refração igual ao da calcedônia, o que descarta a possi
bil-idade de ser opa1a, Trata-se, vero s sime Imente , d.e calcedônia
em baixos graus de cristalinídade, birrefringência e refrÍngência.
A sil-icificação pode formar manchas de sÍtex em forma de meia rua,
com dimensões em torno de 2 cm (Estampa 5, Foto 6).

Como material autígeno, destaca_se, além da presença decristais euhedrais de quartzo (bipiramidado) com pontuações de
carbonato no seu interior (Estampa 9, Foto 1), a presença de raros grãos de glauconita em atgumas aBostras (MA_2gc, MA_62CI e
MA-62F).

5.3.1,2 - Silexitos

ocorrem em niveis e concreções. As concreções têm fog
ma de ',bolachas', (com diâmetro em toïno de 10 cm _ Estampa 4, Feto 5) e de "bonecas" (com 2 a 5 cm de diâmetro _ Estampa 4, Foto6) semelhantes às ,'bonecas,' de sÍl,ex d.a Formação Irati (Bacia do
Paraná ) .

As concreçôes constituem_se de sÍ1ica criptocristali-na
ou granular fina, com manchas de ,,intracIastos,, de calcedônia fibrorradiada (Est.ampa 9, Fotos 5 e 6). podem incluir quartzo d;trÍtico na granuJ-ação silte e conchas de ostraccd.es. observa-se
tambêm, em algumas concreções, estraÈificação interna e auséncia
de material clástíco.

É comum a presença de nÍveis siricosos com estratifica
ção plano-paralela e com "intracr-astos" de sÍlex achatados com di
mensões de até 3 cm. Curiosamente, os ,,intraclas tos ,, deformam osnÍveis inferiores e superiores, mas, por seu lado, também são deformados, "quebrados" e rompidos. A rocha siricosa é formada por
sílica cr iptocri stal ina (em maior proporção) e por material_ terrÍ
geno na granulação silte grosso e areia fina.

Ocorrem níveis de sílex formados por silicifì_cação decaLcários ooliticos (Estampa 5, f,oto 2 e Estampa 7, Foto 6). par
te dos oótltos sir-icificados apresenta núcreos ocupados po, grãor
de quartzo. Os oóides maiores pod.ern apresentar dois oôIitos pe
quenos como núcr-eo. compõem-se de sÍ1ica criptocri stalina ou car.
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cedôniaf send.o que, no interior de alguns, resta al_gum carbonato
(micrÍtizado) . o cimento enÈre os oólitos è de calcedônia granu
1ar, sacaroide e, localmente, fibrorradiada (Estampa 7, FoÈo 6).

Observa-se, também, níveis de sílex provenj-entes da silicificação de calcários fossilÍferos com ostracodes (mj_crocoqui
na - Estampa 4, Foto 4), A rocha é constituida basicamente de
conchas inteiras silicificadas de ostracodes, com dimensões de 1a 3 mm. O espaço interno d.as conchas e preenchiOo por silica eip
tocristalina, porém, externamente, ocorre catcedônia em forma defranja (fibrosa).

opticamente, a sÍrica fibrosa corresponde a cafcedônia
"sensu strictu", não se observando, em quaLquer caso, a orienta
ção óptica da varÍedade quartzina

EntTetanto, FARIA JR. (1979) informa que, associada à
cal-cedônia, foïma-se, em menor escala, a quartzÍna, esta com fi
bras exibindo eJ.ongação óptica negativa. Est.e tipo de crisÈaIiza
ção da sÍ1ica sugeriria, segundo PITTMÀN & FOLK, 1971 e FOLK &
PITTAM, 1971 (in KEENE, l-9g3), deposição em ambiente evaporítico.
Porêm, KEI;NE (1983) af j-rma que a quartzina, por ser diagenética,
não pode ser util-izada como indicador de um particular ambiente
de deposição.

5.3.1.3 - Siltítos e arenitos

Os siltitos da Formação pedrâ de Fogo são verd.es e rö
seos, finamenÈe lamj-nados (Estampa 9, Foto 3), com presençä degretas de contração, microlaminação cruzada,,,linsen,,r,,flaser,,
e bj.oturbação. Ocorrem, interca-Iados com arenitos, dolomitos esiLexitos, comumente cortados por diques cIásticos e veios de carcita. São formados por material terrigeno de granulação em torno
de 40 micra (silte grosso)r constituÌd.os por quartzo anguloso e,
secundariamente, mica e feldspâto cimentados por sí1ica cripÈocris
talina. Ocorrem, normalmente, argita autÌgena (montmorÌIonita
EståJnpa 9, Foto 4) e nõdulos submi l-imêtr j. cos de sÍlex. os silLi
Èos apresentan, a.inda, zonas sil-icosas com textura colofõrmrca.

Os arenitos desta mesma formação apresentam marcas de
ondas assimétricas, estratlficações cruzadas tabulares (AreniÈo
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Cacunda - vide CapÍtul-o tI) e sigmõÌdes.

A estTatificação sigmóide é um tipo incompletamente de
senvor'vido de estratificação "hummocky". termo proposÈo por HARMS,
SOUTHARD, SPEÀRING & hTALKER em 1975 (1n WALKER, ]3Tgl . Na esÈratificação sigmóide, lâminas cruzadas, suavemente onduladas, cor
tam-se a baixos ânguIos, da ordem de 3 a 6o. O que define a ";ÈraÈificação "hummocky" são os estratos convexos para cima, poden
do cruzar com outros estratos, convexos para baixo.

A caracterização textural e mineralõgica dos arenitos
da Formação pedïa de Fogo é abord.ada nos CapÍtutos Iï, llf e IV.
Cabe ressaltar, no estudo peÈrogrãflco d.estas rochas, a presença
de quartzo com crescimento secundårio, feldspatos, micas, grãos
de siLica criptocri sta.Li na, ar-ém de turmalina, zircão e ruti.ro arredondados. verifica-se a exi-stência de cimento siricoso com sìl-ica criptocri stal Ína e, localmente, certa cimentação ferruginosa
(LimonÍtica) .

5.3. 2 _ FORMAçÃO MOTUCA

5.3 .2.1 - Calcários

Os ca.Icários estratificados (Estampa 4, Foto 3),associa
dos a siltftos vermerhos, são mais abundantes na base da Formação
Motuca na borda oeste da bacia (região de Carolina) . Normalmente,
os sedimentos apresentam_se perturbados com presença de gipsita
e calcit.a secundåria preenchendo fraturas. É comum a presença deintercal-ação de paligorsquita.

pseudoesparitos: os calcários podem se apresentar comtextura grosseira (recristal_ização) semelhante a mármores me tamórficos. Os cristais com dimensão cìe 200 a 300 micra são poligonais
ou xenomór.ficos imbricados em mosaico (Hstampa 6, Foto 3) com contato còncavo-convexo (interlobados _ Estampa 7, Foto I). Os cristais espátÍcos de calcita podem apresentar, no seu j_nterior, po!
tuações de outro carbonato (dolomita ? - Estampa 7, Foto l) . ca¡edestacar, para estas rochas, a presença de quartzo idiomórfico ¡ipiramidado (autigeno), calcedônia, quartzo com inclusões de anidrita, e ainda .barita em cristais xenomörficos (alguns co* "orrtof
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no arredondado) ou euhedrais.

5.3.2. 2 - Dolomitos

Os dolomitos afloram apenas na base da Formação Motucapróximo ao Õontato com a Formação pedra de Fogo, Os de coloraçãorósea apresentan estratificação plano-paral-ela e interca-Lam-se emsil,titos vermelhos, É comum apresentarem_se com fraturas preenchidas por gipsita fibrosa ou .por caÌcita secundária.
Estes do]omitos caracterizam_se peLa textura micrítica,podendo apresentar -Ientes com textura espática (,,bitdseyes,, _ Estampa 6, Foto 2), o que leva a cfassificá_Ios como ¿olomicritos ldolodismicritos.

5.3.2.3 - Silexitos

Os sifexitos são maciços ou com estratificação plano_paralel_a. São formados por quartzo microcristafino (dimensão doscristais em t.orno de 20 micra) e calcedônia g,ranular (EsÈampa 7,Foto 2) .

5.3.2.4 - Arenitos

Os arenrtos da Formação Motuca são de granulação fina,argi'l0sos' podendo ocoïrer cimentação siricosa criptocristaÌina
ou ferruginosa (limonÍtica) . É comum a presença de quartzo comcrescimento secundário.

São mal selecionados e constituïdos de grãos angulososa subarredondados . predominam os grãos de quartzo monocristal_inos. A presença subordinada de fragmentos de sÍlrc. 
"riptoari"t.1ina, calcedônia e grãos arredondados d.e turnalina sugere deriva

ção parcial de sedimentos preexistentes.
A presença de matriz (mais que 153) e a má seleção e arredondamento são responsáveis pela c_Lassificação destas ...;"; .;quartzo arenitos impuros ("vrackes,,), texturalmente imaturos,

)

l



5.3.J - FoRMÀçÃo 
'AMBÀfBA 

-78-

A rorrnação SambaÍba é constituÍda por arenitos compactos(silicificados) ou friåveis, muito bem estratificados com nÍtidabimodai'idade dadâ pela alÈernância de leitos milimétricos de areiamuito fina a areia m6dia (Estampa 4, Foto t). Apresentam_se bemselecionados com pouca matríz (menos que l5B) e os grãos são esféricos, variand.o de bem arredond.ados (arej.a média) 
" ""O_rr"UJ"UIdos (areia muito fina )

O arcabouço é formado predominantemente por grãos de quâ.rtzo monocristalino, aparecendo, aind.a, al-guns grãos poli crr"a.i,-,rro"=com textura equigranular em mosaico e fragmentos de silex com silica criptocristalina a calcedônia fina. Nota_se, tambêm, . ;r;;;ça de zlrcões alongados bem arredond.ados.

A cimentação é principalmente sÍLicosa e secund.ariamenteferruginosa. ¡, prÍmeira pode aparecer nas seguihtes formas:
a _ crescimento secundário mascarando o arredondamentodos grãos de quartzo;

b - silica criptocri stalina a quartzo mícrocri stal-ino emmosaico (Estampa 6, Foto l-), preenchend.o vazios i ntergranuLare s ;
c - calcedônia em deposição colofðrmica formando aurèol_aem vol-Èa dos grãos de quartzo (Estampa 6, Foto l).
A presença de grãos d.e quartzo mostrando crescimento seeundário sobre peJ-Ícula ]imonitica, indica .,,,. ^ ^--^r:',:::=lica foi posterior ã rimonita 

a que a precipitação da sÍ

Os fragmentos de sÍfex evidericiam ïetrabalhamento de sedimentos maís antigos (Formações pedra de Fogo e Motuca).
Considera¡do que os arenitos apresentam textura predominantemente arenosa com menos de t5å de matriz, composição quartzosa do arcabouço, boa seleção e arredondamento ê ^.;^---^=^sa, pode-se crassiricá-ros como quarrzo'l::::r:=":ïi:::i:r"::l:::

tural e mineralogi camente maturos
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5.4 INTERPRETAçÃO DOS RESULTADOS DA PETROGRAFIA
SEDIMENTAR

5.4.1 FORMAçÃO PEDRA DE FOGO

As rochas de origem clástica (siltitos e arenitos) da
Formação Pedra de Fogo já foram estudadas nos capÍturos rr, rïr e
rV. vale ressaltar, para estas rochas associadas às rochas carbo
nãt,icas na fácies síl-tico-carbonátlca, a presença de estruturas
sedimentares que sugerem deposição em planicie de maré (marcas de
ondas, "flaser", "rinsen" e gretas de contração). A prese4çarnas
rochas carbonáticas e silicosas, de oó1itos, "bird,seyes,,, estrutu
ra "tepee" e brecha de ressecamento corrobora a hipótese de sedi
mentação em ãguas calmas em planície de maré. A exposição e .""
secamento decorrentes ensejam a formação de gretas de contração e
"tepees". Localmente, sob ãguas rasas e agitadas, formar-se-iam
os cal-cários ooliticos. Durante a sedimentação da fácies síItico-
-carbonåti-ca, o grande afluxo de terrigenos rimitou a deposição
dos calcários a delgadas camad.as intercaladas em siltitos e areni
tos. os crásticos fornecidos ã bacia eram, em geral, finosr pro
vavelmente devido ã existência de áreas fontes arrasad.as e condi
ções de calma tectônica.

O Arenito Cacunda (vide Capitulo II) teria sido deposi
tado em dunas litorâneas, enquanto que arenitos com sigmöides(Rio
Pedra de Fogo, Rodovia Pastos Bons -Nova rorque) intercalados em
rochas carbonáticas e siltj-tos, deveriam sua esi.rutura a ondas de
tempestade em ambiente marinho raso.

As rochas carbonáticas foram submetidas a anál-ises quí
micas e isotópicas e a interpretação genética encontra-se nos ca
pÍtulos VII e VrII.

Segundo FARIA JR. (L979) , associados ãs seqtièncias car
bonáticas, encontram-se, nas regiões centrar e oeste, horizontes
silicificados com estrutura de crescimento antigravÍtacional tÍpl
ca de algas estromatotiticas. Tal observação reforça a hipôtese
de ambiente de planície de maré para a sedimentação da fäcies sÍI
tico-carbonática da Formação pedra de Fogo (vide Fi-gura 42).

Acredita-se que o sírex presente nesta Formação sejarem
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parte, de orl-gem primãria, como atestado pela presença de nÍveis
laminados e de "lntraclastos" silicosos em rochas carbonãticas.AI
ternativamente, rrma silicificação da lama carbonática com endure
cimento e fragmentação, constituiria o mecanismo dentro de um ra
ciocínlo sindiagenético, A silicificação deve ter sido bastante
precoce, anterlor ao ressec¿Lmento que ensejou as brechas intrafor
maclonais e "tepees " .

Uma anáIise bibliográfica sobre a gênese da estrutura
"Èepee" pode ser encontrada no trabalho de PETRI & COI!4BRA(1982).
segundo DET,LA F.ÁVERA & ULTANA (1981, in pETRr & coIMBRÀ, l9B2),que
descreveram "tepees" na Formação Pedra de Fogo, estas estruturas
ocorreriam em carbonatos formados em amblentes intermarês e supra
marês, atravês da exposição subaêrea em clima árido e semi-árido.
Concordando-se com as condições ambientais sugeridas peJ-os auto-
res acima, pode-se salÌentar o fato dos fragmentos da estrutura
"tepee" apresentarem-se normalmente silicificados.

O silex metassomáÈico (epigenético) é f,acilmente identi
flcado em calcários oolÍticos (Estampa 5, Foto 2) e fossilíferos
si1lcifIcådos.

Após o processo de silicificação, um novo e incipiente
processo de carbonitização ê atestado por pequena proporção de
carbonato lncluso em siLex. Não se trata, neste caso, de restos
da rocha carbonátíca não silicificada, mas sim de cristais novos,
já gue, ås vezes, apresentâm seções rômbÍcas. Podem ocorrer: a)
cimentando fraturas que atravessam o sÍIex; b) no interior de um

nôduto de sf.l-ex e c) dispersos d.entro do sÌlex,

Ouanto ä origem da sÍlica responsävel- por processos de
silfclficação volumosa, os autores têm levantado as seguintes hi
pôteses: I) a sil-ica provêm da dissoJ.ução de carapaças de organis
mos sLllcosos¡ 2l a silica é tiberada na aJ-teração de rochas e
qlnzas vulcânicas e 3) a síl-ica ê provenient.e de ãreas continen
tals sujeltas ãs condj.ções alcal-inas sob clima árido a semi-árido.

Assim, para FARIA JR, (1979), a origem d.as camadas in
teÍramente silicificadas e mesmo das quantidades consíderáveis de
sfl-ica gue subst.ltuíram part.e dos sedimentos da Formação Pedra de
Fogo, só pode ser exp.Licada por suprimento .externo de sili-ca para
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o locâI de deposição. Ele ad.mite que as ãreas conÈinent.ais, fo!
tes dos materiais terrÍgenos, estavam sob condições ar.carinas de
cLima árido' portanto, eram capazes d.e promover a sorubiLidade da
sÍLica necessária para a extensa silicificação gue atingiu os se
dimentos pedra de Fogo .

onlle ¡'Ávnne (1990) acredita em vul-canismo contemporâ
neo ã Formação pedra de Fogo. SÃ et aI. (I9gO), citando este au
tor, admitem apreciável ínf l_uência vulcânica na sediment,ação que
teria fornecido grande porções de sÍtÍca responsãve1 pela quanÈi
dade consideráveI de sÍlex, em parte sinsedimentar.

Acredita-se que o enriquecimento em sÍLÍca no ambienÈe
sedj-mentar possa ter duas origens: a primeÌra, ligada ao enrique
cimento por influências paleoclimaËicas como já admitida por
FAR'A JR' (r979) t a segunda estaria J-ígada à contribuição vuJ.câni
ca. DELLA FÁVERA. (19g0) admite uma at,ividade vulcânica nesta épo
ca, ¡nas não apresenta lnformações sobre sua natureza, ãcida ou bã
slca. No Capitulo Iv demonstra-se a existência, neste periodo,
de atividade vulcânica que é, tod.avia, de natureza bäsj.ca.

