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RESUMO

O método isocrônico Rb/Sr tem sido utilizado para datar
rochas sedimentares, com resultados geologicamente significativos
quando aplicado em rochas sedimenÈares argilosas.

No entanto, existem diversos questÍonamentos em reLação
a utilização do método e ao comportamento dos elementos rubídio e
estrôncio durante a sedimentação e durante os processos
diagenéticos. Uma das grandes dúvidas é a homogeneização isotópica
do Sr, premissa básica para o uso do método isocrônico Rb/Sr. De

acordo com a J-iteratura, não se conhece bem ainda o mecanisno
envolvido nesse processo e nem quando ele ocorre. O objetivo desse
trabalho é contribulr para escl_arecer as condições para a
uniformização isotópica do estrôncio e o estudo conjunto das
reJ.ações e comportamento entre os eLementos rubídio e estrôncio e
o Èamanho e a natureza da partícula sedimentar, diagênese dos
argilominerais, ambiente sedimentar e fLuídos intersticiais.

Sedimentos recentes foram amostrados pois supõe-se que o
processo de uniformização isotópica do Sr ocorre na bacia
deposicional , imediat,amente após a deposição. Às amostras de
sedimentos rêcentes, predominantemente argilosos, foram col-etadas
em diferentes aÍìbientes como o DeJ.ta do Rio paraíba do Sul(RJ), o
Delta do Rio Açu(RN), a plataforma continentaÌ adjacente à Foz do
Rio Amazonas (N) , o Talude Continental ( RJ) e a região da Baixada
de Jacarepaguá(RJ) e analisadas por técnicas de difratometria de
raios X, microscopia efetrônica de varred,ura, químicas e
isotópicas.

Os resuLtados obtidos mostram que sob determinadas
condições, as amostras de sedimentos recentes, apresentam razões
isotópicas ttSr/uusr muito próximas entre si (uniformes) embora os
valores da razão tTRb/t"Sr sejam variáveis (dispersos), condição
indispensável para o êxito da datação pel-o método Rb/Sr.

Estas condições incluem a proximidade entre as amostras
coletadas, alto teor de fração argila, domínio dos argiJ-ominerais
expans ivos e da iLita degradada e deposição preferenc iaLmente
associada com águas marinhas .
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A.BSTRÀCT

Radiometric ages of geological significance are obtained
when the Rb/Sr isocronic method is applied to argillaceous
sedimentary rocks.

In spite of Èhese results many questions arise \"/hen the
Rb/Sr methodology is applied to sedimentary rocks, notabfy the
behavlour of the rubidium and strontÍum eLements during
sedimentation and during the diagenetic process. The greatest
uncertainty lies in the mechanism and the t.iming of Èhe strontium
isotopic homogenization, wich constitutes the basic assumption
behind radiometric dating by Rb/Sr method.

The purpose of this work is to contribute to the
clarification of the conditions for the strontium isotopic
homogenization, the relation between Rb and Sr and the dimension
and nature of the sedimentary particles, the diagenetic events
associated with clay minerals, with sedimentation process and with
intersticiaL fluids.

Recent sediments hrere sampLed from different
environments: t,he deltaic region of the paraíba do Sul river(RJ),
the deLtaic region of t,he Açu rÍver(RN), the contÍnentaL shelf
associated with the'Àmazon river mouth(AM), the continental sLope
and Jacarepaguá coastal pJ.ain. The samples were anaJ-ysed by x ray
difraction¡ scanning electron microscope and chemical and isotopÍc
techniques .

ResuLt,s obtained sho!ù that some sanpLes reached uniform
strontium isotopic composition (the material wil-l- not be
isotoplcally homogeneous ) under certain conditions. These
conditions include close proximity between sampLes, clay fraction
enriched in expansive minerals such as smectite, and degraded
illite associated with deposition preferentia.Ily in marine waters.
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1. rNrRoDUçÃO

As rochas sediment.ares argilosas têm sido objeto de
estudo de diversos autores (Carozzí,L972¡ Carver,]-974i
Pettijohn,1975i Tucker,1983), Da mesma forma, inúmeros trabalhos
têrn-se dedicado ao conhecimento dos argilominerais presentes
nessas rochas, bem como, as transformações por eles experimentadas
durante o ciclo sedimentar (Mi1lotr l970; Hower et al . ,1976¡
Esl-inger e Pevêar, L988 ; Chamley, 1989 i Weaver, 1989 ) . paralelamente,
alguns trabalhos, visando ao estudo geoquímico de diferentes
elementos no ambiente sedimentar, também têm sido desenvolvidos
(PereL'man,1977; Taylor e McLennan, L974). No entanto, a análise do
comportamenÈo conjunto dos elementos Rb (rubídio) e Sr (estrôncio)
nessas rochas é escasso (Faute e por4rell, L972), apesa.r da obtenção
de resultados geológicamente interessantes e significativos,
quando da apLicação do método de dâtação radionétrica Rb-Sr em

amostras de sedimentos argilosos (Faure e Chaudhuri,Ig6T ¡

Thomaz-Filho,L976; Cordani et aI .,L978,L985A e 19858;
Morton,1983).

Os prineiros t.rabalhos de pesquisa sobre a aplicação do
método de datação radiométrica Rb/Sr nas rochas sedimentares
argilosas, ou seja, folhelhos, foram publicados no início da
década de 60 (Compston e pidgeonr 1962; Bonhonme e Segonzac,1962¡
Bonhomme et a7. ,!964; Bofinger e Compston ,1967 ¡ Bonhonme e
Prêvot,1968).

No Brasil, os trabalhos pioneiros de Kawasliita(L972) e
Thomaz-Filho( 1976 ) mostraram, em certos casos especiais, a
aplicabilidade da metodologia radiométrica na datação de fothelhos
paleozóicos e eo-mesozóicos das bacias sed.imentares brasil-eiras.

Ern função de inúmeros resuftados de datação pelo método
j.socrônico Rb-Sr, concordantes com os esperados para a época da
sêdimentação e de eventos diagenéticos das rochas sedimentares
argilosas (Compston e Pidgeon,1962; Whitney e Hurley,1964;
Bonhomme et aI . ,I965i Brookins et al . ,I97Oi perry e
Tureckian, 1974; Bonhomme, 1976; Thomaz-Filho, 1976; Thomaz-Filho e¿

a7. ,I976; Cordani et a7. ,L978, 1985A e 19858; Bonhomme,19g2 e
Morton,1983 e 1985), diversos autores têm se mostrado otimistas
com o método. Entre eles, destaca-se Cordani et. aL.(f978 e l-9g5A)



para quem esse método é potencj_almente cäpaz de oferqcer
resultados geológicamente interessantes, quando aplicado a rochas
sedimentares argilosas. CIauer( 19824) e Morton(1983), embora sob
outro enfoque (idade da diagênese), demonstram que o método Rb-Sr
tambén pode ser aplicado com sucesso para elucidar a hist.ória
geoLógica dos sedimentos argilosos.

No entanto, a par desse otimismo, ainda existem dúvidas
que devem ser soLucionadas, não só quanto às técnicas analíticas
empregadas mas, também, quanto à interpretação dos resul-tados
obÈidos (CIauer, 1982A).

Questionamentos quanto à utilização do método
radiométrico Rb-St e ao comportamento desses eJ-ementos no ambiente
sedimentar são registrados na Literatura (C]auer,I982A¡
Morton,1983). Devido às suas c aracterísticas , o íon Rb tem mais
facilidade para ser adsorvido pelos argil-ominerais . poÌ outro
Iado, o íon Sr é facilmente liberado da estrutura desses minerais
e colocado em solução nos fluídos intersticiais, Essas
propriedades são importantes quando se analisam as possibilidades
de uma homogeneização isotópica do estrôncio contido nos
sedimentos, premissa básica para o uso do método isocrônico Rb-Sr
(Compston e PÍdgeon,1962 i Faure,l-986).