O enriqueclmento em sÍÌica eventualmente pode estar paï
clalmente ligado ä presença de cinzas rlolÍticas deposit.adas du
rant,e a sedimentação da Formação pedra de Fogo. ,,Glass shards,,
têm sldo veriflcados no permiano da Bacia do paranå por courrN'o
(1983, informação verbal), o qual admite que as clnzas são prove
nient.es do norte da Argentina. Segundo COUTINHO, os ,,glass shards,,
têm natureza analcimltica e per-a forma podem ser confundldos com
espículas poLiaxials de esponjas. Apesar de não ter sido eDcon
trado r'glass shards" no permiano da Baci.a do Maranhão, acred.ita-
-se vállda a colocação de taI hipötese para que fut,uros
thos possam comprovã-l-a ou não.

traba

5.4.2 - FORMAçÃO MOTUCA

Os sedimentos carbonáticos da Formação Motuca (cal_cários
e dolomltos) foram depositados em águas rasas (presença de
"birdseyes") sob condições de alta salinidade. Esta condição é
rnferldâ das associações com evaporitos (gipsita) na base da Forma
ção e alnda pela presença de bârita, pseud.omorfos de hallta (¡istam
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pa 6, Fotos 41 5 e 6) e quartzo com incrusões de anidrita. As
análj-ses geoquÍmicas e isotópicas (Capitulos VII e VIII) favore
ceram a idéia de ambiente salino durante a geração das rochas car
bonãticas da Formação Motuca.

Suas camadas encontram-se freqtlentemente perturbadas.
Entre as causas de distúrbio acusam-se:1) presença de níveis eva
poríticos com formação de pequenas estruturas diapÍricas; 2) co
lapso por dissolução dos sais e 3) hidratação por j_ntemperismo
dos niveis ricos em argj-l-as expansivas (montmorilonitas e palr
gorsquitas).

Acredita-se que a reg'ressão do mar no permiano supe
rior favoreceu o aparecimento de J-agunas na região de Carolina-
-Firadelfia, as quais, sob condições climáticas semi-árid.as, a!
bientaram a deposição quÍmica de gipsita e calcários.

salienta-se o fato de que os cal-cários mais puros da
Formação Motuca encontram-se associados à paligorsquita. Acred.i
ta-se que o Mg necessário para formação deste mineral tenha se
tornado disponivel durante o processo de recristalização carbonã
tica (vide capÏ.tulo vI). A presenca de restos de dolomita no in
terior dos cristals de calcita reforça a hi-pótese da liberação
do Mg da lama doromitica durante a cristarização da calcita.

o sÍl-ex, não tão abundante na Formação Motuca como na
Formação Pedra de Fogo, parece ter origem singenética, atestada
pela presença de nÍveis gretados ou rompidos por deformaçöes atec
tônicas. A presença de silex singenético não excl-ui a possibili
dade de processos epigenéticos de silicificação por soruções per
colantes.

Os siltitos e arenitos da Formação Motuca
tudados nos Capítulos II, Iff e fV.

foram es

5.4.3 - FORMAçÃO SAMBAÎBA

os arenitos quartzosos bimodais, compostos de grãos
bem sel-ecionados e arredondados e exibindo estratificações cruza
das tabulares de grande porte (vários metros) e alto ângulo de
mergulho, levam ã Ínterpretação de condições eölicas de sedj-men
tação.
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A Þonoqeneidade destes sedimentos de a$biente desérticaê quebrada ¡nuito rocalmente por depósitos congromeráticos com ventlfactos (Estâmpa 4, Foto 2) de ocorrência dominante na parte basa1 da Formação na borda oest.a da bacia (região de eraguaÍna_Ca-
rolina). Os conglomerados denunciam rios intermitentes que carreavan material grosseiro das ãreas artas e bordejantes d.os d.esertos' fo''nando depósitos reÈrabarhados pe10 vento. Tais depósitos
conglomeráticos em desertos atuais recebem as denominações regionals de "seriy" (Libia) ou |t,eg,, (Argêtia¡.
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CAPÍTULO VT

AN.Á,LTSE DE ARGILO¡{INERÀIS

6.1 TNTRODUçÃO

Embora se ad.mita que a maioria dos argil.minerais presentes nas rochas sedimentares seja de origem detrÍtica, refletindo as condições clj-mãticas e tectônicas reinantes na área fonte,sabe-se que modificações importantes podem ser introduzidas, sejamelas por transformação ou por neoformaÇão, ligadas às condiçõesfÍsico-quÍmicas do ambiente deposicional e ã composição das ãguasintersticiais agindo sobre o material original durante os processos diagrenéticos

A partir da identificação dos argil0minerais presentesnas Formações pedra de Fogo, Motuca e sambaÍba, foi possível inferir idêias sobre:

a que condi-ções tectônicas e climáticas estiveram expostas as áreas fontes destes sedimentos;

- guais foram as condições fÍsico_quÍmicas exi_stentesno sítio deposicj-onal;

- guais as modificações ou neoformações de minerais queocorreram durante a diagênese dos sedimentos.
Trabarhos prévios sobre argilominerais das Formações emestudo são os de LIMA & LEïTE (197g) e FARIA JR. (Ig7g).

6.1.1 MONTMORILONTTA

O termo montomoril_onita ê empregado aqui como grupor enguanto que alguns autores preferem a aplicação do termo 
-;;""ar;;

para o grupo, reservando o termo montmoril_onita para uma espéciemineral' Não obstante, montmorilonita õ ainda usado correntementecomo grupo e espécie mineral simultaneamente (CARROL , L|TO inRAMOS, l_990).

A montmoril0nita nos amblentes sedimentares pode terversas origens: pode formar-se por arteração direta de material
di

\rul
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cânico (cinzas e tufos) nos soros em ambiente não rixiviante, ouainda em ragos ar-carinos onde a sedimentação quÍmica supera a deposição detrÍtica. A associação com minerais autÍgenos (gipsita, dolomita e parigorsqui-ta) reva à suposição de que sejam formadas porprecipitação química.

A montmorilonita é formada p::eferencial-mente em ambientes mar- drenados, com pH de neutro a ar_cali_no, rico em cäti_o;.--;clima semi-ãrido ê favorãvel- ao desenvorvrmento d.a montmorilonitaa partir de Íons em solução.

6.I.2 - CORRENSTTA

LIPPMAN (1959 in MÌLLOT, IgTO) define corrensita como argilominerar de camada mista regular crorita-montmorilonit; 
"- 

-;;
aparece preferenciarmente em sedimentos hipersalinos.

segundo r"lrLLoT (1970), a corrensita forma-se, de preferência' sob condições hipersalinas em associação ãs fãcies carbonãtlcas e evaporíticasr pera fixação ao ug2+ ,,o" retîcur-os .;;";;;nos dos mj_nerais degradados.

Ambientes ricos em magnésio seriam favoráveis à formaçãode corrensi'ta ou de cl0rita recristal-izada, cuja presença indicaria' portanto, äguas salinas durante a sedimentação.

6.1.3 - PALTGORSQUITÀ

Em 1962, SAVcHENKov estudou um minerar silicoso hidratado flbroso dos urais' para o qual deu o nome de paligorsquita
(GOUrÀRT & FRAZÃO, rg77) . o termo atapulgita foi usado por DELAPPARENT (1935, in BRÀDLE', rg40) para um mineral com as mesmascaracteristicas, proveniente da,,terra_fflller,, de Attapulgus(Georgia, u.s.A.), mas que ele, entretanto, acreditou possuir estrutura diferenre da paligorsquita. HUGGTNS er a1. (Lg62;;-;"," 

";
auxilio do microcópio eretrônico, verificaram gue a atapulgita epaligorsquita erarnr Dâ realidade, um mesmo mineral, arnbos com estrutura fibrosa, porém, diferenciados apenas no tamanho das fibrascurtas paTa a atapulgita e finas e fr-exi.veis para a paligorsquita.
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Segundo BRADIJEY (1940), a sua esÈrutura ê constituÍdapor
camadas de duas unidades tetraédricas silicosas, Iigadas por uma
unidade octaédrica central alumino-magnesiana por mei.o de oxigê
nios comuns. Estas ca¡uadas crescem em apenas uma direção, forman
ds flletes segundo o eixo c. os filetes estão ligados entre si
peras arestas rongitudinais, o que result,a numa estrutura crista
]ina relatlvamente porosa- Magnêsio e aru¡ninlo são os eremenÈos
domlnantes nas posições octaédricas, podendo existir pequena subs
tltuição por ferro. Segundo WEA\,ER & POLLARD (Ig73), a varledade
de fibras curtas (atapulgita) tem mais ferro que a varied.ade de
fibras longas (paligorsquita) .

Segundo TEODOROVICH (1961), a paligorsquita é um mineïal
de silÍcaÈo de magnésio normar-mente com a fórmula estrutural
MSA'I2 (Si4oI') (OH)2. 4 H2O ou com a fórmuJ.a empÍri ca MgOAI2o3 .
4 SíO2 5 H2O. Segundo o autor, a razão AI Aag ê variáveL: a vg
riedade rica e¡n AL2O3 com razão AL/Mg = l- ê a pallgorsqulta
(o q'uando AL > Mg, e B quando AIrzMg = 1), existem, entretantorva
riedades pobres en Al-2O3 que se aproximan da composição da sepio
lita, denominadas pilolitas (c quando MT/AI = 2 e ß quando M\/AI
= 3). Acredita, o autor, que a B pal-igorsquita ê a mais comum.

À maioria das ocorrências de palÍgorsquita citadas na l_i
teratura está associada a sedÍmentos. MILLOT (1964) ctta diver
sas ocorrências em gue este argilominerat estã associad.o aos argi
10m1nera1s montnorlronita e sepiolita nas rochas carbonáÈícas e
s íIex.

LÀ fcLESIA (1977) sintetizou paligorsguita a balxa tempe
ratura e construiu urn diagrama de estabilidade para este mineral,
considerando as con(
riênclas ro,"*,u.ri;::::':ï ll"åiiå]:'":'i" ;"ï:1";" ä:, ".î":mostraram malor conteûdo de paligorsquita sob pH igual a g. Abai

::"ffJ::':"::::::ï::':.::"'i:å:i'.L::::::: ":":::.:"::ï:"' i
S1O4H4, é atlngido o 1imíte de sol-ubilidade da silica monômera.
Entre estes dois limites, encontra-se o ca,npo de estabilidade dapaligorqquita, e a cristalização se dá quando a relação Mg/Si si
tua-se entre 0,14 e 0,33 .
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Seg,undo MILLOT (Lg64), a pal-igorsquita é urn mineraL neoformado em sedimentos alcaLinos ricos em sÍIica . *"n"é";;: 
".;:ligorsquita é instável ao intemperi-smo quimico e é facir;";a"" ;;gradada a montmorilonita,

paligorsquita é comumente associad.a com ou é um componente de carbonatos d.e câlcÌo, particularmente dolomitos. Condiçõesde aridez são essenciais para a formação da pal_igorsquita sedlmentar. EsÈas condições são, presumivelmente, respo.r"árr"i" ;;aLta concentração de Mg e alto pH necessários para a formação dapaligorsquÍta (WEAVER & PoLLARD, I973).
Ã medida que se afasta do continente, a caulinita detrÍtica é substituída pelo par montmorironr*^-^^r r:::^-:.-:'

gem quÍmica. A seqtlência se.imenau. 
ott tu-oaligorsquita, de ori

r¡.i t a, monrmor i roni ra- caur. i ni ra, -""*::îij:::" : jïï::, î::, :::::ligorsguita, paligorsquita e pa 1igorsqui ta_sepioj_ita . Essa 
".qtlência corresponde a r¡na transgr."=ão, enquanto que a seqüênciainversa corresponde ã regressão. Os minerais mais aluminosos sãoos mais 1itoräneos e os mai.s magnesianos são os mais afastadosdo Litoral (ELoUARD, 1959; SLANSKy, 1959; MILLoT et a1. , Lg6O inMTL¿OT, 1964 ) .

quita: 
No BrasiL' temos três tipos de ocorrêncj-as de pal-igors

a) _ associada a calcários tlpo caliche, formados sobcondições de cJ-ima
pArvA & NAS.TMENT. ïï;i:'ï"J:;'îi;;:, :.ïil;.J_;;:"?,,ï;:",SUGUIO & BARCETOS (1978) e SUcUro et al-. (1980),

SUGUIO & BARCELOS (197g) descrevem paligorsquita sob aforma de pJ-acas intercal_adas a sedimentos areno_argilosos ou dissemi.nada nas frações peIÍticas de sedimentos arenosos do 
"-J;;

Bauru. Admitem gênese 1igada a lagos efêmeros de águas muito atcaLinas sob condições semi_áridas. -- *ì,esr rtrL.J

b) - associada à sedimentação evaporÍtica (Formação Motuca) LIMA & LEITE (1978) e sÃ eÈ al . (1980) .

c) - interessante ocorrência de pal_igorsquita foi descrita por GOULART & FRAZÃO (I977) na rr"i.r_ fria...;;;:;::"^:":metha, em Fernandôpor.is (sp). Esra 
",..:Ï:";::Ï::" 

*":ffi"J::
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de um derrame de basalto vesicul-ar. os autores sugerem ori-gem hi
drotermal- para este argilomineral, face ä ausência de indÍcios de
intemperismo no basalto e ã associação freqüente com zeõlitasrcal
cedônea, esmectita, calcita e com montmorilonit,a ferrifera
tronita) .

(non

6. I.4 - CAULINITA

As caulinitas nas rochas sedj-mentares podem ser de ori
gem detrítica ou de neoformaçäo. ¡4ILLOT (I964) considera que a
caulinita forma-se nos continentes, em climas guentes e úmidosrca
racterizando intensa arteração em meio ãcido e com boa drenagem.

As caulinitas podem ser transportadas da ärea de forma
ção para a bacia de deposição, tendendo, entretanto, à dirninui
ção de freqtlência, do ambiente continentar para o marinho.

6.1.5 - GLAUCONITA

A glauconita é um mineral do grupo das ilitas tipicamen
te neoformado em ambi-ente definido. É característica de condi_
ções de deposição marinha, formando-se em ambiente mais ou menos
redutor onde a ação bacteriana é intensa, especialmente se essas
condições persistirem por 1ongo tempo.

6.2 - uEronos

A identificação dos argilominerais foi feita através do
método de difração de Raio-x, além da Microscopia Eletrônica como
método auxiliar.

A anáIise quimica das amostras foi executada por via úmi
da, com o intuito de determinar os teores dos principais componen
tes (óxidos) dos argilominerais presentes.

6.2.L At{Ã,LrsE poR DIFRAÇÃO DE RArO_X

Após a pipetagem para dimensionamento de
tre 0r062 e 0r004 rrrm, efetuou-se o sifonamento da

partÍculas en
suspensão com
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partÍculas menores que 0r004 mm. o material sifonado foi colocado
em um becker contendo uma råmina de vidro no fundo. Após certo
tempor âs particulas em suspensão decantaram-se sobre a lâmina
de vidro com orientação preferencial mais adequada para identifi
cação de argilominerais.

Após a montagem do material na lâmina, esta
exposição de Raio-X em aparelho philips-Norelco com
cobalto k q I para obtenção de difratogramas.

Testes suplementares de aquecimento e processos quÍmicos
como a gli-colação (tratamento com etilenoglicol), foram necessã
rios para a identificação dos diferentes argirominerais.

Cabe ressaltar que, nos diagramas obtidos, foram determi
nados picos não pertencentes a nenhum argilomineral conhecido.
Após vãrios testes, verificou-se gue tais picos pertenciam ao dg
floculante utitizado na pipetagem (pirofosfato de só¿io). Isto
tornou obrigatória a repetição de grande parte das amostras pre
parando-as pelo mesmo processo de decantação, mas agora sem a uti
llzação de qualquer defloculante.

6.2.2 - MICROSCOPIA ELETRONICA

Os argilominerais como caulinita, montmorilonita, clori-
ta e paligorsquita são alguns dos minerais que possuem forma ca
racterÍstica reconhecÍveis sob microscópio eretrönico.

Poram obtidas fotos em Microscópio Eletrônico de Varredu
ra marca Jeol Model0 J.s.M. p 15, pertencente ao rnstituto de
Química UNESP "Campus,' Araraquara

A amostra, quebrada em fragmento aproximadamente cúbico
(corpo de prova), foi colocada em suporte apropriado e submetida
ã evaporação de alto vãcuo para recobrimento de pelícuras de car
bono e ouro por vaporização de eletrodos.

o corpo de prova metal-j-zado colocado no Microscópio Ele
trônico apõs focalizaçäo em câmara de TV, teve sua superfície var
rida em aumentos crescentes até 10.000 X para selecionamento de
pontos a serem fotografados.

foi levada à

anticãt,odo de
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6.2.3 - ANÃLISES QUÍMICAS

os teores dos óxidos d.e ferro, alumÍnio e sÍIica foram
determinados por via úmida, utifizando-se o mêtodo preconizado ¡nr
\¡ETTORT (1969 ) .

cabe salientar quer nê digestão ácida, são atacados ape
nas os argilominerais, portanto, os teores de óxidos obtid.os não
se referem a teores totais na amostra, mas sim a teores nos argi
lomj-nerais. Tais teores não podem ser utilizados como val-ores
absorutos pois dependem, antes de mais nada, da porcentagem de
argi-la da amostra. Exemplificando, uma amostra com alto teor de
41203 não significa obrigatoriamente presença de argila alumino
sê¡ pois este al-to teor de A1ro, pode resultar da alta porcenta
gem de argj_la da amostra.

os resul-tados obtidos só podem ser j-nterpretados guando
transformados em razões (Alro, /Eeray por exempro), pois as rela
ções entre öxidos independem da quantidade de argila da amostra.
A análise destas razões pode, então, indicar, por exempro, argi
las mais ou menos al_uminosas.

Para amostras de paligorsquitas puras, foram realizadas
análises quÍmj-cas mais compretas, onde foi possivel obter os teo
res de SiO2, MgO, F.2O3 e CaO.

6.2.4 . ANÃLISE ESTATÍSTTCA

6 .2 .4 .I Dj_agrama triangular

As porcentagens dos õxidos
culadas considerando-se 1002 a soma
lançadas em diagrama triangular, onde
1008 de um dos ôxidos (AI2O3, Fe2O3

6.2.4.2 - Anälise Fatori_al

A partir dos dados obtidos da
-se a Anälise Fatorial conforme mêtodos

foram, primeiramente, recal
destes. Em seguida, foram
cada vêrtice corresponde a

e SiO2).

anãIj-se química, reali zort-
descritos no CapÍtuIo Vtt
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6.3 - RESULTADOS OBTTDOS

6.3.1 - ARGILOMTNERAIS (TABELA 26)

6.3.1-,1 - Formação pedra de Fogo

LIMA & LEITE (1978) citam a ocorrência de ilÌta e caufi
nita na Formação pedra de Fogo.

segundo FARÌA JR. (1979) t a esmectita é o mais abund.ante
dos argilominerais na Formação pedra de Fogo e está presente em
toda seqilência estratigráfíca. Secundariament.e., aparecem ainda
iJ-ita, caul-inita, intere strati ficados i ri ta-montmori ronita e clo
ri ta-montmori foni ta (corrensita) . O autor cita ainda a ocorrên
cia de glauconita nos arenitos esverdeados da Formaçáo pedra de
Fogo,

No presente trabatho, foi possivel- a identificação dos
seguintes argilominerais: ilita, cauli-nita, montmorilonita, clori
Èa e traços de pal_igorsquita. AIêm dos grupos de argÍl-ominerais
simpLes' ocorrem, em argumas êmostras, o argilomineral interestra
Èificado ou de camada mista denominado corrensita (clorita-montmo
rilonita), Cabe dest.acar a presença de caul-initas sanfonadas (Es
tampa 11, Fotos 3, 4 e 5) nas bordas NE e SW d.a bacia, enquanto
que na porção central da bacia ond.e pred.omÍnam rochas carbonáti
cas, a caul_inita apresenta-se com formas degradadas (Estampa I1,
Foto 2).

As diferenças encontradas no conteúdo de argilominerais,
quando da comparação dos dados deste trabal-ho com os obtidos por
FARIA ,JR. (1979), são explicáveis pero fato deste autor ter feito
a sua investigação especialmente nos sedimentos carbonáticos da
Formaçäo Pedra de Fogo, enguanto que neste trabalho (Figura 4I)
foram analisadas tanto amÕstïas pertencentes ã fácies sÍrtico-car
bonática (porção central da bacia) como tamr:ém amostras da fe
cfes sÍltico-arenosa (bordas da bacia) . Comparand.o apenas os re
surtados obtidos para amosÈras da fácÍes carbonática, verifica-se
a presença de cauLÍnita degradada, montmorifonita, clorita, ili
ta e coÈrensita, resultados estes próximos dos encontrad.os por
FÀRIA JR. (1979). A estes resultados soma-se, ainda, a observa



ção, em lâminas petrográficas de rochas
de monÈmorilonita autÍgena e glauconita
mação Pedra de Fogo .

6.3,1.2 - Formação Metuca
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carbonáticas (capÍtulo V),
em algumas amostras da For

A Revista MARÀNHÃO, Realidade e perspectiva (Ig72) assina
la a ocorrência de pal-igorsquita no ¡nunicipio de Riachão (a 90 km
de Barsas e r00 kn de carolina) e em carorina, no riacho do cavalo
Morto.

LfMA & LEITE (1978) citam a presença de. iIita, esmectita
e paligorsquíÈa nos sedi¡nentos da Formaçäo Motuca.

Segundo SÃ et aI. (1980), numeïosos indicios de paligors
quita foram evidenciados na ãrea de Carolina-Riachão (MA), Este
argiromineral ocorre essencialmente na zona inÈermediária, quÍmica,
da Formação l{otr-'-ca, sob forma de leitos milimétricos concordantes
com a estratificação dos siltitos e rochas carbonáticas. Ä pal-i
gorsquita pode tambérn preencher pequenas fraturas, em posição dig
cordante com o ac¿Lmamento geral . São geralmente finas placas fle
xíveis, estriadas e fibrosas, de coloração esbranquiçada, às vezes,
ligeiramente esverdeada ou avermelhada.

Na Formação Motuca, encontrou-se os seguintes argilomine
rais: caulinita, ifita, montmorilonÍta e paligorsquiia,

A montmorilonita foi detectada por Raio-X, utilizando*se
de etilenoglicot e confirmada a partir de microfotografias (Estam
pa J-0, Fotos 3 e 4). Cabe ressaltar, para algumas arnostras, a as
sociação deste mineral com paligorsquita (Estampa I0, Foto 5).

Para a paligorsquita, presente na região de Araguaína (cO) ,
Carol,ina (MA) e Riachão (MA) , vale destacar as ocorrências em
Oitelro (Riachão) , AIto Bonito (Riachão) e AraguaÍna. Amostras des
tas ocorrências foram analisad.as ao microscópio eletrônico, ond.e
detectou-se r.lm mineral fibroso com fibras longas e flexiveis (Es-
tampa 11., Foto 1). porém, a partir de microfotografias , não ã pos
sível a diferenciação entre paligorsquita e sepiorita. posterior-
mente, com o uso do Raio-X, verificou-se tratar-se de paligorsqui
ta. As análises químicas deste argil-ominerar- reveraràm teores de
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Ia 271 .
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com outras paligorsquj_tas (Tabe_

6.3.1.3 - Formação Sambaíba

Segundo LIMA & LEITE (1979): ,,Os psamitos da Formação
Sambaíba são constituídos essencialmente de quartzo, ocasionalmen
te sÍlex, caulim e outros minerais de argi1a,,.

Foram analisadas frações argilosas (matriz) de arenitos
pertencentes à Formação sambaíba. o único argil0mineral presente
é a caulinita que se apresenta com aspecto ,, sanf onado,, , demonsÈran
do nítida origem autigena (Estampa 10, Fotos I e 2).

6.3.2 _ AN.Âtf sES oufMrcAs

No diagrama triangutar (Figura 42), que reJ_acj,ona teores
de AlrOa, Fe2O3 e SiO2, podemos destäcar as seguintes observações:

- as amostras de paligorsquj-ta (Grupo H) da Formação Motuca apresent.am os maiores teores de SiO2,

- as argilas mais aluminosas são as da Formação pedra de
Fogo na boxda NE-E da bacia (Grupo B);

- os menores teores de Fe2O3 são apresentados peJ_as amostras da Formação sambaÍba (Grupo gl, peJ_as parigorsquitas da Fo!
mação Mot.uca (crupo H) e pelas cauLinitas sanfonadas da Formação
Pedra de Fogo - borda NE-E (Grupo B);

- os maiores teores de Fe^O^ são apresentados pelas amostras da Formação Motuca (Grupos p,'¡l r " c). Tais resuLt.ados po
dem lndicar que o argilomineraL do grupo da montmorilonita pre
sente nest.as amostras ã a nontronita.

Ouanto aos valores da relação SLO2/AI2O3, verj.fica_se,
para a Formação Motuca, aumento d.e valores quando caminha_se deleste para oeste, colncidindo com a variação no conteúdo de argi
lominerais das amostras (caulinita a l-este e montmorilonlta e pa
Iigorsguita a oe ste ) .

para a Formação pedra de Fogo, verifica_se os menores
valores da relação SíO2/AI2C 

3 para amostras provenientes da borda
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l-este, valores intermediários para amostras da borda sudoeste e
maiores valores para amostras da região de Caro1ina, onde a cauLi
nita se associa com montmorilonita e traços de paligorsquita.

6 .3.3 - ANÃLISE FATORIAL

A Anãfise Fatorial (Modo R e ¡.{odo O) foi aplicada a da
dos quÍmi.cos de argilominerais das Formações pedra de Fogo, Motg
ca e Sambaiba. Tal análise estatistica apresentou limitações d;vido ao pequeno número de variáveis (porcenÈagens de Fe2O3, Al_2O3
e SiOr), tendo, mesmo assim, sid.o importante no estágio :.nicial
de int,erpretação das variações de composição quimica e míneralógi
ca das amostras, possibilitando inclusive a separação de grupos
(Tabel"a 26 ) .

6.4 . ANÁLISE PALEOAMBTENTAL E GÊNESE DOS ARGTLOMTNERA]S

Embôra nenhuma composição part+cular do argiLominerais
seja diagnóstlca de um ambiente de deposição, a investigação des
ses minerais tem contribuído para o estud.o de ambientes deposicio
nais, origem e direção de transporte dos sedimentos, .orrdrça.J
tectônicas, diagênese, reconstrução paleogeográfica e correlação.

6.4.1 - FORMA,çÃO PEDRÀ DE FOGO

Atribui-se uma origem detritica para as ilitas e cauLini
tas degradadas da Formação pedra de Fogo. o processo de soterra
mento a que foi submetida esta Formação foi pouco expressivo, não
favorecendo a formação epigenética de i1ita. Admite-se u¡ña ori
gem eplgenética para as caufinitas sanfonadas presentes em aïenitos porosos e permeávels desta Formação. A associação da caul-init.a sanfonada com cimento de barita nestes arenitos sugerem con
dlções mais sal-inas, propícias mais à formação de montmorironitl
que de caulinita, o que reforça a hipótese de origem epigenética
paÌa estas caulinitas sanfonad.as,

Como minerais autÍgenos, temos os argilominerais corrensita, montmoriì-onita, glauconita e tïaços de paligorsquita, figa
dos å presença de barita como cimento e crescimento secundårio de
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feldspatos.

A presença de processos de dolomitização e siticificação
das rochas carbonãticas da Formação pedra de Fogo mostra a existência de Mg e sirica durante a gênese destes sediment";.- 

"";"^;presença destes elementos em sorução, d.ever_se_ia esperar a forma
ção de parigorsquitar ürÌì argilomineral raro nesta Formação. Aopção do Mg para a dolomitização dos carbonatos e não pela forma
ção de sir'icatos magnesi-anos (paligorsquita) está ligada ou ãscondições revemente ácidas existentes no sÍtio deposicional poraporte de águas conti-nentais, condicões estas em que a parigorsquita é Ínstável-r ou à existência de excesso de sÍlica levando aolimite de so]ubilidade e deposição de sílica e deixando o Mg dfgponíver para a dolomitização dos car-cários e formação de corrensita' As duas hipóteses não são antagônicas e não se a"="-rt.--.possibilidade da existênci-a simurtânea dos dois processos.

A presença de sulfato e fosfato no sÍtio d.eposicional
deve ter infruenciado na gênese dos argirominerais. Na rormaçãoMotuca, a paligorsquita está assoc.iada ã presença de surfatos(gipsita e barita), enquanto que a sua ausência na Formação pedra deFogo pode estar ligada ã presença de fosfatos.

Fosfatos e glauconita são intimamente relacionados e testemunham condições de agitação intensa e origlnam-se em conjunto.Pelo contrário, paligorsquita e fosfatos são separados em camad.asalternadas onde os niveis de paligorsquita são pobres em fosfato,a não ser que se trate de seixos ou oólitos remanescentes, enquanto que os nÍveis de fosfato não contém parigorsquita. rsto acarreta separação entre a paligorsquita e a glauconita, pois, *"=;;=quando presentes numa mesma unidade, situam-se em níveis diferentes' A montmorilonita é mais torerante, sendo acompanhante habitual da parigorsquita, arém de ser o mineral principar do cimentode fosfatos (JEANNETTE et âr., r-959 e sLANSKy et â1., 1959 inMTLLOT, 1964) .

6 .4 .2 FORÌ4AçÃO MOTUCA

O mapeamento das varlações minera
tuca (Figura 41) permitiu reconhecer três
com caulinita, contorna aproximadamente a

Iógicas da Formação lr,tc

r;rovÍncias : a prj_mei-ra,
borda leste da bacia; a
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'segunda' caracÈerizada pela associação montmori-Lonita e caulinita,
encontra-se a oeste da primeÍra, na direção do provável centro d.e
posicÍonal da k¡acia na êpoca de deposj.ção da Formação Motuca; a
Èerceira, caracteri zada pela associação paligorsguita-montmori Io-
nita, sltuando-se na porção oeste da bacia. associa-se à presença
de calcários, gipsita e silex e mostra deposição quÍmica (argilas
neoformad.as ) sob condições a.lcalinas e alta salinidade,

Tal distribuição dos argilominerais da Formação Motuca
sugere uma fonte principal situada a leste, fenômeno este compro
vado pera constituíção mais arenosa desta Formação neste setor da
bacia e ainda pela ausência de sedimentação química (cal-cários e
gipsita) . O uso de minerais pesad.os para o estabelecimento de
áreas fontes confirma o retroaf irmad.o, mostrando uma direção de
aporte de material cfásÈico de feste para oeste durante a sedimen
tação da Formação Motuca (CapÍtulo IV) .

A caulínita apresenta maior preponderância nas unidades
detrÍti-cas, sendo que a parigorsquita se manifesta nas litologias
de origem quimica. TaI fato sugere que a caulinita possa ser con
siderada de origem detïitica, isto é, herdada da área fonte, en
quanto que a paLigorsquita seria um siticato neoformado sob as
condições geoquÍmicas do meio. A presença de argilominerais mag-
nesianos (paligorsquita) resul-ta de forte evaporação de sotuções
cujos erementos solúveis seriam provenientes de um continente es
tãvel submetido a cLima seco.

Tratam-se, portanto, de dois conjuntos opostos: o primei
rô,. representado pela caulinita e o gegundo pel_a paligor squita , Am
bos os conjuntos devem responder a fenômenos dístintos; no caso
de termos intermediários (montmorilonitas ) é prováveI que sejam
resultado da irnposição dos fenômenos que origina$ os conjuntos
.opostos. A associação de montmorilonita com paligorsquita sugere
que, no caso presente, parte da montmorilonita seja também de neo
formação no sedimento ou produto de transforrnação de micas em con
dições de baixa tixiviação.

A distribtrição dos argilominerais em províncias se refe
re ã predominância de um ou de outro mineral não significando,por
tanto, que um argj-l-omineral da província Leste (caulinita) não
possa ocorrer, em menores proporções, nas demaís provÍncias. A
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ilita ocorre indi scr iminadamente nas três provÍncias, o que anulaa sua utifização como um fator de reconhecimento da provÍncia.
A dist.ribuição dos minerais de argila nos sedimentos da

Formação Motúca derimitou áreas que estiveram sujeitas a influências extrabasinais e ficaram marcad.as por infl_uxo maj-s volumoso
de material detrÍtico continenta-l durante a deposição. Destaca_
-se uma proveniência a reste, indicada pera distribuição da caur_inita.

As áreas onde predominaram as influências intrabasinais
na composição mineral-ógica das argilas são identificadas per.apresença de paligor squi ta_montmori Lonita . Esta situação ocorreprincipal_mente na base da Formação Motuca, região oeste da bacia(Riachão-Carolina-Àraguaina), onde a distribuição dest.as argil_ascoÌncide com áreas de sedimentação sob condições de arta safinÍdade, comprovadas pelas ocorrências de gipsita (FiladéIfia, GO) .

O clima reinante na ãrea fonte e na bacia deposÌcì.onal
deveria ser árido a semÍ_ãrido, com aLternância de estações úr.das e longas esÈações secas que teriam propiciado a fixação dosóxidos e hidróxidos de ferro, com conseqüente coloração avermelhada, e a dÍssorução e posterior concentração de Íons favoráveis ;formação de montmorifonitas durante perí.odos de evaporação maiores que a precipitação.

Segundo SÃ et al . (1990), como material precursor paraa formação de paligorsguita da Formacão Motuca, não podem ser totalmente descartados os produtos vulcânicos, tendo em considerl
ção a influência vu.Icânica na sedimentação d.urante 

" ""r*"_rrrr=_sico, cÕmo já admitiu DELLA FÃVE RÀ (19g0). Acredita_se que estapossivel aÈividade vul-cânica podeïia ter ação indireta, acarretan
do alËa disponibilidade de síl-ica no meio deposicional , mas dif;ciLmente àtuaria diretamente na gênese da paligorsguita. VaIe lqbrar que evidências de vulcanismo estão pïesentes na Formação pe
dra de Fogo (capÍtulo fV), onde existem traços de paIÍgorsquita,
enquanto que na Formação Motuca, onde este minerar é mais freqtlente, não foi encontrado, até o momento, nenhum indÍcio de aÈiv.idade vulcânica.