A questão mais polêmica diz respeito ao próprio eonceito
de homogeneízação isotópica. Nos magmas, os processos de
cristalização fracionada e separação de cristais do Iíquido
remanescente resultam na formação de suites de rochas cogenéticas
cujas cornposições químicas são diferentes. No entanto, como o Sr
presente nessas rochas é isotopicamente homogêneo, pode-se assumir
que as diferentes rochas formadas apresentam mesma razão ttS./tuSt
inicial. Trata-se de um processo que deve ser criticamente
examinado quando aplicado às rochas sedimentares uma vez que o seu
processo de formação implica na mistura de minerais de
proveniência diversa e com diferentes razõe" tts./Srt". O fato dos
valores da razão tts./tusr iniciaÌ serem similares em diferentes
amost,ras coletadas ao l-ongo de um afloramento ou testemunho de
poço não necessariamente está associado ao evento deposicional mas
pode resultar de processos posteriores. No caso de amostras de
rochas sedimentares, sugere-se utilizar o termo uniformizaÇão
ísotopìca preferencialmente à homogeneízaÇão isotópica,

Evidências que indicam a possível uniformização



isotópica do Sr em rochas sedimentares têm sido reLatadas em

numerosos estudos, com a determinação de idades isotópicas de
unidades sedimentares que são concordantes com as idades
estratigráficas (Compston e Pidgeon,1962; Whitney e Hurl,ey,1964i
Chaudhuri e Brookins ,L969¡ Bonhomme,l964 e lggZ; Brookins et
a7.,L970¡ Cordani eË aL,1978,1995A e f 9B5B.). Outros trabalhos, no
entanto, apresentam vaLores que aparentemente não possuem
significado geológico (Kawashita, L972, Mort.on,1983 ) .

Explicações plausíveis sobre as condições em que ocorre
a uniformização isotópica do Sr nos sedimentos passam pela
investigação dos processos que podem ter produzido esse fenômeno.

Nesse sentido, Cordani et aI . (1978) reportam exempJ.os de
anáLises com sedimentos recenÈes guer apesar da dispersão
significativa dos valores da tazão u"Rb/t"sr, mostram valores
muit,o próximos para a razão "'St/""s.t, advogando como explicação a
hipótese da mistura necânica do material detrítico na bacia
deposicional. Nesse modelo, supõe-se que num ambiente favorável à
deposição de .material pelítico, as condições de sedimentação são
mantidas e há um tempo relativamente longo de residêncía do
material detrftico com os fLuídos do meio deposicionaJ_. Grãos e
rninerais provenientes das mais diversas fontes podem, nesse meio,
mj.sturarem-se homogeneamente, qualquer que seja o mecanismo de
sedinentação adotado. Assim, apesar da presença de minerais
contendo Sr com diferentes composições isotópicas, o sedimento,
como um todo, pode apresentar uma composição isotópica uniforme.
No entanto, CIauer( 1982.A,) reproduz Cordani et al.. (1978) afirmando
que ...muito trahalho ainda é necessârio para se demonstrar a
efetividade dos mecanismos de díspersáo unìforme de detritos nas
bacias deposicionajs. . . isso na tentativa de explicar a
uniformização isotópica do Sr em rochas sedimentares.

ALém disso, devem ser considerados, entre outros, os
aspectos textulais e mineralógicos das amostras, o ambiente de
deposição dos sedimentos e os fluídos intersticiais. Os

argilominerais detríticos, principais componentes dos foJ.helhos,
devem ser investigados, pois trazem Sr radiogênico herdado da
rocha fonte o que irá influenciar tanto o processo de
uniformização isotópica, como as idades obtidas com a aplicação do
método isocrônico Rb-Sr (Faure e powe11, i-972 e Mortonr1983).

Nesse trabalho, procurando-se seguir a orientação de



Cordani et al . ( f978) , onde é recomendado. . .para demonstrar
cTarament.e a validade dessa proposicão, são necessá,rìas inúmeras
anál.ises em material de origem recente coletadas em diferentes
ambientes deposicionais. .. , foram amostrados diversos ambientes
co¡n sedimentação recente (capítulo 4),

Foram analisadas amostras de clásticos terrígenos, finos
e de preferência argilosos, provenientes de regiões já objeto de
estudos geológicos precedentes: o Delta do Rio Paralba do Sul-

(RJ), o DeLta do Rio Açu (RN), a plataforna continental adjacente
à Foz do Rio .Amazonas (AI1), o Ta.Iude Continental (RJ) e a região
da Baixada de Jacarepaguá (RJ). TaI procedimento propiciou o

control-e de variáveis como ambientes, processos deposicionais,
Iitologias e clima, entrê outros, informações fundamentais para
subsidiar as interpretações finais dos resultados obtidos.

Às amost.ras analisadas por técnicas de difratometria de
raios x, microscopia eLetrônica de varredura, químicas e

isotópicas forneceram resuLtados que permitiram o estudo do
comportamento dos elementos Rb e Sr nos sedimentos recentes e a

aplicação desses conhecimentos para o aprimoramento do método
isocrônico Rb/Sr quando aplicado nas rochas sedimentares
argilosas.



2. SEDIMENTOS E ROCHAS SEDIMENTÀRES

Àproximadamente 70t das rochas na superfície da terra
são rochas sedimentares depositadas em uma ampla variedade de
ambientes (Tucker,1983). O estudo dos ambientes deposicionais
recentes, dos sedimentos neles depositados e dos processos
deposicionais, tem propÍciado importantes subsídios para o melhor
conhecimento dos seus equivalentes mais ântigos. Proveniência,
processos deposicionais, ambiente, contexto tectônico e o clima
são os fatores controLadores da mineralogia, estrutura e textura
que caracterizam o depósito sedimentar.

Após a deposição, os sedimentos são submetidos aos

Processos de soterramento, nos quais se desenvolve¡n os fenômenos
diagenéticos decorrentes da compactação e aumento de temperatura e
pressão, Durante a diagênese, o sedimento inconsolidado torna-se
Litificado e dá origem à rocha sedimentar.

Os sedimentos podem ser agrupados em quatro categorias:
cl-ásticos terrÍgenos, biogênicos, químicos e vuLcanocLásticos
(Weaver,1989). ParticuLarment.e importantes para o presente estudo
são os sedimentos clásticos terrígenos, em especial aqueles cuja
fração argilosa é relativamente abundante.

Diversos autores, entre os quais destacam-se Catozzí
(L972\, Carver( 1974) e Pettijohn( !975), têm estudado os sedimenros
clásticos terrígenos sob o ponto de vista mineralógico e texturaL.
Em geral, observa-se certa complexidade quando da aplicação das
terminologias que procuram caracterizá.- Ios devido ao duplo
significado do termo argil-a; ora considerado tamanho de grãon ora
relacionado à mineralogia. Em termos texturais, considera-se
argila como qual-quer ¡naLeriaL mais fino que 2 micra (Weaverr 1989).
Em termos mineralógicos, argiJ.ominerais ou minerais de argila são
filossiLicatos hidratados de alumínio, em geral dominântes na
fração argiLa, embora também possam ocorrer em outras frações
nineralógicas mais grosseiras. Nesse trabaJ.ho, adotou-se o
proposto por trì¡eaver( 1989 ), ou seja, considera-se como
argj-lomineral qualquer materia.l mais fino que 2 nicra(u).

O termo argiloso norma.lmente significa a presença, no
sedimento, de uma fração no tamanho argila que tanto pode conter
argilominerais corno outros minerais, tais como quartzo, feldspato



e calcita.
O termo fissilidade é normaLmente associado às rochas

argilosas, significando a propriedade da tendência de partição da
rocha segundo superfícies Ievemente paraJ-eIas ao acamadamento
(¡¡eaver,f989).

Neste tÌabaLho, adaptou-se a classificação de Folk(1954,
in Netto,1980) para sedimentos e rochas argilosas, que tem por
base o teor da fração argila presente. Subdivisões foram criadas
para os casos de presença de calcita (Tabe]a 1).

TABELA 1 - Classificação dos sedimentos (não
litificados ¡ e rochas sedimentares (Litificadas)

FoIh. síltico = foLhelho slltico
* O termo calcífero indica presença de carbonato de cálcio sob

forna de calcita (em teores superiores a lot).

2.L. Minerais de argila nos sedimentos recentes

Os argilominerais estão dispersos nos sedimentos,
concentrando-se na fração granulométrica de tamanho de grão
inferior a 2 p. Essa fração não é mineralógica pois, al.ém dos
argilominerais, pode conter quantidades variávej.s de ouÈros
minerais, tais como quartzo, feldspato e cafcita.