Acredita-se que a patigorsguita da Formação lvlótuca tenha
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duas origens ou esteja rigada à deposição em anbiente ar.carino,conafÈa sal-inidade e disponibitidade de sÍIica e magnésio, onde o fato dos ca.l-cãrj-os da Formação Motuca associados ã patigorsquita ;;rem.puros sem nenhuma evidência de dolomitização, fa, pensar qu" o-Mg existente no meio deposicional tenha sido total-menÈe retido pel-a siltca para a formação da paligorsquita (gênese singenética) ,ouligada ã transformação da l- ama micrítica, de caráter dolomÍticoremformas pseudoesparÍÈi cas de calcita, liberando Mg para reaglr coma sil-ica e formar a pal-igorsquita (gênese sindiagenética) presente
em fraturas.

a hipótese de autigênese para os argilominerais montmorilonita e paligorsquiÈa da Formação Motuca fica refoïç"u" n".;;;-":vetifica que os arenitos desta Formação apresentam barita como cimento e crescimento secundário dos grãos de feldspatos, Todos 
";tes minerais autÍgenos evidenciam condições de ar.ta =arirri¿.ae ;;história depÕsicional_ desta unidade.

6.4.3 - FORMAÇÃO sÀt4BÀ,18A

A presença de caulinita vermicular (aspecto de acordeon)ou sanfonada, preenchendo os espaços vazios entre os grãos detrÍticos dos arenitos da Formação SambaÍba, vem reforçar a hipótese deorlgem epigenética para este mineral (vide CapÍtulo tI) ligada ãalteração de feldspatos por águas percoLantes levemente ácidas. Osarenitos constituem uma litologia preferenciat para epigênese dacaulinita em virtude da maior permeabilidade e da porosidade guepropicia os,espaços vazios para a nrecipitação deste mineraf a partlr das soluções.

As condições para a formação singenética da caul-iniÈa sãoincompatÍveis com o ambj-ente desértico reinante duranÈe a deposi
ção da Formação Sambaíba. Tal consideração, ligada 

"r"O. ."-*;;;;da cau.Iinita vermicular não suportar transporte, corroboram a hipõtese de origem epigenética para a caur-inita da Formação sambaÍba,
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CÀP ITUT,O VI I

COMPORTAMENTO GEOQUfMTCO DE ROCHAS CARBONÁ,T]CAS
DAS FORMAçõES PEDRÀ DE FOGO E MOTUCA

7.1 - TNTRODUçÃO

Vários autores tê¡n-se dedicado ao estudo de elementos tra
ços como indicadores de paleoambientes (DEGENS et al ., Ig57 e L95g;
KEfTH & DEGENS, 1959 e POTTER et al., 1963). Tais estudos foÌam
real-izados em rochas argrj_Iosas, e é provável que os mecanismos d.e
concentração e dispersão dos e.Lementos nas rochas argilosas sejam
um pouco diferentes daquel-es que atuam nos calcários.

CHESTER (1965) mostrou que, em grande parte, os
tos traços contidos nos car-cárÌos são devi.do aos materiais
ticos, argiÌosos, especialmente Cr, V e Ba. A distribuíção
não ê muito afetada pela fração detrÍtica.

Cabe ressaltar os estudos realizados no Brasil_ por
CAROZZT et al ,, I975 ( Devono-Eo carbonifero da Bacia do Maranhão);
SUGUIO, 1973 (Grupo Bauru); SUGUIO et at. , Ig74b ( Formação Estra
da Nova da Bacia do paraná), RODRIGUES & QUADROS, 1976 (permo-
-CarbonÍfero da Bacia do paraná); e, aind.a, o excelente trabalho
de SïLVA FILHO, 1980 (Carvão e rochas associadas da Formação Rio
Bonito),

O uso de elementos traços na elucidação de ambientes an
tigos deve ser feito quando o teor do elemento na rocha depende
apenas da salínidade do meio, e não de outros fatores como presen
ça do elemento no materíat detrítico e d.e processos diagen6ticos.
TaI exigência tem l_evado os autores a estudarem amostras argilo
sas sem material carbonático (POTTER et aI., 1963), pois o carbo
nato é maj-s susceptÍveI a modificações quando submetido a Brocessos diagenéÈicos, enquanto que mater.iais argilosos parecem ser
mais estãveis. É conhecido o fato da diminuição de teores de aI
guns elementos, corno o Sr, em rochas carbonáticas sujeitas a pro
cessos de dor-omitização e dedoromi ti zação . Deve ser enfatizada a
irnportâncÍa do conhecimento da natureza e a abundância do mate
rial argiloso presente, pois sabe-se que os argilominerais apre

e l-emen

detrÍ
(1O N.I
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sentam diferenças quanto ao poder de adsorção iônica,
Em j-nterpretações paleoambientaís , o B tem sido utÍIiza

do como um e.LemenÈo indicador de par.eossar.inidade . cARozzr et ar.
(1975') 

' numa anãlÍse simplista, afirmam que: "para o pareozóico.
val-ores em geral de 200 ppm em boro indicam condições marinhas
francas e vaì-ores mais baixos expressam infruências f luviais',.Mas,
segundo srLVA FfLHo (19g0): "o teor de boro de uma rocha d.epende,
prj-meiramente, do tipo da mesma, pois rochas argilosas contêm
maior quantidade deste elemento que rochas arenosas ou carbonata
das. Por sua vez, os materiais argilosos terão mais ou menos bg
ro em função da salinidade e da temperatura d.o meio, da sua granu
lometria e da natureza dos argi J_o-minerai s que nel_es se fazem pre
sentes...ê óbvio que quanto mais salino for o meio, mais boro ha
verá disponíve1; as argilas mais finas, pela sua maior capacidade
de adsorção, terão maior quantidade de boro do gue as mais. grog
sasr finalmente foi verificado que, dos argi l0-minerai s, a irit.a
é o que apresenta maior capacidade de adsorção do elemento em
questão " .

Tem-se aplicado o estudo conjunto dos elementos traços
na análise paleoambiental devido às rimitações apresentad.as quan-
do da utllização de um ünÍco el-emento. DEGENS et al-. (1957) prg
põem o uso do diagrama binário ca X B e o diagrama triangul_ar Rb
X B X GA.

KEfTH & DEGENS (1959) afirmam que B, Li, F, Sr, S e pos_
sivelmente Ni apresentam teores mais altos em folhelhos marinhos,
enquanto que ca e Cr são maís altos em folhelhos de ãgua doce.

Segundo POTTER et al-. (1963), a partir de análise discri
mlnante utilizando-se os el-ement.os traços (8, Cr, Cu, Ga, pb, Ni
e v), é possÍver a discrlminação entre sed.imentos argilosos mari
nhos e continentals, Nesta discriminação, oBeoVsãoos ele
mentos mais efetivos,

7.2 - MÉTODOS

7 .2.I - ANÃ,I-,] SES QUÎMÏCAS

As análises quÍmicas, referentes a amostras totais
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separação de carbonatos e/ou fração argilosa, foram realizadas
no CENA (Centro de Energia Nuclear na Agricultura - CNEN-USP-ESALO,
Piracicaba, SP), utilizando-se o método de absorção atômica por
espectrometria de plasma (Tabel-a 28).

Foram feitas determinações dos el-ementos maiores, isto é,
os que apresentam mêdias superiores a 0,18 (Ca, Mg, Fe, Al , Na e
K) e traços, elementos com médias inferiores a O,1g (p, B, Ba, Cr,
Cu, Mn, Pb, 7,n, Ni, zr, Sr, Ti e V) . Devido à ausência de padrões,
alguns el-ementos considerados importantes, comÕ Rb e Ga, não fo
rarn analisados. Dos elementos traços, o Cu não apresentou teores
significativos, não sendo, portanto, utilizado nas interpretações.

7.2.2 - ÀNÁ,LTSE ESTATfSTICA

7.2.2.1- - Diagramas de dispersão

A correJ.ação entre variáveis foi feita utilizando-se do
coeficiente de Pearson. Montou-se, iniciaLmente, uma matríz de
simiLaridade, considerando amostras das Formações pedra de Fogo
e Motuca e, posteriormente, organizou-se nova matriz considerando
apenas amostras da Formação pedra de Fogo. Destas matrizes, fo
ram escolhj-dos os pares com correlação acima de 0,60 (em móduIo)
para impressão gráfica (diagrama de dispersão) .

Na anãlise paleoarlbiental, al-ém dos teores de element.os
malores e traços, utilizou-se aj_nda da relação V/B (POTTER et a1 .,
1963), apesar desta relação ter sido estabeLecida para rochas ar
gil-osas. Na confecção d.e um primeiro gráfico V/8, foram lançadas
todas as amostras (Formações pedra de Fogo e Motuca) sem conside
rar suas composiçõesi em um segundo gráfico (Formação pedra de Fo
go), adotou-se a metodologia de POTTER et al_. (1963), onde os va
lores de B e V foram recaÌcul-ad.os eliminando-se o carbonato prg
sente, desprezando-se amostras com teores de CaCO3 + M9CO3 acima
de 508.

7.2.2.2 - Análise d.e agrupamento

A anãlise de agrupamento multivariante hierárquìco
("Cl-uster Analysis" ) foi efetuada para correlação de amostras,uti
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lizando-se a Distância Eucr-ideana como Índice de similaridade (vi
de capÍtul. rr). o resuf tad.o é apresentado na forma de d.endrogra
ma.

7.2.2.3 - Análise Fatorial

A técnica da Análise Fatorial- foi desenvolvida por pegquisadores na área da psÍcologia experimental para d.escrever umgrande número de variáveis, através de um número reduzido de fatores que fÕrnecessem medidas fundamentais do intel_ecÈo, a partiï
de testes de intetigência e outros testes de capacidade mental
( YA-rqAMoTO et al., 1980),

O objetivo da Anátise Fatorial é interpretar a estrutura
dentro de uma matriz de variânc ia_ covari âncla de um conjunt.o de
dados multivari.antes , através da extração .os componentes principais: autovalores e autovetores (DAVIS, I973).

os componentes principais podem ser extraídos tanto damatriz de correlação entre variáveis (Modo R) ou entre amosÈras
(Modo Q). A Análise Fatorial pelo Modo R é fej,ta a partir das
amostras lançadas no espaço das m _ variáveis e pelo Modo e quan_
do as variáveis são 1ançadas no espaço d.as n _ amostras. A dispersão dos pontos nesses espaços configura um hiper eltpsól¿e, onde os eixos principais são autovetores e os comprimentos desseselxos são os autovalores.

Os fatores são transformações d.os componentes princj-pais,
de ta1 modo que as ori-entações são as mesmas dos autovetores originais e seus comprimentos são iguais às raÍzes quadradas dos .*Èovalores. Os autovalores representam a proporção da variância
explcicada pelos autovetores.

O modelo fatorial pode ser expresso pel-a seguinte reJ-ação:

p
x. = r 1. .f + e.J r=1 lrr )
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onde 3

f, =éor-ésimofator
tj, = é a carga da j-êsima variável_ no r_ésimo fator
uj = variacão única da muJ.tivariáveJ. xj
p = é o número d.e fatores, inicial-mente especificado

À AnáIise Fatorial requer que o número de fatores seja
conhecido previamente ã anál-ise, Entre as várias sugestões apre
sentadas por DAVIS (1973), adotou_se, neste trabalho, a manuten
ção de todos os fatores que tenham autova.lores maiores que l-r00l
ou seja, aqueles que tenham variância maior que as variãvej-s originais padronizad.as.

Uma outra definição importante no mod.el_o f atorj-al é a
comunalidade, que é igual à soma dos quadrados das cargas d.os fatores de uma determinada variáveL:

2^2h. Y I.
J L JL

r=I

onde h.2 = -" a comunalid.ade da variável j .

Se o nûmero d.e fatores for igual ao número de varíáveis
originais, então as comunaridades serão iguais às variâncias originals (com valor 1,00) pois as variáveis foram padronizadas. Entretanto, como p (número de fatores) é sempre menoï que m (núme
ro de variáveis originais), as comunalidades serão sempre menores que as variâncias origi_nais e, portanto, proporcionam um índi
ce de eficiência do cÕnjunto de fatores. Àssj-m, se forem necessários muitos faÈotes para explicar grande parte da variância original, ou se as comunalidades dos primeiros poucos fatores forembaixas, o modelo fatorial- provavelmente não é apropriado,

Embora o modelo fatorial necessite de somente p fatores
para explicar grande parte da variabiridade original dos dados,
todos os m fatores são calculados a partir da extração dos m componentes principais. Assim, a interpretação do significado ao"
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faÈores importantes pode seï dificultada pela presença de m _ p
eixos fatoriais indesejâveis. A interpretação dos p eixos fate
ríais do modelo pode ser faciLitada pela rotação f,atorial , gue con
siste em qj.rar os fatores para posições melhores ã interpretação.
A têcnica utiLizadâ no programa de DAVIS (1973) ê d.enominad.a esque
ma VARTMAX de Kaiser que opera sobre as cargas fatoriais de manei
ra que estejarn próximas de + f ou próximas de zero.

7.3 - APRESENTAçÃO DOS RESULTADOS

7.3.]" - COMPORTÀMENTO DOS ELEMENTOS

A Tabela 29 mostra a análise estat.Ística efetuada para a
caracterização das distribuições de cad,a er-emento. pe10s testes
de aderêncla apJ-icados (qui-quadrado e LÍl-l-iefors, vide CapÍtulo
VlIf), verificou-se que as distribuições dos elementos Mn, zn, Ti,
cr, Ba, B, AI e Fe podem ser considerad.as, com grand.e probabilida
de, como tendo distribuições log-normais, enquanto que os elemen
tos Sr, Ni, P e Zr apenas se aproximam d.e u¡na disÈribuição J-og nor
mal . Às disÈribuições dos elementos K e Ca podem ser consid.era
das tanto normal_ como J.og normal . Já os elementos Mg e pb seguem
uma dÍstribuiç.ão normal. o Na apenas se aproxima d.e uma distribui
ção normal. enguanto gue o v parece não seguir nenhuma das duas
dlstribuições (normal ou 1og normaJ_). os resul-tados acima mostram
tendência doE erementos maiores e traços a acompanharem uma distri
buição log normal .

Comparando-se os vaLores mêdios obtidos com valores mê
dios de rochas carbonátícas (segundo TUREKTAN & !,¡EDEPOHL, 1961),ve
rifica-se que :

- os valores médios de p, Mg, Mn e Ni são equivalentes
aos obtidos por TUREKIAN & WEDEpOflL (1961);

- os valores médios de AI , B, Ba, Cr, Fe, K, Na, pb. Zn,
Zr e Ti são mais altos do que os obtidos por TUREKIAN
& WEDEPOH], (1961);

- os valores médios de ca, Sr e V são menores do que os
de TUREKIAN & WEDEPoHL (1961).



-105-

A maioria dos val-ores médios obtidos apresenta_se com vaLores mais al-tos do que os obtidos por TUREKIAN & I^ÌEDEPOHL (1961)
em razão das al_tas porcentagens d.e mat.erial terrÍgeno argiloso, demonstrando que estes elemenÈos estão rigados ã presença de arglr.ominerais, Àpenas os elementos maiores Ca e Mg e os traços p, Mn,Ni, Sr e V independem da presença de materÍaL terrígeno argiloso eestão ligados ao material carbonático.

A matriz de correlação entre variáveis (vide Capítulo II) ,montada a partir de amostras das Formações pedra de Fogo u *oao..(Tabera 30) , apresentou, como resultad.o, somente três pares de vgriáveis com correlação positiva superioï a 0,60: Mg x Cr (0,90 _
Figura 43), Fe x Ti (0,731 e Zr x Ti (0,90 _ Figura 44).

para amostras da Formação pedra d.e Fogo, verifica_se ascorrel.ações posltivas (Tabela 31) para ca x cr (0,70), ca x Mg(0,78), Ca x t,fn (0,66 - Figura 45), Cr x Mg (0,g6), Mg x Mn (0,64),
Fe x Ti (0,7I) e Zr x \i (0,90); e as correlações negaÈivas para
Ca x,Zr(-0,67), Ca x TÍ (_0,76) e Mg x zr (_0,6J_),

verifj-ca-5e, na Pigura 46, gue as rochas carbonãtj_cas daFormação pedra de Fogo são essencialmente dolomÍticas, enquanto quena Formação Motuca predominam os calcários.
para amostras da Formação pedra de Fogo, a razão Ca/Mgsltua-se preferencialmente entre Ir5 e 2,5, dentro do campo de dol.mitos magnesianos e car-cÍticos (segundo cHrLrNcAR, rg5T e 

"rr"uie CHTLINGAR, J-967). Salienta-se que a razão Ca,/Mg independe da por
centagem de terrÍgenos presentes nas amost.ras.

A alta consistência d.os valores da razão Ca/Mg para rochas carbonáticas da Forrnação pedra de Fogo é rùn argumento nu.. "ãadmltir a dolomitiz¿ -tçao como precoce, pois acredÍta_se que processos epigrenêtlcos de dolomitização levariam a grande dispersão dosvalores da reJ-ação ca/Mg, segundo CHïLTNGAR (Lg57), a ampr.a varia
ção da razão Ca/lig a Þequenas distâncias j.ndica epigênese, istoé, uma dolomltização secundária.