Os argil-omínerais extraídos de un sedimento são
identificados a partir da anál-ise dos difratogramas obtidos em

três diferentes etapas 3 amostra seca ao ãt ¡ saturada com

etilenoglicol e aquecida.
Os argilominerais presentes nos sedimentos recentes são

predominantemente detríticos e, conseqüentemente, refletem a rocha

ARGTLA( I ) NÃO LITIFIC.ADO LITIFIC,ADO COM FISSILIDADE

r00 /7 0 * Argila
( calclfera )

Lutito
(caLclfero)

Fo Ihe lho
( calcífero )

70/30 .Lama
(cafcífera ) (calcífero)

C (J¡¡ICI¡¡(J

( caLc ífero )

<30 Silte
lcalcífero)

Siltito
I calcífero )

Folh. s íItico
(calclfero)



fonte, o clima e o sistema de transporte do sedimento. Evidências
inequlvocas disso foram obtidas por Hathar^ray(L979 ) que datou, pelo
método potás s iolargônio (K/Aï), os argilominerais il-íticos de
sedj-mentos marinhos de orígem recente. Os resuLtados obtidos
mostraram idades pal_eozóicas, indicando a proveniência das ilitas
de rochas mais antigas.

Associados aos argilominerais deÈríticos podem ocorrer
argilominerais autigênicos (Eslinger e pevear,lggg), formados no
próprio ambiente deposicional. O termo autigênico refere-se a
minerais formados na bacia sedimentar, tanto por precipitação
química, a partir de soluções ( argiJ.ominerais neoformados), como
por alteração de filossiLicatos pré-existent.es (argilominerais
t.rans f ormados ) . Normalmente¡ os argiLominerais autigênicos,
formados nos sedimentos recentes, ocorrem em pequenas quantidades
e dificiLmente são detectados peJ_os métodos analíticos
convencionais.

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) tem se
mostrado a melhor técnica para distinguir os argi]ominerais
autigênicos dos detríticos. os argllominerais neoforrnados são
facilmente identificados ao MEV por apresentarem hábitos
cristalinos perfeitos, formas del_icadas e projeções pontiagudas
enquanto os detríticos não apresent.am essas características
(Wilson e Pittman, I977 ) .

Os argilominerais mais comumente encontrados nos
sedimentos argilosos são aqueles dos grupos da caul,inita, clorita,
ilita e esme.ctita, bem como dos interestratificados, onde se
destaca o il- ita-esmectita .

Como caulinita (F'ig. LA) designa-se o filossil_icato
formado pelo empilhamento regular de camadas do tipo J.:1, em gue
cada camada se compõe de uma folha de tetraedros de síl_ica (SiO4)
ordenados hexagonalmente e de uma folha de octaedros de aLumina
[A1z(OH)o] (conhecida como camada de gibsita), Iigadas entre si
através de oxigênio comum. praticamente não existem substituições
por cátions dentro da estrutura cristalina (Santos,1975) . A
composição química ideal_ da cauliníta é 46,542 de 3iOz, 39,5t de
Al2O3 e !3,962 de HzO, embora impurezas tais como ferro, titânio,
magnésio, cá]cio, sódio e potássio possam estar presentes
(Bailey,1980; EsJ-inger e pevear,lggg; Giese Jr,;1991).





A clorita (Fig. LB) é um filosiLicato hidratado de
magnésio, aLumínio e ferro, que pode apresentar substituições
iônicas e originar várias espécies. É um argilomineral- constituído
por aLternância de unidades estruturais do tipo mica (uma folha de
gibsit.a entre duas folhas de silicato) com foLhas de brucita
(hidróxido de magnésio) ¡ contínuas nas direções dos eixos a e.b e

empil-hados na direção do eixo c, com clivagem basaf entre as
folhas. São argilominerais 2zL com brucita interlamelar; o
magnésio da fol"ha de brucita é substituído parcialmente por íons
alumínio ou férrico.

O termo ilita (Fig.1C) identifica um argil-omineral do
tipo 2zI porém com potássio intercamadas. Na literatura
(vüeaverr1989 ; Eslinger e Pevear,L988), o termo il-ita também tem
sido aplicado aos minerais micáceos constituídos do
interes trati ficado il ita-esmectita, que contém de 0 a 2OZ de
camadas de esmectita, ou seja, camadas expansivas.

Esmectita (Fig.lD) é um filossiLicato do tipo 2:1 que
apresenta grande diversidade química pois possui água e cátions
intercanbiáveis entre as camad.as, Constitui-se no único
argilomineraJ. que está Ínteiramente confinado na fração argila;
grandes cristais de esmectita não são conhecidos (Eslinger e
PevearrL988). As características principais deste grupo são a aLta
capacidade de troca de cátions (CTC) e a expansividade. A CTC,

isto é, os cátions fixados na superfície, entre as unidades
estruturais e dentro dos canais do retícuLo. cristalino do
argilonineral, podem ser trocados por reação química. por outros
cátions. O proceso ocorre em soLuções aquosas e não provoca
modificações na estrutura cristalina do argilomineraL
(Santos,1975).

Nos argilominerais denominados de interestrati f icado ou
de camada-mista lReynolds e Hol^rer,1980), os cristaís individuais
são compostos por unidades estruturais de dois ou mais tipos de
argilominerais simples. No caso do interes trati f ic ado
i I ita-esmectita, o empiJ.hamento das unidades estïuturais
formadoras dos seus cristais pode ser: regular, segregada,
desordenada ou desordenada com tendência a alternância.
(Alves,1990 ) (nig.2).

- Dos argil-ominexais citados, aqueÌes pertencentes ao
grupo da esmectita e os interestrat i ficados ilita-esmectita



apresentam expansão acentuada com água e outros fluídos sofendo um

aumento da distAncia basaL entre as suas unidades estruturais. A

expansividade é uma propriedade aval-iada em laboratório quando da
incorporação do etilenoglicol peLo argilomineral-.

2.2 Diagênese nos sedimentos argilosos

Definição universalmente aceita para o termo diagénese
ainda não foi obtida. Read e Watson(1962) utilizam este termo para
designar o processo que envolve todas as trocas químicas que
ocorrem no sedimento em baixos valores de pressão e temperatura e

sem movimento crustaL diretamente envolvido. Taylor(1964) tenta
desvendar a dj-agênese a partir do estudo dos processos
intempéricos. Ele const,ata que o intemperismo envolve a destruição
das rochas ou minerais na superfície da terra por atividades
exógenas, o que possibilita a perda dos cátions metál-icos e ganho
de água e, assim, compara esse processo com a diagênese. Para
Taylor, trocas diagenéticas envol-vem aumento da litificação
enquanto intemperismo é o reverso, podendo ser visualisado como

uma diagênese retrógrada .

Segundo Millot(L97O) î a diagênese se iniciã somente após
a deposíção dos sedimentos e os processos que ocorrem durante o

transporte ou suSpensão desse material são excl-uídos. ÀÌguns
autores, tais como Larsen e Chilingar(1983), têm aplicado o termo
diagênese no sentido de denominar as trocas químicas que ocorrem
no período de tempo compreendido entre a deposição do sedimento e

o Ínício do metamorfÍsmo. Conforme esses últimos autoies, o termo
diagênese é aqui aplicado para denominar o conjunto de processos
ffsicos, químicos e biológicos que ocorrem num sedimento durante o

período compreendido entre a deposição e o início do metamorfismo.
Os detritos resultantes da atuação dos processos

intempéricos nas rochas continentais são carreados, principaJ.mente
pelos rios, para as bacias sedimentares. ,lilterações químicas e

mecânicas já atuam sobre esse material durante o estágio de
transporte (Fig.3). No entanto, é com o aporte desses detritos no
ambiente marinho que são observadas as primeiras trocas
físico-guímicas e químicas marcantes. O termo halmiró7ise,
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proposto por Hummel (L922), define esta fase bem como alguns
estágios imediatamente posteriores (packam e Crook, L960).

Muller (L967 ) propõe o termo aquatóIise, visando a

caracterização de processo semelhante à halmiróIise, porém quando
associado a ambiente com predomínio de águas doces
(flúvio-lacustre). Transformação da mica em ilita parece ser o
principal processo, pois a maior parte dos minerais, incluindo-se
aqui os argilominerais, parece não sofrer trocas significativas
durante a aquatólise.

As alterações mais marcantes provavelmente ocorrem no
caso da halmiról-ise, onde os minerais detríticos transportados
para o mar encontram um ambiente quimico substancialmente
diferente daquere presente no estágio do intemperismo. os
processos relacionados com a halmiróIise, considerados importantes
para a uniformização isotópica do Sr em sedimentos recentes, serão
discutidos no ítem 2,2.L.