7.3.2 - ANÁLrsE FATORTAL _ MODO Q

A AnáLise Fatorial
maiores, traços e maíores +

(Modo e) foi aplicada para elementos
traços, utilizando-se o cos e como me
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dida de similaridade entre anostras. Foram considerad.os apenasdois fatores e os autoval_ores obtidos encontram_se na Tabel_a 32,juntamente com a porcenÈagem da variância expJ_icada.
As cargas (após a rotação) correspondentes a cada amostra (TabeLa 33) foram Iançadas em gráfico, col_ocando_s., 

"" "O;;;;sa, o valor da carga no Fator f e, na ord.enad.a, o valor d.a arrn.-para o Fator If. Cabe saLientar gue, em tal- gráfico, o ângulo formado entre os raios correspondentes a d.uas amostras indica ; 
-"r*

laridade entre ambas e a magnitude do raio é dada n"au ._rr-n,r.Jrî
d.a da comunalidade, que é igual à somatória do quadrado 

"";;;;e se aproxÌma de 1 guando os fatores considerad.os apresentam altaporcentagem de explicação da variança.
uo gráfico para elementos maj.ores (FÍgura 4: ), as amos_tras apresentam comunalidade próxima de I e se distribuem em sent.ido anti-horãrio, indo de termos mais ricos em terrigenos ("i;;;tos e margas dol-omÍticas da Formação pedra de Fogo) para termosmais carbonáticos (dotomitos arenosos da Formação pedra de Fogo ecalcários da Formação Motuca) . É possÍvel uma discriminação emgrupo I (siltitos e mârgas dolomÍticas da Formação pedra de Fogo) ,grupo 2 (arenitos dolomÍticos e dolomitos arenosos da !,ormação pedra de Fogo) e, finalmente, o grupo 3, consti-tuido por ca.lcãriosda Formação Motuca.

O gráfico para elementos traços (Figura 4g) mostra doÌsgrupos' o primeiro engJ-obando os slr-titos e margas dor-omÍticas daFormação pedra de Fogo, e o segundo, os aïenÍtos dol-omíticos damesma FormaÇão (com baixos va.Iores de comunalidade) e os calcáriosda Formação Motuca. Neste gráfico, só é possÍve1 a discriminaçãodos sí'ti-tos e margas dor-omÍticas da Formação pedra de Fogo devidoao fato de os elementos traços estarem associados à presença deterrigenos argilosos.

O gráfico para elementos maiores + traços (Figura 49)nostra o mesmo comportamento do gráfico para elementos maiores (Figura 47), evidenciando oue â ¿li a..rìmi--^:^ ^_--__
rras é re*a princr""ï:":"u:";ïii:'::: :iï:"::.ï:i::.:: amos
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7.3.3 . ANÁ,LISE FATORIAL - ¡{ODO R

A Anãlise Fatorial pe10 Modo R foi aplicada para erementos maiores, traços e maiores * traços, utilizando_se do coeficiente de correlação de pearson como medida de simi-1arid.ade. Foramconsj-derados os fatores com autovalores maiores gue 1. Os fatores,autovalores e as porcentagens da variância expli-cada encontram-sena Tabela 34.

os diagramas fatoriaj-s apresentaram melhores resultados
após a rotação dos fatores e procurou-se analisar os conjuntos deamostras discriminados na Análise Fatorj-al pelo Modo e. Tais conjuntos (siltitos e margas doromiticas da F.ormação peara d" 

"";;;arenitos dolomiticos e dolomitos arenosos da Formação pedra de Fggoì e calcãrios da Formação Motuca) foram perfeitamente discriminados apenas em alguns dos diagramas. A interpretação destes ,;;;;cos foi possiveJ. a partir da decomposição dos fatores, consi;";;do-se o balanço de cargas e as respectivas impricações g""q;;;;.
. A interpretação desses fatores pode ser facirltada lan

çando-ser €Ilt grãficor âs cargas fatoriais em função das ,r^riá,r;;;estudadas' cada fator representa uma combinação linear das variáveis e as cargas f atoriais são os coef j-cj_entes dessa equação. ;;;tantor ëIS variãveis mais i-mportantes em cada um dos r.tor." a"r;;cargas próximas de + l.
Na anälise peÌo Modo R, os diagramas fatoriais são muitoúteis para se observar o lnterrelacionamento entre os grupos deamostras' Esses diagramas nada mais são que planos ao J_ongo dedois dos eixos fatoria'-s, onde as arnostras são projetadas.

7.3.3.1 - Elementos maiores

Apenas os três primeiros fatoresr eüevariabilidade j_nicial, foram consid.erados. Na
tra-se a distribuição das cargas desses fatores
riações consideradas: Al_, Ca, Fe, K, Mg e Na.

explicam 722 da
Figura 5f, encon
em relação às va

O Fator I, gue por si só
dados, apresenta dupla variação, ou

explica 358 da variabilidade dos
seja, altos valores nesse fator
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refletem as altas porcentagens de Fe + K (presença de terrÍgenosargilosos), enquanto baixos valores indicam a1Èas porcentagens emMg (presença de dotomitos).

Da me sÌna foïma, o Fator I e o Fator Iïf apresentam duplavarlação, Altos valores no Fator lIl indicam al_tas porcentagensem terrÍgenos argilosos, devido às cargas positivas de AL e Fe.Baixos valores e valores negatÍvos d.esse fator são devidos a al-tas porcentagens d.e cal_cários (carga negativa de Ca) .
pefa análise dos diagramas fatoriais, pode_se verificarque o Fator f]r (Figura 53) é o que melhor discrimina os três conjuntos de amostras. os siÌtitÕs e margas dolomíticas U" ,;;;";;;Pedra de Fogo apïesentam altos vafores para este fator, o que pode ser interpretado como conseqttêncj_ä de altas porcentagens ;;terrígenos argilosos responsáveis pelo incremento em AL + Fe. Osbaixos valores para o Fat.or flf, apresentad.os por calcários daFormação Motuca, associam_se ao incremento em Ca.

O diagrama Fator I x Fator IIf (Figura 54) mostra os maisaltos valores de fatores para siftitos e maïgas dol_omlticas daFormação pedra de Fogo, o que vem confirmar a assocíação dos efementos Fe + A1 (Fator IfI) e Fe + K (Fator f) com . O.u"urrn] 
";;

material terrÍgeno argiLoso. os baixos valores para o Fator f (incremento em Mg) são apresentados pelos dol-omitos A_ ro.rrção i.-dra de Fogo e por duas amostras dol_omÍticas (¡4A_52Ä e MA-32;) ;;Formação Motuca (ref
a Formação pedra de ;;:i:' 

a sua porção basal na transição païa

7 .3.3.2 - Elementos traços

Para os elementos tÌaços, os cinco primeiros fatoresplicam 142 d,a variabilidade inicial- dos dados (Tabela 34). Agura 50 mosÈra as cargas destes fatores em função das variávestudadas: p, B, Ba, cr, Mn, pb, zn, Ni, zT, sr, Ti e v.
O Eator V estã relacionado à variação de zr e Ti naschas. provave.Imente esses elementos estão Iigado" à Or."arrç.terrÍgenos argilosos

Fi
ES

ro
de

l

l

l

l
I

O Fator lV apresenta Íntimo relacionamento entre p e St.
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O Fator fII apresenta a variação de Ca, Ni e V,
O FatoT If indica variação de Mn e Zn.
O Fator I relaciona-se à presença de B, Ba e pb nas ro

e Mg.

de Na

A partir da análise de todos os diagramas fatoriais, verifica-se que o único fator discrj-minante é o Fator u trrn"." Silque está d.iretamente reLacionado ao aumento d.e teores de zr e Ti.Estes el-ementos estão ligados à presença de material terrÍgenoargiJ'oso' o que justifíca o fato dos siltitos e margas da Formação Pedra de Foqo apresentarem maiores vaLores para o Fator I.Cabe ressaltar que o Fator IV (Sr e p) parece se relacionar com apresença de coLofâni.o (restos esqueleÈais fosfåticos) na rocha,pois a amostra lvlÀ_13, rica neste material, é a gue apresenta maiorvalor para o fator em questão.

7,3.3.3 - E.Iernentos maiores + tïaços (Figura 52)

Os eLementos maiores e traços foram reunidos num únicoconjunËo de dados e submetidos ã ÀnáIise F,atorial a fim de verificar o inter¡elacionamento entre os mesmos.

Assim. partindo_se de dezoito variáve.ì_s, somente se j-sfatores foram necessários para explicar 73g da variância desseconjunto de dados.

O Fator I, eue expLica 24È d,a variabilidade, apresentaforte correração entre Ar, Fe, zr e Ti com cargas positivas e cacom carga negativa. A associação entre os er-ementos Ar_ e Fe comZr e Ti vem compïovar a hipótese (aventada anteriormente) de queesses últimos estari
arsì,Joso. ca esrá ril.::"I::j":':::;::r::.::.i:li:r,:::':'.;:
l-omitos) . portanto, este fator pode separar as rochas t.rrÍ;:nas (com fatores positivos) das rochas carbonãticas com .";;.1negativas.

O Fator II é resuLtante da variação de V, Ni, Cr
O Fator III associa_se principafmente à presençanas rochas.



-11 0_

o Fator rv apresenta-se associado principarmente à variação de B e Ba e, secundariamente, a K e pb.

o Fator v, para esse conjunto, é igual ao Fator rv de
el-ementos traços, representando a variação de p e sr.

o Fator Vr apresenta forte correração dos erementos lvlne Zn.

observa-se, nos diagranas fatoriais (Fator r x Fator ïr;Fator r x Fator rv; e Fator ï x Fator rrr), que os siltitos e
margas da Pormação Pedra de Fogo apresentam maiores varores parao Fator r (principal fator discrj_mlnante), confirmando que os ere
mentos 41, Fê, zr e Ti estão ligados ã presença de material terrÍ
geno argiloso. os carcárÍos da Formação Motuca apresentam os mgnores val0res para o Fator r., isto pode ser justificado pela ausência de material terrÍgeno argil0so nestes carcärios (Figura 56).

Na Figura 57 (Fator f x Fator V) ocorre a separação entre os três agrupamentos de amostras. Nota-se um aumento do Fgtor V (increment'o em p e sr) lndo dos siltitos e margas dol0mÍti
cas da rormação pedra de Fogo para as rochas carbonáticas maispuras da Formação Motuca. À observação acima sugere uma associa
ção dos elementos p e sr com a presença de carbonatos, princÍpar-
mente calcários. Tai-s erementos estariam ainda ligados ao apare_cimento de colofânio.

A Figura 5g (Fator I x F,ator VI)
te as rochas ricas em terrigenos argilosos
cas, mas não é possivel a separação entre
rios, mosÈrando a associação dos elementos
calcÍÈicos ou dolomiticos.

discrimina perfeitamen-
das rochas carbonáti

os dolomitos e calcá
Mn e Zn com carbonatos

7 .3 .4 - ANÃ,LrsE DE AGRUeA¡,IENTo ( ,,çLUSTER ANALysïs ,, 
)

A partÍr do dendrograma (Figura 59), é possiver verificara existência de dois grupos de amostras (Grupos A e B) e una amostra não correlacionada ãs demais.

A amostra não correlacionada (MA_41) corresponde ao ca!cãrio mais puro existente na Formação Motuca, com baixos teoresde Mg e elementos traços, destacando_se a sua textura espática
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que denuncia nítido processo de neoformismo diagenético (recrista
lização )

O crupo À é formado por margas e siltitos com cimentação
carbonática (dotomitica) e,/ou silicosa, ricos em terrígenos arg!
losos. são, portanto, as rochas carbonátÍcas mai-s impuras d.a For
mação Pedra de Fogo e afloram na borda oeste da bacia. pertencem
a este grupo, as amostras MA-22A, MA_228, MA_22C, MA_37A, MÀ_378,
MA-388 e MA-13, esta úlÈima dj-ferenciando das demais pela abun
dância em resÈos fosfáticos (colofãnio) .

o crupo B é formado por dolomitos sÍlticos e/ou arenosos
e arenitos e,/ou siltitos dol_omÍticos com certa cÌmentação sil_ico
sa da Formação pedra de Fogo, e mais os calcários da Formação Mo
tuca. Podem ser destacados os subgrupos BI, 82 e 83.

O Subgrupo Bt é formado por catcários d.a Formação Motuca
(amostras MA-35A, MA-358, MA-35C e MA_35D). Tratam_se d.e calcá_
rios com textura desde mÍcrítica a esparítica com pouco mateïial
terrígeno, sem sificificação, A razão d.o agrupamenÈo destas amos
tras lÍga-se ao fato de serem calcários razoavelmente puros da
Formação Motuca, independente da textura e d.e processos de neomor
fismo diagenético (recrisÈalização) .

o Subgrupo B2 ê formado por rochas dolomíticas impuras
da Formação pedra de Fogo (amostras MA-2SA, MA-2SD, MA_30A, MA{8C,
MA-62D e ¡aA-64) com material terrÍgeno arenoso e/ou sÍItico e ci
mentação silicosa

o subgrupo 83 é formado por arenitos doromiticos e dor.o
mi.os siLicosos da Formação pedra de Fogo (arnostras M.A_2g8, MA_2'C,
MA-288, MA-29F, MA-29c, MA_308, MA_31-A, MA_318, MA_31D, MA_368,
MA-58A, MÀ,-59c, MA-58H, MA_62C2, MA_62F, MA_898 e ¡4A_90). Neste
subgrupo, destaca-se, além da presença de ,,tepees,, nas amostras
MA*58H e ¡44-58c, que evidencia sil_icificação precoce em condições
de grande evaporação, também a presenca da amostra MA_32A perten
cente à base da Formação Motuca.

O Grupo B ê formado ainda por amostras da Formação pedra
de Fogo provenientes da borda este da bacia (MÀ_5g8, MA_62CI,
MA-88 e MA-89A). Tratam-se de dotomitos puros, com menores po!
centagens de terrígencs e sÍlica, apresentando textura espâtica,
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produto do processo de neomorfismo diagcnético (clc¡lonritização
recristarização). A coloração avermerhada destas rochas sugere
deposição sob condições mais oxldantes.

7.4 INTERPRETAçÃO DOS RESULTADOS

7.4.T CARACTER]ZAçÃO DOS GRUPOS DE AMOSTRAS

A partir da apricação da Análise Fatoriar- - Ivtodo Q, verificou-se que as amostras podem ser separadas em três grupos: oprimeiro, englobando amostras da Formação Motuca; o segundor oSdolomitos da Formação pedra de Fogoi e o terceiror äs margas esirtitos dolomiticos da Formação pedra de Fogo. Foi possÍver,ain
da' definir quais os fatores responsãveis por esta discriminacão,
onde podemos destacar que:

as margas e siltitos dol0míticos da Formação pedra de
Fogo caracterizam-se pelos altos valores de A1, Fe, Tie zT, el-ementos estes rigados à presença de material
terrÍgeno argiloso.

- os dolomitos apresentam varores médios dos erementos
41, F€, Ti e zt, devido ao fato de o materiar terrÍge
no destas rochas ser predominantemente silicoso (quart
zo detritico ou silica como cimento), o que não acarreta a adsorção dos elementos referidos acima. A ra
zão ca/Mg é o fator discriminante para separã-ros doscalcários da Formacão Motuca.

- os carcãrios da Formação [I0tuca apresentam os mals bai
xos val_ores para A1, F€, Ti e Zr, devido a quase ag
sência de material terrÍgeno. cabe destacar os artosval0res de Mn e Zn para estas rochas e para os dol0mi
tos da Formação pedra de trogo, o que vem mostrar a as
sociação destes elementos com a presença de material_
carbonático, independentemente de ser calcário ou do10mito. Já os elementos p e sr mostram valores máximos
para os calcários da Formação Motuca, evidenciando nÍtida associacão com a presença de Ca.

A análise de correlação de amostras (dendrograma) mostra
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boa correlação das rochas mais impuras da Formação pedra de Fogo(margas e siltitos dol-omíticos) aflorantes na borda oeste da bacia (Grupo À). No Grupo B, destaca_se a boa correlação das .*;;tras da Formação Motucar com exceção d.as pertencentes à base desla Formação. peïtencem ainda ao Grupo B, os dol-omitos mais purosda Formação pedra de Fogo af.lorantes na borda leste da bacia.

7 .4 .2 - AN.Á.LTSE PALEOAj\{BIENTAI,

7.4.2.f - Comportamento do Mn

Cabe ressältarf na Formação pedra de Fogo, as relaçõesdiretas entre Mn x Cä (Figura 45) e/ou Mg. Segundo alguns autores (RONOV & ERMISBI{INA, 1959 in WOLF et al ., 1967), calcários ccrnbaixos teores de M¡ fo¡ma:n-se em zonas sujeitas ã aridez crimática, enquanto que, para outros autores, o aumento de teor de Mn está ligado ao arùnento da profundidade da água. Verifica_se apenas que este efemento parece não estar ligado à presença de materiaL clástlco, sendo, pois, mais freqüente nas rochas carbonãticas mais puras (catcários e dolomitos) . ouanto ãs condiçõe" a.p-sicionais, é muito difÍcit uJna interpretação segura, entretanto,acredita-se que sedimentos marinhos apresentem var-ores mais ar_tosde Mn do que sedÍmentos de água doce (KEITH & DEGENS, 1959).