Após a deposição e as trocas associadas com a

halmiró1ise, iniciam-se os processos diagenéticos propriamente
ditos (Fig.3 ) . Esses processos atuam sobre uma assembl-éia
heterogênea de detritos, contendo frações diversas de quartzo,
feldspato, minerais carbonáticos, óxidos de ferro, fragmentos de
diferentes tipos de rochas, argiÌ<¡minerais e outros componentes
orgânicos e inorgânicos. os argilomineraisr êft função da sua
estrutura e das dimensões das partículas, são os mais suscetíveis
às mudanças diagenéticas. Com a diagênese, os sedimentos argilosos
transformam-se em rochas sedimentares argilosas.

Com o aumento da profundidade de "àt"rr.*ento,acentuam-se as trocas diagenéticas e ocorre a redução do teor de
água, da porosidade e da permeabilidade. Associado a esse
processo' surge o importante fenômeno da transformação da
esmectita em ilita desenvolvido através de uma série progressiva
de interestratificados cada vez mais ricos em ilita (Hower et
af ., L976), Essa transformação mineralógica ocorre conjuntamente
com outros processos de menor magnitude, tais como

do feldspato potássico, da mica e da caulinita, e

a

a

decomposição
formação de

clorita.
Perry e Hower(1970) demonstram que a conversão da

esmectita para ilita, com a progressão do soterramento, passa por
dois estágios intermediários bem identificados. O primeiro
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corresponde à formação do interestrat i f icado il- ita-esmectita
desordenador euando até aproximadamente 65t de suas unidades
estruturais são convertidás em iLita. No segundo estágio, a
conversão evolui até que g5B das unidades estruturais
transformam-se em irita e 15t tornam-se int,erestrati f icados
ordenados do short range ordering e long range ordering,
respect,ivamente (Hoffman e Hower, L97g) ,

A transformação acima é acompanhada pela desidratação da
esmectita e consequente expulsão de água dos fluídos, ocasiãò onde
o Sr deve possuir composição isotópica homogênea. Hower et
al .(L976 ) consideram que essa reação é isoquímica, isto é, todos
os componentes químicos necessários para a reação estão presentes
na assembléia mineralógica original da rocha. Outros autores, no
entanto, demonstram que â difusão dos elementos de um sistema
quÍmico (rocha) para outro é um processo at.ivo na conversão da
esmectita para a ilita (Altaner et al..,Lgg|). De qualquer forma,
parece haver consenso de que os control-es principais da reação de
transformação de esmectita em ilita são a temperatura e a química
do fluído, ambos associados ao fator t.êmpo.

O uso do Indice de Cristal_inidade da Ilita (Indice de
Kübler) para o acompanhamento da evolução diagenética das rochas
sedimentares foi recentemente discutido (Merriman, L99r.) . rnúmeras
publicações atuais (Kisch,199l-; Merrimanr 1991 e KruÍun e
Buggischr L99l) recomendam que esse índice seja unicamente
utilizado para avaliação da passagem diagênese/metamorf ismo de
baixo grau (Merriman, 19 91 ) . O Indice de Cristalínidade da fJ.ita,
em função desses novos critérios, näo foi utilizado neste
trabalho. Os seus resultados somente refletiriam o grau de
metamorfj-smo da rocha fonte em vez das condições deposicionais.

2.2.1 Hal_miróLise

Os processos envolvidos pela halmiróIise tem sido pouco
estudados na I j-teratura (Hummel,l922; packam e Crook,1960;
Russell, 1970 e Robertson, I97 4) .

As primeiras reações observadas na interface
sedimentos /águas marinhas e associadas com a halmirórise são as
trocas iônicas que visam à obtenção do equilíbrio químico exigido
pelo novo anbiente. O fon Caz+, acompanhado do Sr2+, presente na
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estrutura das argilas, é substituldo pelo Mg'*, K*(juntamente com
o nb+¡ ou Na+, normalnente presentes na água do mar. O equillbrio
entre o argilomineraL e o novo ambiente é considerado urn processo
extremamente rápido pois Russell(1970), estudando sedimentos de
origem recente, verificou que.ocor.re no período de dias at,é poucos
anos. Robertson( 1974), tendo por base s.omente dados experimentais,
restringe esse período ao sugerir que as trocas iônÍcas somente
poderiam ocorrer no periodo de poucos dias. De qualquer maneira
trata-se de um processo extremamente rápido e dependente quase
exclusivamente da capacidade de troca catiônica (CTC) do
sedimento.

À CTC total- do sedimento, segundo Drever(I97I), deve-se
essencial-mente à presença de argilominerais expansivos. para esse
autor, a troca de cátions entre os argilominerais e a água do mar
diminue gradualmente em função do tempo, aparentemente associada à
formação de fases pobremente cristalinas de um tipo de
interestrat i f icado onde são reconhecidas aJ.gumas unídades
estruturais Levemente expansivas assemeLhando-se à iIita. Essa
fase, no entender de Robertson(I974), pode ser considerada como
pre-cursora das unidades estruturaís de iLíta presentes nos
estágios posteriores da diagênese.

fmportante contudo é a constatação de Russel-L(1970)
mostrando que os argilominerais reagem com a água do mar somente
até o limÍte da sua CTC e que aproximadamente 2/3 da perda
relativa dessa propriedade está relacionada com a fixação do K+ e,
conseqüentemente, do Rb+na estrutura desses minerais. EvenLuais
nudanças nesse padrão resuLtam da dissolução da calcita associada
aos argilominerais e da presença de compostos orgânicos
(RusseII,1970).

MíIIot.( 1970) ainda discute, como processo associado com
a halmiróIise, a regeneração da ilita degradada e da cloxita
detrítica a partir de interestrati f icados do tipo desordenado,
Estruturas desse tipo são por eLe associadas com processos
intempéricos e a sua regeneração ocorreria a partir da adsorção
dos íons K+ e Mg2+ pelos argiJ-ominerais.

Com a atuação dos processos de halniróIise, verifica-se
uma alteração na composição química iniciaL do sedimento. porém,
não há na literatura corrente, nenhuma evidência mostrando que
esse processo também favoreça a fornação de novos minerais.
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Drever( L97I\ | estudändo os sedimentos recentes do rio Âneca
(México), verificou ser possíveI a formação de pequenos cristais
de pirita naquelas porções mais ricas em H2S, porém associou esse
processo aos prirneiros estágios da diagênese precoce e não à
haÌmirólise propriamente diÈa. ciblin( 1988) mostra que cristais de
pirita precipitan, em questão de poucos meses, en sedimentos
argilosos assoc j-ados com ambientes pantanosos e com elevada
salinidade. A autora associa esse6 processos com a diagênese
precoce, provaveLmente utilizando-se dos mesmos crit.érios de
Drever( 197f) .

Neste trabalho considera-se gue os processos de
hal-mirólise ocorrem quando o material ainda está em suspensão. A
troca de cátions e a f l-ocul_ação dos argilominerais parecem ser
processos quase concomitantes (Larsen e Chi1ingar,1983) . O

materiaL recém fLoculado apresenta os espaços porosos preenchidos
por águas intersticiais onde eventuais processos de interação
entre os argilominerais e essas águas poden ocorrer caracterizando
o que se denomina diagênese precoce (Singer e Mull-er,l9B3).

Como a presença de minerais neoformados normalmente é
associada aos processos . diagenéticos mais tardj.os, torna-se
diflcil o estabelecimento do Iimite halmiróL ise:diagênese em
sediment,os recentes, com base em associações mineralógicas
específicas (f'riLson e pitmann, 1977 ¡ Larsen e Chilingar, L9B3).
Neste trabalho considera-se como ainda perteniente à fase de
hal-miról-ise aquelas recristal i zações nos argiloninerais que se
processam de forma muito incipiente e ä formação de pequenos
cristais de pirita e de halita. São feições que foram observad.as
ao MEV (Fotos I e 2)' nas amostras coletadas na Baixada de
Jacarepaguá, no DelÈa do Rio Açu, na plataforma adjacente à Foz do
Rio Amazonas e no TaLude Continental .
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3. GEOQUfMTCA DO RUBÍDTO E DO ESTRôNCrO

3 . l- Rubídio (Rb )

O rubídio (Rb), juntamente com o lítio (Li), sódio (Na),
potássio (K), césio (cs) e frâncio (Fr), compõe o grupo rA (metais
alcalinos) da tabela periódica. A principal característica desse
grupo é a presença de um únj-co elétron de valência no orbital "s".
como esse elétron é facilmente removido, origina-se a carga L+ e,
conseqüentemente, baixos valores para a eletronegatividade
ILi(1,0); Na(0,9); K(0,8); Rb(0,8) e Cs(0 ,7)). Assim, são comuns
suas ligações iônicas com os elementos não metáIicos, tais como o
oxigênio e os halogênios.