7.4.2.2 - Comportamento do Ti e Zr

A anál-ise dos diagramas de di-spersão dos elementos aci-ma mostra ûna correlação positiva, onde a maior abundância de umdetermina Èambém o aumento no teor do outro (Figura 44).
A TabeLa 2g mostrá que estes elenentos são mais abund.antes nas amostras ricas em terrÍgenos, notadamente as da ,";;;;Pedra de I'ogo, onde em rochas mais carbonáticas o teor desteselementos torna-se bastante reduzido, evidencj-ando relações inversas entre estes elementos e Ca e/ou Mg.

A ocorrência ampla de Ti em sedlmentos e sua relação cono Fe tem sido estudada. KEITH a DEGENS (1959) não encontraramdiferenças no conteúdo de Ti de foLheÌhos marinhos e de água doce antigos, porém, estudos feitos por eles em lamas ïecentes , doHavaí mostraram conteúd.o decrescente em TiO2 à medida que se afas



tava da fonte de sedimento (basarto arterado), muito
argilas mais leves. Acreditam os autores que o Ti e
nor utilidade na caracterização pareoambientar-, pois
buições são mais afetadas pera composição das rochas
te do que pela composição do ambiente deposicional.

7.4.2.3 Comportamento do Sr
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denso, e as
Zr são de mg

suas distri-
da área fon

A grande maioria dos elementos traços está ligada aos argiromineraj-s e poucos são os que se assocj-am a carbonatos; d.estes,
o que tem sido mais estudado é o Sr.

sabe-se gu€r durante a cleposição de carbonatos, este e1e
mento pode atinglr o teor de 10.000 ppm para aragonita e menores
valores para a calcita. AIêm da sallnidade e temperatura,tem-se
verificado gu€r dependendo da presença e do tipo de organismos
presentes, os teores de Sr podem varj_ar. É conhecido o fato de rgcifes de algas e corais estarem enriquecidos deste elemento.

se por um 1ado, artos teores de sr em rochas carbonáti
cas Levam a traçar condições de alta salinidade e temperatura
(maior evaporação), os baixos teores já não evj-denciam condições
antagônicas' pois este el-emento, apresenta grande mobilidade durante os processos diagenétj-cos, como: doLomitização, dedolomiti-
zação (recalcitização) e ainda recristarização. Todos estes pro
cessos levam ã diminuição de teores, tornando difícir a interpre
tação de valores baixos que podem indicar ou condições de ambien-
te de sedimentação (águas de salinidade baixa), ou ação de proces
sos posteriores (diagênese) .

I4TEDEPOHL (1969 in SCr:ör,r, , 1976) propõe a utilização dareração ßr/ca) x r.000 para interpretação paleoambientar_. segun
do o autor, carbonatos marinhos recentes apresentam valores pró-
ximos de 20, sendo qu€r com a diagênese, estes valores red.uzem-se
para 1 e 2' Valores mais al-tos evidenciam ambiente evaporitico
(a1ta salinidade).

Antes da discussão do significado da presença de sr nas
rochas carbonãticas estudadas, cabe salientar os seguintes pontos:

Foram estudadas amostras com diferentes teores e tipos
de materiais detrÍticos.
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- pode ser observado, principalmente païa amostras da

Formação pedra de Fogo, a presença de efetivos processos de dolgmitização e, em alquns casos, a ptesença de incj-pientes processos
de recalcj-tização (dedolomitização) .

Nota-se, para os calcários da Formação Motuca, a existência de processos diagenéticos (recrÍstalização) que devem t.er 1;vado ã diminuição d.os valores iniciais de sr.

Formaçâo pedra de Fogo

As rochas carbonáticas são principaJ_mente dolomitos comtextura espática e dlferentes quantidades de materiais terrÍgenos.
Os teores de Sr variam de 5I a gg3 ppm, e os valores darelação ßr/ç¿7 x I.000 variam de 0,50 a g,03 (TabeLa 35). o va1or médio da relação acÍma ê igual a 2,69 e, consid.erando a perda

de .Sr na dolomitização e recri sta Ii zação, esta relação é aindaalt.a o suficiente para sugerir condições de al_ta salinidade na gê
nese destes sedimentos.

Formação Motuca

Apresenta principal-mente cal_cários recristalizados e, subordinadament.e, calcários e dolomitos micríticos.
Os teores de Sr variam de IO9 a 594 ppm e os valores darelação (Sr/ca) X 1.000 variam de 0,46 a 2,65 (Tabeta 35). Taisresultados, tipicos de carbonatos depositados sob condições de salinidade não muj-to alta (água doce) , são incompatÍveis com a gênese dos evaporitos presentes nesta Formação. Destaca_se que, meg

mo em secção delgada, é possíver observar a presença de barita egipsita nestes cal_cários (Amostra M¿,_41).

LïMÀ & LEITE (1979) citam teores relativamente altos deSr (3.000 ppm) para calcários e pelÍtos vermel-hos da Formação Motuca e, a partir da constatação cìa ocorrência de bariÈa em r-rorizontes sÍ tti co-argi r-osos vermelhos, sugerem condições áridas nadeposição desta Formação .

Considerando o retroaf Írmad.o, resta_nos admitir que osprocessos de recristalização e dolomitização levaram ã diminuição
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dos teores de sr, isto ê, os baixos valores da retação (sr/ca)
X 1.000 (média = 1,31) não estão ligados ä deposição em condições
de baixa sarinidade, mas sim a processos diagenéticos.

Relação Sr e p

os artos val-ores em sr e p das amostras da Formação pe
dra de Fogo em parte se ligam a condições de alta salinidaderpois
pode-se observar (Amostra MA-58G) que alguns dolomitos apresentam
tabletes hexagonais i-mbricados, sugerindo dolomitização precoce a
partir da aragonita. Altos teores de sr no meio deposicional coa
dunam com deposição primãria de aragonita.

o que vem reforçar a hipótese da existência de condições
de alta evaporação na Formação pedra de Fogo é a presença de es-
trutura "tepee" nas amostras (l{A-5gB e MA_62A) com teores altos de
sr. Esta estrutura, como se sabe, é associada a condições de al
ta evaporação em planÍcie de maré (',sabkhas" litorâneo).

Por outro lado, verJ-fica-se também uma associação entre
artos teores de sr e a presença de colofânio, que foi observado
tanto em lâmina petrogrãfica (MA-13) como na anáIise do residuo
pesado (MA-314) da Formação Pedra de F-ogo. Trata-se de restos es
queléticas ê excrementos de peixes.

segundo LrMA & LErrE (1979) , "horizontes com restos de
peixes e conchas, com matriz areno-argilosa, de cor cinza escura,
reveraram, na parte superior da Formação pedra de Fogor nâ região
oeste, associações geoquímicas pecuriarmente anômalas com P 2os(I7 ,42) , F (18.000 ppm) , Ca (202"¡, pb (300 ppm) , As (300
(5.000 ppm) , La (1.000 ppm) , Sr (1.500 ppm) , v (5OO ppm)
(1.500 ppm) " .

PPm) , Ba

eY

como foi apresentado anterlormente, o sr pode estar rigg
do a carbonato bÍodetrítico (algas e corais), mas pode-se afirmar
que este elemento, gu€ substitui facilmente o cálcio na estrutura
crÍstalj-na de carbonatos, pode também se associar a fosf atos d.e
cálcio (colofânio). Acredita-sê, inclusive, que no caso dos fo,
fatos, o sr perde a mobilidade durante a diagênese, pois estes
não se sujeitam a processos cle dol-omitizacão e recristalização.
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cabe ressal-tar que algumas amostras, como a MÀ-59G, apre
sentam tanto evidências de efeito de evaporação ("tepee"), quanto
presença de colofânio, o gue vem sugerirr rro caso d.e pequenos trans
porte, eue os fósseis (dentes e espinhos de nadadeiras de tubarão)
tenham vivido sob condições de águas sargadas, como jã admitido
por RAGONHA (1978).

7.4.2.4 Comportamento do B e V

Os teores de B e V estão ligados à presença de material
terrigeno e independem da presença de carbonatos. Acredita-se qrÞ
o B esteja ligado ã presença de argilas com arto poder de reten
ção iônica (montmorilonita e ilita), enquanto que o v, a1ém da li
gação acimar sê associaria tambóm à presença de matéria orgânica.
O incremento em tais elementos pode indicar aumento de salinidade
durante a gênese dos sedimentos, dependendo da quantidade e tipo
de argilomineral presente.

Os teores de B e V.de amostras das Formações pedra de Fo
go e Motuca foram lançados no grático V/B (proposto por pOTTER et
âI-, 1963). Cabe ressaltar que tal grãfico, gu€ discrimina os am
bientes marinho e de ãgua doce, apresenta certa limitação no estu
do de rochas carbonátj-cas, pois foi desenvolvido a partir do estu
do de amostras argilosas.

No gráfico V/B (figura 60), verifica-se que a grande
maioria das amostras localiza-se dentro do campo de "amblente mg
rinho". Prefere-se dizer gue tai-s amostras evidenciam sedimenta
ção sob condições sarinas, pois v/B são, antes de tudortraçadores
de paleossalinidade, e condições salinas de sedimentação não são
exclusivas de ambiente mari_nho.

Formação pedra de Fogo

As amostras desta Formação apresentam maiores
gens de terrigenos, mas o materiar argÍ1oso presente é
nantemente caulinitico com baixo poder de retenção iônica

Para amostras desta Formaçãor os valores de v/B
recalculados eliminando-se os teores de carbonatos. com

porcenta

. 

predoml

foram
os valo



res recalculados, foi construído um segundo gráfico
6r), encontrando-se a quase totalidade das amostras
po "marinho" (alta salinidade), o que concorda com a
sedimentação em ambiente sarino de pranÍcie de mar6
torâneo).

_11 8_

v/B (Figura
dentro do cam

hipótese de
("Sabkhas" Ii

Formação Motuca

o fato das amostras carbonáti-cas da Formação Motuca evi
denciarem condições salinas de deposição é perfeitamente compatÍ-
vel com a presença de evaporitos nesta rormação. A al-t,a salinida
de estaria ligada à sedimentação em mares residuais sob condições
de semi-aridez climática.

Apesar do pouco materiar terrÍgeno presente nas amostras,
os valores altos de v/B resultam do fato destes' terrígenos serem
materiais de alto poder de adsorção iônica (montmoriloníta e pal!
gorsguita) e do ambiente deposicional ter sido altamente salino.

Na amostra MA-41, nota-se a ausência de v e baixo teor
de B' explicado pelo fato de tratar-se de um calcário puro sem ma
terial terrÍgeno.
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CAPÎTULO VTII

COMPOSTçÃO ISOTÓPICA DE CARBONO E OXIGÊNIO DE ROCHAS
CARBONÁ,TICAS DAS FORMAçõES PEDRA DE T,OGO E MOTUCA

8.1 TNTRODUçÃO

composições isotópicas de carbono e oxigênio têm sido
usadas na identificação de ambientes geradores de rochas carboná-ticas.

CLAYTON & DEGENS (1959) analisaram a fração carbonãtica
de trinta amostras de folhelhos e areni-tos do carbonÍfero dos Estados unidos ' os melhores resultados foram obtidos para os folhethos, com uma diferença de 607oo no ôC13 entre os de origem *rr,nha e os de ãgua doce

os resultados do estudo isotópico de 504 amostras, deidades varj-ando desde o pré-cambriano até o euaternário, levaram
KErrH & tr\TEBER (1964) a estaberecerem um limite de ôc13 = - 2o/oopara diferenciar os cal-cários depositados em ambiente marinho dosde água doce' Foi constatado que 85å das amostras de origem marinha apresentaram varores de óc13 acima de -2o ¡oo, "rrn,r.ia; ;;;842 dos calcárj-os de ãgua doce apresentaram valores de ôc13 ","r;res que -2o1oo.

segundo I^TEBER et al. (r964), as anãlises de razões isotópicas de c'3/cr2 d." nódulos de slderira (penecon."*oo;;;""=,-"";;
folhelhos mostraram separação compreta entre os grupos de água doce e marinho, e parcial entre os de ambiente marinho e os de marinho restrito. os limites obtidos foram de ðcr3 = 2,5o/oo n.r.separação entre os de ambiente marinho mais os de marinho restri--to ( 0c*" maior que 2,5o/oo) e de água doce ( ôC13 *.ro, qr.

2r5o/oo) .,e de ôcf 3 = + ro/oo para Jup.r.ção entre ambiente marinho ( ôct" mai-or que + LoToo) e marinho restrito (ocl3 
"ntr" i

Io /oo e 2,5o /oo) .

A composição isotópica de oxigênio também pode fornecerinformações sobre o ambi-ente georógico de sedimentação. sabe-seque as águas meteóricas apresentam varores de 6018 menores que amédia dos oceanos, enquanto águas que sofrem intensa evaporação
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tendem a ser isotopicamente enriquecidas, isto 'e, mostram j-ncre
13

mento de ôO*'

Na utilização de valores de ôc13 e oo18 de carbonatos
para estudo de ambiente de formação, devem ser lembradas as pos
siveis alterações na composição isotópica ocorridas após a preci
pitação. se, por um lador os processos dlagen6ticos levam à di
minuição de valores de 6o18, por outro lado, a presença de meta
no pode elevar os val-ores originais de ó C13

KErTH & WEBER (1964) , atravês do estudo de 504 amostras
de carbonatos do Fanerozóico, mostraram que as de origem continen
ta1 não apresentam, para o oxigênio, nenhum padrão de desenvolvi-
mento regular e que as de origem marinha, pelo contrári-o, apresen
tam diminuição da quantidade de oxigênio 1g à medida que se tor
nam mais antj-gas (Figura 62) .

SC9UNdO CLAYTON & DEGENS (1959), KEITH & I^TEBER (1964) C

SCHTDLOWSKT et aI. (I975), ta1 decréscimo relacionar-se-ia com a
elevada temperatura média dos oceanos antigos orlr como hipótese
mais provãveI, a efeitos pós-deposicionais de recristalizaçãoracom
panhados de trocas isotópicas entre o oxigênlo primário dos carbo
natos e o de águas continentais, mais leves. o fato dos carbona
tos continentaís não apresentarem padrão de decréscimo nos valo
res de ôo18 .o longo do tempo geológico, pode sugeri-r que há prg
servação dos valores primários sem modificações por diagênese. A
pergunta que se faz é por que apenas os cabonatos marinhos sofre
rlam modificações e os carbonatos contlnentais não ? uma tentati
va de explicação seria a de que os varores originais de 6 o18 d;
carbonatos marinhos são al-tos e muito diferentes de valores de
águas percolantes ou superficiais, o gue revaria a modificações
dlagenéticas, enquanto que os valores originais de carbonatos con
tinentais são baixos e pouco diferentes dos var-ores de ô o1B de
ãguas percolantes, não acarretando, portantor grandes modificações.

TORQUATO & FRISCHKORN (1982) advogam que os valores de
o o18 de uma formação carbonatada são de origem primãria e perma

necem praticamente inalterados durante a diagênese, sendo ótj-mos
indi-cadores para a determinação do período de formação das rochas
onde se encontram. As afirmações acima baseiam-se principalmente
nos resultados de ô 018 encontrados nos calcários da Formação caa
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tinga (idade Èerciária/quaternária ) semelhantes aos encontrad.os
nos catcários do Grupo BambuÍ, do gual o Calcário Caatinga é pro
veniente de dissolução e retrabalhamento . segundo estes autores,
tal senelhança mosÈraria a estabilldade de ôo18 mesmo com a dis
solução e reprecipitação, e que se houvesse trocas com águas superficiais mais leves conforme pretendem os outros autores (KErrH
& WEBER, 1964 .e outros), os valores esperados para o Calcário Caa
tinga deveriarn ser comparáveis aos d.os carbonatos atuais com valo
res de ôO-" compreendidos entre zero e - 2.

Os argumentos apresentados por TORQUATO & FRISCHKORN
(1982) não são convincentes e não resÍstem a uma análise crÍtica
mais apurada' pois, segundo ôs mesmos autores, o calcário caati-n_
ga apresenta valores de ôOl8 qrr. diferem dos valores esperados
para carbonatos recentes (de zero a _ 2), mas não consideraa o fa
to de que carbonatos marlnhos recentes apresentam os limites acima
(de zero a - 2'), enquanto que, em carbonatos aÈuâis continentais,
os valores de oofS oscilam de - g a l|oloo, val_ores estes próxi
mos aos encontrados para o Calcário Caatinga. Segundo BRITO NE
VES (L967 e L972), SOUZÀ LEAL (1971) e SUGUTo er al". (1980), os
cal-cários da Foçmação Caatinqa são de origem continental, o que
vem reforçar o acima exposto e os valores de ôcf3 (em Èorno de
- 3,5 a ' roo/oo) encontrados por ToRouATo & FRïscHKoRN mostram
nltidamente una origem continental para os mesmos.