O Rb é um elemento químico gue, na natureza, não forma
minerais próprios. Assim sendo, sempre ê encontrado como impureza
nos minerais potássicos (muscovita, biotita, lepidorita e
feldspato potássico). Esse comportamento resulta do fato do raio
iônico do Rb (1,48 Â¡ ser muito semelhante ao raio iônico do K (o
do Rb é cerca de 11* maior do que o do K). Deve-se ressaltar gue o
Rb apresenta propriedades mais alcalinas do que o K, fato esse
importante quando da adsorção desses erementos peros
argilominerais.

O Rb apresenta dois isótopos de ocorrência natural-, ttRb

e tuRb 
" cerca de vinte isótopos radioativos de vida curta que são

produzidos em laboratório. A abundância dos isótopos It*o e ttRb,
no rubidio terrestre, foi determinada por Catanzaró et al.(1969):
t uRb=72, L654r0 ,032t e "tRb=2 7 ,g34610, o J,322, def inindo a razão
isotópica tuRb/ttRb como sendo 2,Sg26s!0,O0170.

Essa razã,o é constante para todo o rubidio encontrado
atuarmente na natureza. rsso se deve ao fato do isótopo ttRb ser
estável e o isótopo ttRb ser radioativo e ter se desintegrado
continuamente, durante o tempo georógico, a partir do Rb
primordial presente quando da formação do nosso planeta, através
da emissão de uma partícuLa beta (ß), segundo a equação:

ll"o --+ ilsr + ß + r + e
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onde F é a partícula beta, 7 é um antineutrino e Q é a energia de
desint.egração (0,275 MeV) .

3.2 EsÈrôncio (Sr)

A distribuição do estrôncio na natureza e suas
propriedades geoqulmicas foram estudadas por diversos autores,
êntre os quais destacam-se Kulp et al . (L952) , Masson( 1959 ) ,
GoLdschmidt(1970), Faure e powell (1972\, Faure(1986) e
Boh¡en ( 1988 ) .

O estrôncio é um elemento químico do grupo IIÀ da tabela
periódica, que incLui os eLementos alcaÌino-terrosos: beríLio
(Be), cáLcio (Ca), bário (Ba) e rádio (Ra). Todos esses elementos
químicos apresentam dois elétrons de vaLência no orbitaL us. e
formam fons com a carga 2+¿ srz+. como conseqüência dos valores de
eletronegatividade serem reLativamente baixos (1,5 para o beríLio
até 0,9 para o bário), os al-calino terrosos formam Iigações
iônicas com elementos não metál-icos, incluindo o oxigênio.

O raio iônico do íon Sr'* ( f ,13.4.) tem valor próximo do
íon Caz+10,99 Â,), sendo o Sr2+ aproximad,amente l5* maior que o

a+Ca' , Assim sendo, torna-se possível a substituição do íon Caz-
pelo lon Sr2* em minerais como plagioclásio, apatita e calcita. Na

aragonita, em particular, essa substituição é muito comum. À
habilidade do sr2+ em substituir o ca2+ é um pouco resttita pois
os íons de estrôncio favorecen posições de coordenação octaédrica
enquanto os lons de cálcio podem ajustar-se tanto a coordenações
octaédricas como hexaédrica, em função do seu menor tåmanho. fons
de Sr2+ podem ser capturados no l"ugar dos íons K+ pelo fel-dspato
potássico, mas a substituição só ocorrerá se houver conjuntamente
a substituição do Si4+ pelo Alt*, a fim de preservar a
neutraLidade elétrica.

O elemento Sr pode formar diversos minerais próprios,
dos quais somente a estroncianita (SrCO3) e a ceLestita (SrSO4)
são vo lumetric amente importantes.

Em conseqüência da desintegração espontânea do 87Rb, com
o tempo, trans formando- se em ttsr, a composição isotópica do
estrôncio na natureza não permanece constante. EIa vai depender da
quantidade relativa de Sr e de Rb presente num sistema fechado a
trocas químicas (mineral ou rocha) e do espaço de tempo decorrido
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ap6s a formação desse sistema.
O estrôncio apresenta quatro isótopos de ocorrência

natural- r tosr1o,55t), tts.( g,7ss6), ttsr( 6,96*l e "tsr1g2t74eè).
A quantÍdade dos isótopos estáveis e não radiogênicos

18asr, e6sr e ttsr¡ não sofre arterações e permanece constante na
natureza. Com relação ao isótopo radiogênico 87Sr, são observadas
pequenas variações na sua abundância devido à desintegração
radioativa beta do ttRb qn" produz incrementos variáveis do "tsr,
os j-ncrementos do 87sr são pequenos porque o t"Rb, além de ser
pouco abundante na maioria dos materiais naturais, tem uma meia
vida extremamente longa 150,1-0e anos).

A quantidade relativa do 87Sr entre os isótopos de Sr
geralmente é expressa através da razão isotópica ttsr/tusr que, no
caso do estrôncio metáIíco, é de 0,7IL9 e, da água do mar, é de
0,70906 I 0,00003 (Faure, f986 ) .

3.3 Ciclo geoquírnico do rubídio e do estrôncio

Os elementos Rb e Sr são encontrados nas rochas ígneas,
metamórficas e sedimentares, em concentrações quase sempre
inferiores a 18. Embora o Sr eventuaLmente possa formar minerais
tarnbé¡n não ocorre como elemento maior nos silicatos formadores das
rochas. O Sr acompanha o Ca e o Rb acompanha o K. Na tabela 2 são
aPresentadas as concentrações médias do K, Ca, Rb e Sr nos
diferentes tipos de rochas
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Tabela 2 - Concentrações médias dos elementos Rb,K,
e Ca (modif. Tureckian e Wedepohfr 1961)

TIPO DE ROCHA Rb (ppm) K(ppm) Sr(ppm) Ca (ppm)

ul trabás ic a 0,02 40 I 25.000
basalto 30 8300 465 76.000
qranít.ica 110 25 .200 440 25.300
fotheIho 140 26 .600 300 22 . rOO
areni to 60 10.700 20 23.300
c arbonato 3 2.900 610 2.300
argi Ia 110 25.900 180 29 .000

Em relação ao manto, Taylor( 1924) propôs concentrações
médias para o Rb de 30 ppm, Sr de 465 ppm e a retação Rb/Sr dé
0106 partindo da anáLise de amostras de basalto e de intrusivas de
composição gabróica não afetadas por contaminação crustal-. Em
relação à crosta, segundo critérios desse mesmo autor, o Rb deve
situar-se em 90 ppm, Sr em 375 ppm e a relação Rb/Sr em 0124.

Nas rochas ígneas, a relação Rb/Sr situa-se entre gmplos
limites: 0,06 (rochas basáIticas) até 1r7 ou mais, no caso de
rochas granÍticas diferenciadas e com baixa concentração de Ca.
Isso ocorre porque durante a cristalização fracionada do magma há
una tendência do íon sr2+ concentrar-se nos minerais cárcicos,
tais cono o plagioclásio e a apatita, onde substitui .o íon Ca2+.
Conportanento diferente tem o íon Rb+, que permanece no líquido
magmático residual, juntamente com o K+. Nas fases finais da
cristalização, onde são formados os minerais tardios de composição
potássica (feldspato potássico e micas), o Rb é facilmente
admitido no lugai do K, em função da si¡niLaridade de raios
iônicos. Conseqüentemente, a reJ-ação Rb/Sr do magma residual
aumenta de acordo com o grau de fracionamento, ou seja, é mais
elevada nas rochas ricas em minerais potássicos. Outra
conseqüência é o aumento do varor da razão ttsr/tusr nos sistemas
fechados, uma vez que com o passar do tempo o 87Sr vai sendo
produzido em razão da desÍntegração do 87Rb.

As rochas ígneas, uma vez expostas na superfície, são



submetidas ao intemperismo, processo de desagregação de baixa
temperatura que irá condicionar os teores de Sr e do Rb, bem como
a composição isotópica do Sr, nos futuros depósitos sedimentares.

Isso acont.ece porque o comportamento do Rb e do St,
durante o intemperismo, está reÌacionado com a atteração
diferencial dos minerais que os contém. Os mínerais com K e Rb

(micas e feldspato potássico) são mais resistentes aos processos
int.empéricos do que os minerais que contém Ca e Sr (pLagioclásio,
anfibólios , piroxênios e calcita).