De acordo com KEITH & WEBER (1964) , para calcários e fós
seis pós-jurássicos, o reconhecimento d.a origem do carbonaÈo como
marinho ou continentâr- pode ser feito utilizando-se o parâmetro
Z, definido segundo a equação abaixo (para resultados do ôC13 e
ö O - referidos ao padrão pDB) :

z=2,0¿B ( ôct3+50) + o,4g| (ool8+50)
pâra:

Z maj-or que I20, os carbonatos são marinhos
Z menor que J.20, os carbonatos são de água doce

Z em torno de 120, não é possÍve1 definir a origem
MAfzA et al. (1992) utitizaram o parâmetro z de KEITH &

WEBER (1964), porêm, apresentaïam modificações no cá1cul-o, pois
na análise ¿e ooIB foi utilizado padrão sMoW,
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pode ser calculado

z = 2t048 16"13 + 50) + 0,48309 (oot8 + 20.679)
onde oo18 srqow = r,03086 ooåi" * 30,86.
MUR¿,TA et at. (1969) , citando KEÌTH & WEBER (L964) e ene¡(1960) , apresentam um grãfico OC13 x OO18pos para carbonatos de água doce e marinh( 

com delimitação de can-

tes ! 
rL¡cir.rnnos, com os seguintes 1imi

Segundo estes autores, o parâmetro Zsegundo a equação abaixo:

a) carbonatos marinhos, ocf3, _ 4

. ^18öU:-J

a + 3o,/oo

a + 4o /oo

b) carbonatos de água d.oce: ô Cl3, _ 3 " 
_

0o18,-Aoa-
I 8o,/oo

lo /oo

No Brasil, cfOVANr et al_. (Ig74) , citando KErTH & WEBER(re64), apresenËa'n um sráfico oct3 * ootô;";;-;;-.;;;""o"r"..,
j:::::" marinhos e de ásua doce são limirados pelos sesui"..; "ä

a) marinhos: ocf3:_la+
" ^18ôu . _ ,) -

b) âgua doce: ðc13: - 3 a

ôol8: - I a

3o /oo

5o /oo

- Ioo /oo
^o,-ó/oa

Estes ltmites foram usados posteriormente por SUGUIO(1973b) e SUGUIO er at. (Ig74b, 1975 e lgBO), também referenciando o trabalho de KEITH & WEBER (1964) . Entretanto, ."a." 
""a"rJïdefÍnem não um campo limitado, mas ,r*_ rrr.,çao ;r;;;;i.l'tn..ametro z) que permite separaï os carbonatos predominantemente marinjos daqueles predominan temen te continentais, send.o este o .;;;;rlo utilizado no presente trabalho.
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8,2 - MÉTODos

8.2. ] - ANÃLTSE ISOTÓPICA

.A,s amostras foram, inicialmente, britadas e moÍdas atéatingir granulação inferior a I00 mesh (0,149 mm) . Após a decomposição por ácido fosfórì ¿.n ^ ,.ì,.r ^--- -:- 
-: *"' ' ^Pe'

pe crrôme tro u.,o". 
" 
: 
";:lljl."ï. j":"'ä;:t 

î:";::" ï:ï:::r, î.""åna Agricultura, piracicaba, Sp).
As variações na concentração de isótopos foram medÍd.aspor técnj_cas refinadas de espectrometria de massa e os resuLtadosestão referidos ao padrão internacional pDB - ,,peedee 

Fm.Belemnitell-a americana,, (chicago Belemnite Standard) usado comoreferência de escaLa
mo var,or de ooToo å :::ä:' 

(sesundo cRArG' 1es3 e l-es7) co

ôÞ
6 -/oo = ^(amostra) - R.__, ( Þadrao )

R,.' (padrão )

onde R = cr3 / c12 or., or} 7 ora

para cada amostra, foram feitas duas ou três medidas,calculando-se as médias e aplicando_se 
¿forme indicado por sucuro (1973b) 

correções devidas, con

8.2.2 - ANÃ,LTSE ESTATÍSTICA

oo18 . ,,"::ijÏl_'::,u' 
distribuição de cada parâmetro, ( o c13,

- o valor máximo e mÍnimo

- a tendência centraL da distribuição (mediana, moda eméaia¡

- o grau de espalhamento (variância, desvio médio e desvio padrão)

- o coeficiente de variação, igual ao desvio padrão dividido pela média



- o grau de assimetria

- a agudez da parte central da

Foram testadas a normatÍdade e
vas de distribuição usando os testes d.e
Lilliefors (I967) .

8.2.2.I - Teste de qui-quadrado
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curva (curtose) .

log-normalidade das cur
qui-quadrado e de

O teste de qui_quadrado (X2) pode ser usado para determinar quão aproximadamente as dÍstribuições teõricas, .o*o . ,rofmal-, â binominal , etc., se ajustam às distribuições empÍricas,is
to ê, as obtidas por meio dos dados amostrais (SPfEGEL, Ig72).

Na prática, as freqüêncj.as esperadas são calcuLadas combase em uma hipótese Ho (consid.erando, por exemplo, uma distribuição normal-). Se, para essa hipótese, o lruto, ¿" 
", ""f."ira"for malor do que alguns vaLores tabelados em função do grau deLlberdade (Èais com. ) 1

cos nos nÍveis .. "irir:i:å"lÏ.I:,3:;.":"ï:,":.ï::::;._ï::i,concluir-se-á que as freqüências observadas diferem, de modo significativo, das esperadas e rejeitar_se_á Ho no nÍve] de significância correspondente. caso contrário, dever-se-á aceitá_la ou,pelo menos, não a rejeitar. Este processo é denominado teste dequi-quadrado da hipótese ou sígnificância.
para o conhecimento d.os valores Èabelados de X2 (qui_

-guadrado), torna-se necessárÌo o cátcul0 do grau de liberdade(v). O g'rau de liberdade pode ser cal_culado pela expressão abaixo:

v=k -m- I
onde k = número de cLasses

m = número de parâmetros conhecidos (¡nédia e des_
vio padrão )

O nú¡nero de classes pode ser calculado (segundo STURGES,
1926 ) pel_a fórmula:

k=1+3,322LogIOn
onde n é igual ao número de pontos (amostras)



8.2.2.2 - Teste de LiLtiefo rs (1967)

para se testar a normal^ j.dade, LILLIEFoRS (1967)
zÍu modificação no teste p.roposto por KoLMocoRov_sMTRNOV
POS, 1979), amptiando o seu uso para casos em que a médiariância não são especificadas, mas sim, est.imadas atravês
dos.

Se X é uma variáveI contÍnua, o teste é exato; em casocontrário, ele ê apenas aproximado.

Sua vantagem sobre o teste de x2 lqui_quadrado) é que elepode ser aplicado, sem restrições, para pequeno número de amostras. ÃIé¡n disso, o trata-rnento pode ser feito individualm""a";;;;
se perdendo informações devido â agrupamenÈos, como ocorre no teste de x2. 

uv¡tru .,.,u¡re

Estrutura_se o teste, analogamente ao d.e KOLÌ4OGOROV_ SI{I RNOV ,a partir de Z (variáveL reduzida), ao invés da variação original .
Cumpre observar gue, muitas vezes, a amostra sabidamentenão tern distribuição norma-r,, mas pode-se verificar, através do teste de normalldade, se serj_a razoáveL estudar os dados .arurré; ;;distrlbuição normal, admitida como não discrepante da verdadeiradlstribuição que nos é desconhecida, isto é, as diferenças entre afunção de distribuição normaÌ e a verdadeÍra função de distrlbui

ção são insiqrnifi cantes e, conseqtlentemente, não detectá".t 
" 

'ì;;r
POS, 1979).

.As tabel-as (CONOVER, 1971) permitem dete.Lminar, a um certonfvel e, uma faixa de confiança para a desconhecida função de dis_tribuição, isto é, uma faixa dentro da qual, a um .coeficiente deconfíança I - o de probabilidade, devem recair os pontos da funçãode distribuição que está sendo pesquisada.
por outro lado, a aeeitação da hipótese Ho não significague a disÈribuição padrão seja normal, mas apenas indica que estaé uma razoável aproximação da distribuição desconhecid.a.

8.3 - RESULT.CDOS OBTTDOS

-125-

introdu
(in cAM

ea vg
dos da

Forarn analisadas vinte e três amostras da Formação pedra
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de Fogo e sete amostras pertencentes à rormação Motuca. Os resul
tados dessas determinações podem ser vístos na Tabela 36.

caLcul_ou-se os parâmetros estatísticos que definem asdistribuições (Tabela 37), tanto para o Èotal de amostras como pa
ra anostras das Formações Motuca e pedra de Fogo, separad.amente.

os valores d.e oo18 e ôcf3 fo.u.* lançados no gráfico de
KEïTH & WEBER (1964) para a identificação do ambiente deposicional
(Figura 63).

Obt,eve-se, ainda (Tabela 36), os valores do parâmet,ro Z
(segundo KEITH & WEBER, L9641 e, a partir d.estes resultad.os. realizou-se uma análise estatÍstica (TabeIa 37) .

8.4 - TNTERPRETAçÃO DOS RESULTADOS

Verifica-se, na Figura 63, que tanto as amostras da FoI
mação Motuca como as da Formação pedra de Fogo situarn-se na tran
sÍção entre ambiente marinho e de água doce. Isto pode ser con
firmado peÌos varores obtidos para o parâmetro z (em torno ae rzã).
sabe-se que taI parâmeÈro foi estaberecido a partir de amostÍas
de idade pós-triássica, mas, segund.o os autores que o definiram
(KErrH & IÌEBER, 1964), ele pode ser usado para amosÈras mals anti
gas.

Not.a-se gue 63* das amostras mostran ôc13 ao* vaLores
pouco superiores ao limite estabelecido por KEITH & WEBER (l-964)
para separação entre deposição marlnha e de água doce (0C13 =2 o/oo). Estes valores não sugerem deposição marinha franca, ogue está de acordo com os ambientes admitidos para a Formação pe
dra de Fogo (planÍcie de maré e lagunar) e Formação Motuca (conti
nental com mares residuais) .

A afirmação acj-ma é corroborada guando comparamos os valores obtídos com os ]_imites propostos pot WEBER et aL. (1964),
pois 638 das amostras situam-se dentro do ambiente marinho restr+
to e o restante dentro do ambiente de água doce. TaÍs limites fo
ram estaberecidos anar-isando-se nódu.0s sideríticos em forhelhos,
o que não impede gue sejam usados no estudo de rochas carbonátÍcas.

A existência de condições de alta evaporação no sÍtio
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deposicional é evídencÍada pelos altos ùal-ores de ôO18. Lançando-
-se os valores de oo18 d.as amostras no grãfico obtido por KEITH &

WEBER (1964). verifica-se (Figura 63) que a grande maj.oria é

maior que os valores de calcários permianos, de origem marinha,
mesmo admitindo perda de O,J pela díagênese. Ist.o vem reforçar a

hipótese de condíções de alta evaporação na gênese dos calcários
das Formações Pedra de Fogo e Motuca.

Admitindo-se os valores de ôoI8 como primários, conforme
proposto por TORQUATO & FRISCHKORN (1982), os calcários das Foima

ções Pedra de Fogo e Motuca seriam de idade cenozóica e não do
Permo-Triássico (Figura 621 . Esta é mais uma razão para se afir
mar gue os valores de oo18 de rochas carbonáticas refletem as
condlções fisico-guímicas reinantes no s.Ítio deposicional mais as
modifícações oriundas da diagênese.

O retroafirmado coaduna perfeitamente com a existência
de niveis evaporiticos inÈercalados nas duas Formações em pauta.

Os testes de qul-quadrado (x2) e Lil-l-iefors foraru usados
para se testar a normalid.ade ou log normalidade d.as curvas de dis
tribufção dos valores d.e öo18, ô cr3 e z.

Para v = 3 (grau de liberdade) , os valores de X2 cal-cuLa
dos (Tabela 37), tanto para a Formação Pedra de Fogo como para o

total de amostras (Formação Pedra de Fogo e Formação Motuca) , si
Èuam-se entre os val-ores de x2 tabelados para os nÍveis de signi-'))ficâncía de 0,95 (X' t,abelado = 0r352) e O,gg (x" tabelado = 0,II5) .

^r8conclui-se, então, que a hipótese Ho (os valores de ôC", ôo e

Z das amostras das Formações Pedra de Fogo e Motuca aproximam-se
de uma distribuição normal) pode ser aceita no nÍvel de signifi
cância de 0r95 e rejeitada no nÍvel de significância de 0,99.

O teste de Lllliefors mostra rejeição de HI (os valores
de 6c13, ôo18 

" z não acompanham uma dÍstribuição nãrmal) tanto
na anáIise de amostras da Formação Pedra de Fogo como para o to
tal- de amostras (Formação Pedra de Fogo e Formação Motuca) .

Para análise da distribuição J-og normal, considerou-se
apenas o parâmetro z, visto que os parâmetros oc13 e 0618 apre
sentaa valores negativos. O teste X2 mostra uma aceitação da hi
póÈese Ho (disÈribuição J-og normal) a um nÍvel- de significância
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de 958 e rejeição da mesma no nÍvel_ de significância de 99?, tan
to para a Formação pedra de Fogo como para a anál-ise geral dos da
dos. O teste de Lilliefors mostrâ uma rejeição de HI (os valores
não obedecem a uma distrÌbuição 1_og normal) a um nivel de signi
ficância de 958, tanto para a Formação pedra de Fogo como para a
análise geral- dos dados. Verificou-se, então, que os valores do
parâmetro Z se aproximam de uma distribuição tog normal_.
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CAPÎTULO TX

PALEOCORR_ENTES DEPOSTCIONÀIS DA FORMAçÃO SA¡4BAÍBÀ

9.1 - TNTRODUçÃO

O estudo de paleocorrentes deposicÍonaj_s a partir de es
tratificações cruzadas tem sido efetuado por vários autores. No
Brasil-, para sedimentos gondwâni_cos, destacam-se os trabalhos de
ALMETDA (1954), BIGARELLA & SAJ,ÀMUN r (196I, L967a t lg67b e 1967c),
BTGARELLA et aI . (1965 e 1966), BIGARELLA & VAN EEDEN (Ig7O,Ig7Ll ,
BIGARELLA (L970, I973a e 1973b) e BOSSI et aI (1972). para a For
mação sambaÍba, satienta-se o trabalho de NoRTHFLEET & MELo (1967)

Procurou-se analisar as estratificações cruzadas d.a For
mação sambaiba com o intuito de identÍficar as paleocorrentes de
posicionais. As Formações Motuca e pedra de Fogo, embora apresen
tem estratlficações cruzadas, estas são de pequeno porte e freqtten
tes apenas em arguns niveis estratÍgráficos afrorantes em setores
restritos da bacia, como, por exemplo, o Arenito Cacunda (região
de Carol-ina-AraguaÍna, vide CapÍtulo II), dificuJ_tando uma anáIi
se regional de paleocorrentes deposicionais.

Durante a execução deste trabalho, não foram medidas es
tratificações cruzad.as da Formação sanbaiba aflorante na região a
sudoeste de AIto Parnaíba (Lizarda - Figura 641 e, para completar
o estudo, introduziu-se dados desta região obtidos por NORTHFLEET
& MELO (1967).

Os autores acima, a partir de medições de estratifica
ções cruzadas da Formação SambaÍba, aplicando a médía móveI para
dados da região a sudoest.e de AIto parnaí.ba e norte de Balsas,
ldentificaram um possíveL afto regionar a que denominaram de ',Es
trutura Positiva do Sul de Balsas" r eü€, segundo os autores, te
ria atuado como fonte parciar- para os sedimentos da Formação sam
baiba .
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9,2 - MÉTOÐOS E APRESENTAçÃO DOS RESULTADOS

9.2.I - CÃICULO DO RUMO E CONSISTÊNCTÀ DO VETOR MÉDIO

procurou_se obter o máximo de medidas por afloramento,
mas, mesmo assim, a maÍoria dos pontos apresenta pegueno númerode medidas devido ao fato da Formação Sanbaíba apresentar estratificações cruzad.as de grande porte (vários metros).

para uma análise visual- dos resultad.os, estas foram Lan
çadas em histogramas circul_ares (Figura 65),

Os valores azimutais obtidos em cad.a afloramento foramagrupados em crasses de r-00 e submetidos a anárise estatÍstica segundo o Método d.e pincus (in SUGUIO, f973a) para cáIcu]os de rumoe consistência do veÈor resuLtante,
seq'undo o Método de pincus, o r umo do vetor resultante éobtido pela fórmula abaixo:

arctg

onde

f = é o vetor resultante (médio) em azimute.
A consistência do vetor resultante pode ser calcu1ad4 segundo a seg.uinte fórmula:

n
I sen0Í
n
t cos0i

i=1
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onde

a = consistência do vetor resuLtante
n = número de medi-das

Construiu-se ainda, um histograma circular lançando_se
todas as medidas e.f etuadas em diversos afloramentos (Figura 64).
Para esta distribuiçãof calculou_se o rumo e consistência (a) dovetor médio regtonaL e o desvio padrão calculado segundo a fórmu
la proposta por ¡,IARD f A (Ig7Z) onde o desvio padrão regional éisual a l/- z¡r"-T.

para os mergulhos, cafculou_se o valor médio, transcreven
do-se, ainda, o val-or máximo obtido em cada afloramento (Tabela
38).