O cáIcio é lixiviado desde os estágios iniciais até os
finais do intemperismo. O potássio, porém, é acumulado nos
estágios iniciais do intemperismo e sua lixiviação somente
ocorrerá em estágios mais avançados. Alguns estudos realizados
(Botino e Fullager, J-968; Dasch,1969) mostram gue tanÈo o Rb como o
Sr tendem a acompanhar o comportamento dos respectivos elementos
análogos, K e Ca, ou seja, o Sr é facilmente lixiviado em rochas
expostas ao intemperisno, quando comparado ao Rb. Como

conseqüência, a relação Rb/Sr de uma rocha alterada aumenta em

relação àquela da rocha não aLterada.
O Sr é removido das rochas fontes continentais e

concentra-se nos oceanos (concentração de 8. 10-48 segundo
PereL'man, 1977) onde é um dos eLementos traço mais abundantes.
Apesar disso, seus minerais próprios gelalmente não se precipitam
da água do mar e ele é encontrado em associação com minerais cujo
elemento dominante é o Ca (fosfor:itas e carbonatos ), o qual pode
ser substituído isomorficamente pelo Sr (pereI'man,1977).

GoLdberg( 1965) calcuì.a que o tempo de residência do Si
nos oceanos seja de L,g.LO7 anos, re.lativamente longo quando
comparado com a taxa de mistura dos oceanos ( aproximadamente 103
anos ) .

Os saj.s de Rb são facíl-mente solúveis o gue implica no
fato das águas naturais não serem saturadas em reJ.ação a esse
elemento e de não se formarem minerais isofados de Rb. A
precipitação desse el-emento ocorre a partir de sua adsorção
preferencial pelos argilominerais, a qual é mais eficiente que a
do x devido ao maior raio iônico do Rb. parte do Rb adsorvido pode
tornar-se fixo na estrutura cristal-ina dos argilominerais, em

substit,uição ao K. Esse processo é mais intenso nos ambientes
alcalinos, tais como águas ricas em sódio.
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4. METODOLOGIA

4.1 Amostragem e preparação das amostras

A metodologia utiÌizada _para o tratamento das amostras
analisadas está esquematizada na figura 4,

Em cada ponto amostrado foram coletados aproximadamente
100 gramas_ de amostra no seu estado naturaL. Âs amost,ras foram
embal-adas em papel apropriado para preservar, ao máximo, as
condições de umidade do material .

Inicialmente, as amostras foram descritas
macroscopicamente, ressalt,ando-se os seguintes parâmetros: cor,
granulometria, saturação de água, presença de microrganismos, de
sais, de carbonatos, de micas, de feldspatos e de maÈéria
orgânica.

Em seguida, procedeu-se à secagem das amostras em est.ufa
com temperatura controlada, atingindo, no máximo, 70"C. Tal
Procedimento evita o risco de danos na estrutura e possíveis
mudanças nas propriedades dos argi.lominerais . Seguiu-se a
desagregação d.as amostras em gral de ágata e subseqüente separação
dos mícrorganismos por meio de técnj_cas de micropaJ.eontologia . A
separação das carapaças dos microrganismos que são formadas por
calcita e/ou aragonita, se fez necessáriâ, tendo em vista conterem
Srr o que possibilitaria alterações nos resultados das dosagens
desse elemento na amostra .

As amostras, ainda sob a forma de rocha total (RT),
foram submetidas ao quarteamento para se obter frações destinadas
ãs análises de difratometria de raios X (DRX), microscopia
eletrônÍca de varredura (MEV), químicas e isotópicas.

4,2 Difratometria de raios X

Os grupos dos argilominerais foram identificados por
intermédio da difratometria de raios X (DRX) com base na sua
estlutura cristal-ina determinada em lâminas com material
orientado.Um difratônetro JEOL JDX 8O3O¡ com radiação K alfa do
cobre nas condições de 40 Kv e 30 m.A, de corrente no filamento, foi
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utilizado nas análises. A veLocidade de varredura foi de 6 graus
por minuto .

A preparação das amostras baseou-se nos procedimentos
descritos por ÀLves(1987) obedecendo à seguinte rotina:

1. IJimpeza da matéria orgânica, po.r intermédio da queima
com água oxigenada (Jackson,1975\ ¡

2. moagem, caso necessário, até uma granulometria em

torno de 200 mesh;

3. dispersão míneralógica - aproximadamente 5 gramas da
amostra, após a moagem, são colocados num tubo de ensaÍo de vidro
com 50 m1 de água destilada e submetidos à ação do u.ltrasom de
ponta, durante aproximad.amente 3 minutos. ALgumas amostras,
especialmente aquelas portadoras de traços de sais, tend.em a
flocuLar, Nesse caso, acrescenta-se uma sol_ução de pirofosfato de
sódio (2 gramas / lÍtro), como def J-oculante;

4. separação da fração menor gue 2 micra (F<2¡l) - a
suspensão estável é col-ocada numa centrífuga de coroa fixa modelo
K da DAMON/IES. A separação da F<2¡r se faz a uma velocidade de 750
rotações por minuto(rpm) , por 7 minutos , A p>2lJ se. concentra no
fundo do tubo e o 'sobrenadante, que corresponde à F<2¡.r, é
transferido .para outro tubo de ensaio e concentrado a 3000 rpm
por, no nínimo, 30 minutos;

5, montagem de 2 Lâminas com o materiaL concentrado na
F<2t!t usando a técnica do esfregaÇo para a orientação dos
argilominerais (Gibbsrl,965). As Lâminas são secas à temperatura
ambiente ;

6. difratometria da amostra seca ao ar incluindo o
intervalo de 2 a 32o'12o¡ i

7. difratometria da amostra submetida a uma atmosfera de
etilenoglicol - utilizada para a identificação dos argiLominerais
expansivos, tais como as esmectitas, A lâmina com o materia-L seco
ao ar é colocada em um dessecador contendo etilenoglicol. O

recipiente é fechado e, por meio de uma línha de vácuo, produz-se
no dessecador una atmosfera saturada de eti lenogJ- j-coI , onde as
anostras permanecem por um período médiô de 15 horas;

8. difratometria da amostra aquecida - a segunda lâmina
com o materiaL seco ao ar é aquecida a 490-500oC em uma mufla
modelo 402D (fornos Lavoisier), por aproximadamente 5 horas;
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9. análise, comparação dos difratogramas e identificação
dos argilominerais.

A interpretação dos difratogramas seguiu o procedimento
padrão de Brown e Brindley( 1990), Os valores semi-quant itativos
dos argilominerais present,es nas amostras foram estimados a partir
da medida da aLtura dos picos principais, seguindo a netodologia
uÈiLizada no rJaboratório de Difratometria de Raios x do centro de
Pesquisas da petrobrás (CENPES), ond.e as anáIÍses foram
realizadas.

A ident.ificação dos minerais presentes, ou seja, a
mineralogia totaL, foi feita a partir das difratometrias
realizadas em montagens não orientadas, em lâmina de aJ.umínio, das
amostras de rocha tot,al finamente moídas em gral de ágata.

4.3 Microscopia eletrônica de varredura

As amostras foram anaLisadas por microscopia eLetrônica
de varredura (MEV) , visand.o a caracterização de evidênc j-as
norfológÍcas nos argilominerais que permitissem a identificação de
possíveis eventos de reclistalização ou neoformação.

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) util_izado
(Hitachi, modeLo S-45) é um equipamento que apresenta profundidade
de foco muito superiot à dos microscópios óticos comuns. Essa
caracÈerística, ali.ada à sua elevada resolução (70 Â ) e aumentos
que poden variar de 18000 até 1.000,000 vezes I possibilitam a
visualização do tipo de hábito dos argilominerais detríticos e
autigênicos. O MEV foi utiLizado juntament,e com o detetor de
energia dispersiva (EDAX) que permit.e uma microanáIise química das
fases minerais, o que possibilitou uma identificação mineralógica
segura.

As amostras foram preparadas segundo o procedimento
descrito por Mizusaki ( 1986 ) e analisadas no Laboratório de
Microscopia ELetrônica de Varredura do Centro de pesquisas da
Petrobrás (CENPES). Inicialmente, t,oda a matéria orgânica presente
na amostra foi extraída num sox-¿eË, contendo tolueno ou benzeno.
Esse procedimento torna-se Índispensável pois a matéria orgânica
vaporiza faciÌmente por ação do feixe de elétrons o que dificulta
a anál-ise. Pequenas porções das amostras, isentas de matéria
orgânica, foram coladas (com esmaLte comum incol-or) em porta
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ämostras especiais (com dimensões de aproximadamente 5X6 mm) e
metalizadas.

Na metalização, a amostra é recoberta com uma pelÍcula
metálica constituída da liga platina-carbono, com espessura méd.ia
de 100 A, o que a torna superfic ial¡nenÈe condutora.

As amostras foram anaLisadas em aumentos variáveis (50 a
20000 vezes) e documentadas fotograficamente .

4.4 Análise química

As amostras coletadas no Delta do Rio paraíba do SuI
foram anaLisadas quimicamente em termos de RT, para anáJ-ise de
el-ementos maiores e eJ.ementos traço. Às aná1ises foram realizadas
nos laboratórios da Geosol -Geol-ogia e Sondagens, Ltda por métodos
de espectrografia ótica, absorção atômica, fLuorescência de raios
X e via úmida. Os resultados foram apresentados no Bol-etim de
Análise No75.762 (inf,escrita, Cavalcanti, 19gg).

4.5 Determinação dos teores de rubídio, estrôncio e
da iazão .ts./.usr

Os sedimentos argiJ.osos, quando analisados visando a
determinação dos teores de Rb, Sr e da razão isotópica ItSr/"uSr,
devem .ser pré-tratados para remoção do carbonato de cáIcio que
pode estar misturados aos mesmos.

Conforme Dasch(1969), o Sr que aparece substituindo o Ca
nos carbonatos não chega a entrar em equilíbrio isoiópico toÈal
com o Sr presente nos argilominerais.

A lixiviação ácida com HCL é o método tradic ionalmente
empregado no Centro de pesquisas Geocronológicas do Instituto de
Geociências da USp para remoção desse carbonato e do Sr comum que
pode estar adsorvido aos argiJ.oninerais. CrÍticas a esse
procêdimento são feitas por Morton(1993) que acredita que o uso d.o
HC.l , nesmo diJ.uldo, pode destruir a estrutura dos argilominerais
associados ao carbonato, ocasionando a perda de K e,
conseqüentemente, do Rb associado, Sua sugestão de substituição do
HCI- pelo NH4C2H3O2 (acetato de amônia) tem por base as
propriedades do íon NHa+, que pode substituir outros cátions em
posição de troca no argilomineral , sem ocasionar danos na sua
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estrutura, Além disso, para esse autor, amostras tratadas com
acetato de amônia geral_mente apresentam val.or para idade Rb/Sr
aparentemente basÈante superior àquera de amostras não tratadas.
fsso porque a relação Rb/Sr aumenta após a Iixiviação com o
acetaÈo indicando uma provável remoção do Sr situado em posiçôes
de troca na estrutura do argilomineral ,

Os sedimentos argilosos, aqui anaLisados, foram
Pré-tratados com HCl tanto na amostra RT, como na î<2p e na F>2g,
Excet.uam-se as F<2p das amostras dos sedimentos recentes da região
do DeIta do Rio paraíba do SuI, pré-tratadas com HCL e com
NH+CzHrOa, objetivando a comparação entre os dois procedimentos.

O procedimento parå o ataque com HCI foi o
rotineiramente utilizado. A preparação com NH¿CzHgOz seguiu o
proPosto por Morton(1983), util-izando-se aproximadamente 2 gramas
da F<2¡.r, O material foi disperso num tubo de ensaio com 1.0 ¡nl de
acetato de amônia lN, durante o período de um dia, com a troca da
solução após 5 horas. posteriorment.e, as amostras foram Iavadas
duas vezes com acetona padrão, centrifugadas e decantadas após
cada passo. Seguiu-se a secagem em temperatura inferior a 700C,
Por um dia, a pesagen e a anáIise em termos de Rb, Sr e razões
isotópÍcas ttsr/ttsr e 87Rb/86sr.

Estas det.erminações foram realizadas no Centxo de
Pesquisas Geocronológicas do Instituto de Geociências da
USP(CPGeo), de acordo com o seguinte procedimento:

-determinações semi-quantitativas e quantitativas dos
teores de Rb e Sr por fluorescêncía de raios X, conforme descrito
por Kawashita(Ig72). Os erros podem ser estimados, no máximo, em
2t, tanto para a determinação do Rb como do Sr;

-dissolução total das amostras por digestão quínica
(HF+HClOa), separação do eÌemento Sr, através da passagem em
colunas com resinas de troca catiônica;

-análise da composição isotópica do Sr utilizando-se um
rnoderno espectômetro de massa VG-354 com coletor simples. O erro
médio na razão ttsr/tusr foi calculado como sendo em torno de
0,00003. A maioria dessas deterninações foi efetuada durante os
anos de 1990 e 1991 quando os resultados obtidos pala o Carbonato
dé Estrôncio NBS-982, utilizado internac ionaLmente, foram os
seguintes:

1990 + 42 determinações, independentes, co¡n média de
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0,7102510,00004 ( 1o) para a
tusr/ttsr=0, LL94;

razão " st/u"st normal-izada para

1991 -+ 14 determÍnaçõe s com média em

0,71025+0,00002 ( 1o) .

Outros laboratórios de geocronol-ogia no mundo,
utiLizando espectômetros sinilares têm obtido razões entre 0 t7L0L7
a 0r71-030. Conforme o Dr. I.P,Barns( do NBS - inf. escrita, 1988),
o valor mais aceito, pelos usuários de espectômetros Finingann Mat
261 com sistema muJ.ticoletor, estaria entre 0,7IO23 e 0,71025.
Oitenta e cinco (85) redeterminações independentes durante I meses
efetuadas pelo mesmo durante o ano de 1988, com o mesmo tipo de
espectômetro do NIST (ex-NBS) em Gaithersburg, forneceram razões
cuja média. foi de 0,7L024 e erro (não especificado) de 0,00011.

Os valores obtidos no CPGeo. com o VG-354 estariam
portanto em perfeita concordância com resultados obtidos pelo
Dr.I.L.Barnes e outros usuários do espectômetro Finingan Mat 261.

4.6 Diagramas isocrônicos

Nas anostras anal-isadas foram determinadas as razões
ttsr/"usr 

" 
ttRb/tusr. o" valores obtidos foram plotados num

gráfico, denominado diagrama isocr1nico (Fig.5), que apresenta, na
ord.enada, os valores das razões ttsr/tusr e, na abcissa, os
vaLores das razões. t"Rb/tusr (Fig.5). As isócronas são ajustadas
aos pontos representativos dos dados por intermédio dos
procedimentos de regressão pgr mínimos guadrados
(Vli1liamson,1968). O presente trabalho utilizou o modelo desse
autor para as razões isotópicas, a determinação das razões
iniciais dos sistemas e o cáIculo das idades.
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5. SEDTMENTOS ÂMOSTRÀ.DOS E COMPOSTçÃO MrNERÀr.,ócrCA

5.1 Região do Defta do Rio Paraíba do Sul (RJ)

O Compl-exo Deltáico do Rio Paraíba do SuI (Silva,1987)
locaLiza-se no Estado do Rio de Janeiro (Fig.6). Cobrindo uma área
de aproximadamente 2.500 Km2 (Araújo et a7.,L975), engloba a
porção terreste da Bacia de Campos (600 Km2) e se estende para
oeste até o contato com o complexo cristalino ou com os sedimentos
terciários da Formação Barreiras,

A área fonte dessa região faz parte do segmento
setentrional da Faixa MóveL Ribeira (da província Mantiqueira),
cuJa evolução finaL ocorreu no proterozóico Superior. Cordani et
af.(1984) mostram que a infra-estrutura a.rqueada e erodida dos
internides dessa faixa ( paraibides , At.lant ides ¡ correspondem a
rochas migmáticas de afinidade granulítica, gnaisses diversos,
gnaisses kinzigíticos e facoidais, além de intercalações
charnoquíticas, retrabalhadas tectonicamente no Cic_Lo Brasiliano.
Secundariamente, observam-se intrusões graníticas, de idade
brasiliana, que corÈam as rochas mais antigas e regeneradas.
Rochas alcaLinas mesozóicas formam um trend que corta
diagona].nente (N40-50E) os metamorfitos e catacl_asitos regionais.

O Rio Paraíba do Sul, cujo comprimento é de
aProximadamente 950 KIn, origina-se da confluência dos rios
Paraibuna e Paraitinga, entre a Serra do Mar e a Serra. da Bocaina,
Estado de São Paulo. Sua desembocadura, no Oceano Atl-ântico, já no
Estado do Rio de Janeiro, locaLiza-se a cerca de 42 Km/N do Cabo
de São Tomé e cerca de 35 Km/NE da cidade de Campos(RJ).