9 .2,2 - MÉDTA MÓVEL

O procedÍmento de médias móveis é utilizado convencional_
mente na estatística para suavização ( "smoothing,,) de sêries temporais (a variáve1 independente é o tempo: dias, meses, anos, etc....). Basicamente, consiste em tomar um determinado ponto (nó da
malha ou centro da cé1ula em casos bidimensionais) e calcular a média ponderada neste ponto em reração aos vizinhos mais próximos(traçar uma circunferência no centro da cé1u1a e considerar todos
os pontos que esÈiverem nesta área de influência). Movendo_se de
um nó para outro, o procedimento é sucessivamente repetido até avarredura completa da célula, O ponderador varia conforme a situa
ção: em casos de dados regularmente distribuidos, são atriUuÍaol
pesos aos dados e, em casos de dados irregularmente distribuÍdos,
o ponderador deve ser uma função da distância.

O ponderador utilizado foi o inverso do quadrado da distância (IQÐ). Tratando-se de dados angulares, a média, na real-idade, é uma média trigonométrica (soma vetorial), onde os ângulos ouvetores são decompostos em suas componentes seno e co_seno do ângu1o (conforme a re.tação abaixo):
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ÀZMM = arctg

onde

r. = azimute do vetor médio em cada ponto
d. = distância do nó da malha ao ponto de medÍda

AZMM = azimute da média mõveI,

Neste trabal.ho, adotou_se uma malha quadrada de 1,5 por1,5 cm (15 km) onde a área de inftuência, isto é, a distância mãxima do nó da malha foi de 2,5 cm (25 km).
para cada nó, foram medidas a distância ent¡e o nõ e oponto observado e o aximute do vetor médio neste ponto.

9 . 2 .3 _ DTAGRAMÀS DE PRoJEçõES por-lARES

As várias medidas de estratificação cruzad.a, efetuadas
em cada afLoramento, foram lançadas em diagrama de projeção pol-ar em função de rumo e mergulho (Figura 66).

uÈirlzou-se da proposta por GLENNTE (1970), modificadapor Bossr et af. (1977), para identificação de tipo de duna (Figura 67)

9.3 - INTERPRETAçÃO DOS RESULTADOS

o padrão de pareoventos da Formação sambaÍba foi deduzido a partir das estruturas internas (estratificações 
"."r"U;;;;"arenltos eól_icos. o valor médio das dil:eçoes de inclinação dosestratos cruzados indica o sentido do transporte de arej-a e, conseq{lentemente, a direção do paleoventÕ responsável p"r" uuoå=rJão.

Os vetores resultantes das medi -
cruzadas dos rreze arr.oramenros estuoaaol"::.::-:::':::til:::::.."
SW e NV{, evidencj_ando paleocorrenÈes de NE e SE (Figura 64). Numa



primeira interpretação, pode-se dÍzer gue os ventos que
no deserto Sambaíba provinham de E.
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aËuaram

Os mergulhos (originais) médios por afloramento variam
de I2o a 22o, enquanto que os vafores máximos situam-se de 25o a
340 (Tabera 38). os altos varores de mergurho para as estratifi
cações cruzadas, atingindo incrusive o rimite de estabiridade pe
ra areias finas (34o) , é mais um argumento a favor da hipótese de
que os estratos cruzados referem-se a estruturas internas d.e du
nas do antigo deserto SambaíL¡a.

Ouanto ã consistência do vetor resultante (médio) por
afloramento, verifica-se que esta varia de baixos valores (0r25)
até val-ores muito altos (O,gg), predominando valores de alta con
sístência. Ðos treze afrorâmentos estudados¡ dez apresentan con
sistência superior a 0,83 (Tabela 3B). Observa_se na Figura 64,
que apresenta todas as medições rearizadas nos vários afr-oramen
tos, alta consistência (0,72) para paleocorrentes provenientes
de NE.

Nota*se, na Figura 66, para cinco afloramentos, ond.e o
nûmero de medídas de estratificações cruzadas proplciou a cr.assi
fÍcação do tipo de duna, uma predomj.nância de barcanas (guatro ou
cinco casos) com apenas um caso de J_ongitudinal ("seif ,'), No ca
so, a duna longitudinal é a responsável pelo baixo valor de con
sistência do vetor resul_tante (0,34) devido à dístribuição bimo
dal (duas direções de paleocorrentes = sE e NE).

Segundo B]GARELLA & SALAMTTNT (1961, l-967b e L967c),
B'GARELLA & vAN EEDEN (IgiO, I'TI) e BT.ARELLA (1973a e 1973b),os
arenltos eólicos das Formações Botucatu e sambaÍba foram deposita
dos num paleodeserto de baixa ratitude, onde podem ser identifica
dos: a) paleoventos alíseos de SE (Arenito Sambaiba); b) paleoven
tos alíseos de ,'retorno" procedentes de norte e nor-nordeste (re
gião setentrional do paleodeserto Botucatu) ; e c) paleoventos de
oeste (região meridiona] do paleodeserto Botucâ.tu),

,Ial anátise do
vou os mesmos autores a
Èe a época de deposição
A.Ll-ântico Su1 sugerido,

padrão de circul-ação dos paLeoventos Ie
sugerir a presença do AtLântico Sul duran
dos arenitos Botucatu e Sambaíba. Neste
situar-se-ia uma cél-ula de alta pressão
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responsãvel- peÌos paleoventos a1íseos de SE,

A determinação de um vetor resultante (para todas as mg
didas efetuadas), evidenciando paleocorrentes principarmente de
NE, confronta com a hipótese defendida pel_os autores acima. Este
veÈor resul-tante evidenciaria paleoventos aLíseos de NE e não pa
leoventos alÍseos de sE. euanto à existência de um possÍveI At.rân
tico Norte nesta época, como céluLa de alta pressão responsável
pelos paleoventos al-íseos de NE, é prematuro conjecturar sobre
tal- hlpótese baseando-se apenas em paleocorrentes deposicionais.

o Ã.ìapa de interpretação de paleocorrentes da Formação Sam
baíba (Figura 641, construído a parÈir da apJ-icação da média mó
vel- sobre dados de estratificação cruzada, mosÈra um aLto na re
gião de Carollna-Araguaina, que teria influÍdo no padrão regional
das correntes, provocand.o uma bifurcação para NE e SW, contornan
do-o. A existênci-a deste atto durante a sedimentação da Formação
Sarnbaíba é reforçada pela espessura desta Formação, que varia de
100 metros entre Riachão-carorina e está ïeduzida a 15 metros em
AraguaÍna. Entre Carolina-AraguaÍna , descreve-se, ainda, a exis
têncla de nÍveis conglomerátÍcos com seixos facetados ("ventifac
tos"), que refletirÍam depósitos de borda do deserto Sambaíba (Ca
pltulo v¡,

Acredita-se que este alto da região de AraguaÍna possa
ter contlnuidade com a estrutura posÌtiva a sul de Barsas descri
ta por NORTHFLEET & MELO (1967) e que, segund.o estes autores, afe
tou camad.as permianas (Formação pedra de Fogo) , modificou paleo
correntes triássicas (ronnação sambaíba) e teria sido produzida
entre o Permiano e o Triássico, provavelmente no permiano Supe
rior.

Acredita-se que ta1 estrutura tenha existido desde o per
miano, tendo atuado como uma região menos negativa na época pedra
de Fogo, responsáveI pera separação das fácies continentar- e mari
nha (Figura 41 do Capítulo VI), positiva na êpoca Motuca, restrin
glndo a sedimentação desta unidade a N e ainda positiva, mas com
característica de sela, isto'é, uma feição intrabasinaf na êpoca
sambaiba ínf l-uindo no padrão regional das pareocorrentes a s e a
N desta estÌutura.
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CAPÏTULO X

CONCLUSõES FTNAIS

10.1 PERMO-TRT^Á,SSICO DA BACIA DO MARANHÃO

o Permo-Triãssico da Bacia do Maranhão é representado
pelas rormações pedra de Fogo, r"Iotuca e sambaÍba.

A Formação pedra de Fogo é constj_tuÍda por:
1) arenitos sÍl-tico-argilosos quartzosos a subarcoseanos,

siltitos e argilitos, de origem continental, flúvio-Iacustreraflo
rantes nas porções sudoeste, sul e leste da bacia. Nestas rochas,
a caulinita é o argil-omj_neral presente.

2) siltitos, doromitos, margas, silex e arenitos de ori
gem marinha epicontinental, ond.e predomj_na deposição em pranÍcie
de maré sob condições de salinidade alta ("Sabkas" litorâneos).
ocaslonaLmente, ocorrem pequenas intercalações de evaporitos.

3) Destaca-se ainda para esta Formação, o aparecimento
de arenitos bem selecionados e arredondados, oriundos de dunas li
torâneas gue recobriram as fácies de pranície de maré com a re
gressão do mar permiano.

Acredita-se gue o sílex presente nesta Formação sejar êrTr
parte, de origem primária, como atestada pela presença de níveis
lamlnados e de "intracrastos" sil-icosos em rochas carbonáti-cas.
Alternativamente' uma silicificação da lama carbonãtica com endg
recimento e fragmentação constituiria o mecanismo dentro de um ra
clocinio sindiagenético, silicificação esta bastante precocer ârr
terior ao ressecamento que ensejou as brechas intraformacionais e
"tepees". por outro lado, o sÍlex metassomático (epigenético) é
facilmente ldentificado em calcários oolÍticos e fossiliferos si
licificados.

A alta consistência dos valores para
rochas carbonáticas da Formação pedra de Fogo
mitização precoce (slndiagenêtica) para estas.

No topo dessa Formação, destaca-se a abundância de res
tos vegetais silicificados, o que poderia evidenciar condições

a razão Ca/Mg para
leva a admiti-r dolo
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climáticas mais úmidas. Acredita-se que tal vegetação tenha se
desenvolvido mesmo sob condições de aridez climática, restringin
do-se ã área litorânea com a regressão do mar permiano no final
da sedimentação dest,a Formação.

A Formação Motuca é constituida por sedimentos clásticos
avermelhados ("red beds") ; arenitos síltico-argilosos, quart.zosos,
subarcoseanos e arcoseanos, além de siltitos argilosos. Como me
Xtiz destas rochas, a caulj-nita e a montmorilonita são os argilo
minqraj-s presentes. Pertencem ainda a esta normação, sedimentos
de natureza química (calcários, dolomitæe gipsitas), mais freq¿en
tes nas porções basais desta Formação no setor oeste. da bacia, ag
sociados ã presença dos argilomineraj.,s montmorilonita e paligors
quita.

Os sedimentos clásticos desta Formação originaram-se por
deposição flûvio-lacustre, enquanto que a sedimentação quimica as
socia-se a mares residuais, por regressão clo rnar permianor gtf€r
sob condições climáticas semi-áridas, propi c.i aram a deposlção fn
clusive de evaporitos e de argi-lominerais fibrosos lpaligorsquÍ-
tas).

A Formação Sambaíba, o grande deserto triássico da Bacia
do Maranhão, apresenta-se litologicamente homogênea, com altos va
lores de correlação entre amosÈràs provenientes de diferentès áreas.
É formada por arenitos maturos textural e mineralogicamente, bem
selecionados, guase sem matriz, quartzosos, com grãos arre,londados
e esféricos. Destaca-se o aparecimento de estratificações cruza
das de grande porte, formadas por paleoventos oriundos de leste e,
ainda, a presença de nÍveis conglomeráticos com seixos facetados
("ventifactos"), descritos na borda oeste da bacia ("regf ,') .

L0.2 DERTVAÇÃO DOS SEDTMENTOS

Acredita-se que sedj-mentos preexlstentes tenham atuado
como ã.rea fonte parcial na derivação das Formações pedra de Fogo,
Motuca e Sambaíba. Tais sedimentos seriam responsávels pelo . apa
recimento de zircões e turmalinas, muito bem arredondadas, nas
três Formações.
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Rochas metamórficas de baixo grau teriam contribuido, em

parter rIâ derivação das três lrormações, fornecendo turmalinas com
crescimento secundário e zircões róseos.

Rochas metamórfj-cas de médio a alto grau, situadas a su
doeste (Grupo Estrondo e Grupo Tocantins) e a noroeste (Grupo Cee
rã e/ou Grupo Independência e crono-correlatos), forneceram, para
as Formações Pedra de Fogo e Motuca, turmalinas prismáticas ricas
em inclusões, granadas, estauroritas e raros grãos de cianitarsil
limanita e andaluzita (esta, presente apenas na Formação pedra de
Fogo). A inftuência destas rochas foi, entretanto, pouco expres
siva para a Formação SambaÍba.

Destaca-se, para a Formação pedra de Fogo, o aparecimen
to de augitas e fragmentos de rochas, sugerindo derivação de vul
cânicas bãsicas contemporâneas.

10.3 EVOLUçÃO TECTO-SEDTMENTAR

t0.3.1 - ARQUEAMENTO DO ALTO PARNAIBA

rdentifica-se, neste trabalho, uma feição tectônica na
borda sul da Bacia do Maranhão, aquj- denominada de Arqueamento do
Alto Parnaiba.

o arqueamento, inexistente durante a seqtlência devono-
-mississipiana (Figura 68a), teria iniciado timidamente a sua his
tória no Permiano com a deposição da Formação pedra de Fogo. como
área menos negatlva na época pedra de Fogo (nigura 6gb), foi res
ponsáver pela separação das fácies continental e marinha. Esta
feição adquiriu caráter positivo na época da Formação lvrotuca (per
mo-Triássico), restringindo a sedimentação desta unidade a norte
(Figura 68c), ocasionando uma configuração semi-circular da bacia
na forma de um arco com concavidade voltada para noroeste.

No Triássico, esta estrutura, ainda com caráter positivo,
mas com caracterÍstica de se1a, isto 'e, uma feição intrabasinal,
influiu no padrão regional das paleocorrentes que geraram a Forma
ção Sambaíba (Figura 6Bd).

o comportamento do Arqueamento do Alto parnaíba, como
ãrea positiva na época Motuca, é responsãvel pela sedimentação da



_138_

Formação sambaiba em discordância sobre a Formação pedra de Fogo
ao sul, enquanto gu€, na porção norte, temos uma sedimentação
contÍnua e concordante que vai das Formações pedra de Fogo à sam
baiba durante todo o permo-Triássico.

No Juro-Triãssico, o arquearrcnto influiu no comportamen
to do magmatismo bãsico responsáve1 pelas rochas vulcânj-cas da
Formação Mosquito (Figura 6ge).

As Formações corda e pastos Bons depositaram-se apenas
no setor norte da bacia em razão do caráter positivo do arquea
mento durante o Jurássico (Figura 6gf) .

Na passagem do Jurássico para o cretáceo, a atuação des
te arqueamento foi responsáveÌ pelos diques básicos da rormação
Sardinha ao norte e peJ_as intrusões do Redondão (quimberlito),
Apicuns e demais diatremas associadas (região de Gilbués) à mar
gem sul do arqueamento (Figura 6gg).

No cretãceo (Figura 6gh), como estrutura positiva, o ar
queamento do Alto parnaíba separou as deposições das Formações
Àreado e urucuia (Bacia de são Francj_sco) ao sul e das Formações
Grajaú, Codó e ftapecuru (Bacia do Maranhão) ao norte.

Acredita-se que o Arqueamento do Al_to parnaÍba possa es
tar relacionado ãs estruturas antigas reativadas d.urante o Fane
rozóico (Alinhamentos de patos e pernambuco).

10.3. 2 LINEAMENTO TOCANTINS_ARAGUA]A

segundo KEGEL (L966, in pETRr & FúLFARo, r9B3) , ,,o ri
neamento Tocantins-Araguala separa os sedimentos da bacia de ro
chas pré-cambrianas. constitui uma estrutura complexa, composta
de diversas tinhas de falhas de direção norte-sul. o contato en
tre os sedimentos e o pré-cambriano é retilÍneo, sugerindo niti
damente truncamento da bacia...A existência de dlversos brocos
de falhas rebalxados, onde se preservaram re1Íquias de depósitos
paleozóicos, comprova sua natureza tectônlca,,.

A Bacj-a estendeu-se mais para oeste durante a sedimenta
ção da Èormação pedra de Fogo e, na época Motuca, houve reativa
ção de falhas com direção N-s que limitavam a sedimentação desta
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unidade a oesÈe (Iineamento Tocantins_Araguaia). Este al-to tevecontinuidade na época Sambaiba, sendo responsáveL pela diminuiçãode espessura destas duas unidades a oeste.

10.4 - CORRELAçÃO DA BACTA DO MARÀNHÃO COM ÀS BÀCIAS DO EA'À*o E
A¡4AZ ONAS

Acredita_se que a Formação pedra de Fogo seja crono_cor_relata aos Subgrupos cuatá (Formações Rio Bonito e palermo) eTatuí e Formações rrati' Estrada Nova/corumbataí da Bacia do para
nã e à Formação Nova ol_inda da Bacia Amazônica.

A Formação ¡{otuca equivale Lito e cronologicamente àsFormações Rio do RasÈro, crupo Rosário do SuL (rormações Caturrlta, Santa Märia e Sanga do Cabral) e pirambóia da Bacia d" p"r";;
e à rormação Andirá da Bacia Amazônica.

As Formações SambaÍba (Bacia do Maranhão) e Botucatu s.s.(Bâcia do paranã) são lito e cronoJ-ogi câ,nente corre racionadas, falEando unj-dade equival_ente nâ Bacia Amazônica.
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