Processos deposicionais f Luviais .e marj_nhos, resul-tantes
da atuação do Rio Paraíba do SuI e os efeitos da oscilação do
nlvel do mar no euaternário, aliados a um ambiente tectônico
favoráveÌ ao desenvolvimento de ""p"""o" prismas sedj-mentares
(Bacia de Campos ), controlaram a evolução geológica dessa extensa
planície costeira quaternária.

O Complexo DeLtáico foi construído mediante a sequência
de ambient.es sedimentares rel-acionad.os a diferentes fases de

deJ-tação do Rio paraíba do Sul_ (Dias,1981).
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A primeirâ fase de deltação desenvolveu-se na direção
NW-SE, entre as cidades de Cainpos e de São Tomé e compreendeu
fases transgressivas ( iJ-has, barreiras e lagunas) e regressivas
(cristas de praia) (Dias,L981). O último evento desse ciclo foi o

assoreamento da paleolaguna L,agoa Eeia pela progradação de
pequênos del-tas (Fig.6). Os depósitos formados são lamosos,
bastante bioturbados e sem carapaças fósseis, podendo provocar o

fechamento de braços da lagoa. lvlartin et al . (f984) considera que
esta fase processou-se após o pico transgressivo de 5.100 anos
8.P,, o que está de acordo com as datações existentes para a

região.
Logo após esse pico transgressivo, houve a mudança do

'curso do rio para a posição atuaL e o desenvol-vimento da sequência
deLtáica tipicamente regressiva de cristas de praia sobrejacentes
a lamas e sil-tes do prodelta, agora diretamente em mar aberto, sem

a proteção das ilhas de barreira.
A distribuição sedimentar observada na parte submarina

rasa adjacente ao Rio Paraíba do Sul sugere a existência d.e uma

sequência deÌtáica tipicamente progradante, pois são areias
grosseiras a médias superiores, recobrindo areias finas, siltes
micáceos e lamas pró-deltáicas.

SedÍmentos amostrados

Na região do Delta do Rio Paraíba do SuI foram coletadas
seis amostras de sedj-mentos recentes (Fig.6), A descrição das
amostras, identificadas pela numeração sequencia.I PSl a PS6,
encontra-se na Tabela 3.
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Tabela 3 - .â¡nostragem e descrição macroscópica
das amostras coletadas no Complexo

' Deltáico do Rio Paraiba do SUI (RJ)
(ver Fig.6 )

As amostras PS2 t PS3, pS4 e pS5 são provenientes de :

testemunhos de sondagens por vibração (vibracorer) (testemunhos 2, 
l7, 11 e l-6, respectivamente ) reaLizadas na região de Lagoa Feia 
.

(FiS, 6). Esses testemunhos est.ão armazenad.os no Laboratório de 
;

Geologia Marinha ( LAGEMiIR ) da Universidade Federal Fluminense e :

são representativos da fase de deltação mais antiga.
Os testemunhos 2 e 16 (Tabela 3) correspondentes às.

amostras PS2 e PS5, respectivamente, .estão .localizados a N e NW da
Lagoa Feia e são representativos do seu processo de 

,

as soreamento ( Silva, f987 ). Esses testemunhos, analisados da base
para o topo, mostram uma sequência de l-amas cinzentas de manque,
com eventuais lentes de areia fina intercal"adas e

AMOS-

TRÀ

coR I DEN-

TIFI-
cAçÃo

CLÀSS]FI-
c.AçÃo

(rAB.1)

CMFUSCM
OIEMAAO
NCLILRR

SIL. &

ARG.

(r)
VI SUÀJ.,,

PSI
PS2

PS3

PS4

PS5

PS6

cAs ,

CIN.
CIN:
CIN.
CAS.

CIN.

Ataf.
r.2
T,7
T. 11

T. 16

L. S.

SIL:
LÀMA/SIL.
L.åMÀ/SIL.
SIL.
.åRG.

SIL " CAT-,:

X-
-x-xx
-xx
-x-xx
-x-x

X--XXXX

70x30
50x50
70x30

80x20
20x80
10 0x0

CON. = conchas MIC. = mjca.s FEL, = feldspatos X=presente
UMI . = umidade SA-L. = sais CÀR. = carbonatos
MOR. = mat.eriaf orgânico SIL. = sj-¿¿e .ARG, = argiTa
T= ¿estemunho CAS. :castanho CIN. =cinza CAL.=calcífero
Ataf.:¿tafona L.S,: Lagoa Salgada
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subhorizontal-mente dispostas, apresentando fragmentos de conchas
de microgas trópodes e fragmentos de crustáceos. Em direção ao
topo, as lamas vão se tornando cada vez mais oxidadas e
desaparecem os fragmentos de conchas. Estas evidências, bem como a
presença de raízes. em posição de vida e camad.as centimétricas de
t,urfas, atestam o progressivo ressecamento dessa região. As
amostras PS2 e PS5 foram coletadas nas lamas correspondentes à
sequência de rnangue.

_ Datações pelo método do Carbono-L4 de conchas de ostras
e fragmentos de madeira, encontrados em materÍal de dragagem de
canais na porção norte da região de Lagoa Feia, mostram idades
variando de 5.600 a 7.200 anos B.p. (Martin et aL,L9B4).

Os testemunhos 7 e Ll, anostras pS3 e pS4 (TabeLa 3),
correspondem a sondagens que apresentam uma sequência sedimentar
onde se intercalam areias quartzosas e l_amas cinzentas,
eventualmente micáceas ou quartzosas (Sitva,19g7). Lamas
cinzentas, pLásticas¡ com intercal-ações milimétricas de areia
muj-to f ina a silt.e e conchas espessas de bivalvos, represei.ìtaÈivas
de un depósito de mangue, correspondem ao intervalo amostrado.

. Datações pelo método do Carbono-l-4 de conchas coletadas
em material- dragado dessa região (Martin et al .,1984) apresent,aram
idades. variando entre 5.800 e 7.500 B.p.

À Lagoa Salgada é uma feição isolada na planície de
cordões arenosos, retilíneos e depressões alongadas de direção
geral NW/SE relacionadas ao defta atuaL (Fig,6), É uma pequena
lagoa evaporítica, caracterizada por intensa precipitação de sais,
abundant.es conchas e estromatólitos caLcários incrustados sobre um

substrato biodetrítico Iitificado, para Dias(1981¡, a presença de
estromatólitos recentes litificados indica condições de águas
hipersalinas que promovem o crescimento de algas e inibem a ação
de gastrópodes comedores de algas.

A amostra PS6 foi coletada na margem sudeste da Lagoa
Salgada, com l-âmina de água de aproximadamente 20 cm.

Datações de conchas de Anomalocardia, coletadas nessa
região, reveLam idades de 2.400 a 2.500 anos (Martin et a1.,1994).

A amostra PSl foi coletada na regÍão de ALafona (Fig.6),
A região é caracterizada por uma sequência de lamas e sil-tes
amarel-ados que são representativos da pJ-anície de inundação atual
do Rio Paraíba do SuL.
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Composição mineralógica

As amostras coletadas na região do De1ta do Rio paraíba
do SuI foram anaLisadas por DRX, visando ao reconhecimento da
composição mineralógica tanto na fração rocha totaL (RT) como na
F<2 tt. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 4:

Tabela 4 - Resultado das análises de DRx das amostras
coletadas na região do Delta Rio paraíba
do sul (R)

A.}.{OSTRÀ TIPO c D FK A K I IS

PSL

PS2

PS3

PS4

PS5

PS6*

RT

E<2tt

RT

F <2lt

RT

F <2tt

,RT

F <2p

RT

E <2tt

RT

F <2u

5

60

10

5

5

5

5

10

::
55

65

90

25

30

25

40

30

tr
--
70

tr

80

80

85

75

20

20

20

r5

25

80

C=caI c it a

Q-quartzo

D=do l omit a

K:cauI inuìta

FK = felds. potássico

1 = ilita tr=Ëracos

IS = in¿ ere st.tat if icado ilita-esmectita A=argila
RT = rocha ¿ota-¿ #=ËraÇos de anidrita e ¡lalita

5.2 Região do DeLta do Rio Açu (RN)

O deLta holocênico do Rio Açu, IocalÍzado no litoral de
Macau (RN)(Fig.7), é um exempl-o de deLta dominado por ondas e
¡narés, Nessa região, as marés de primavera chegam a atingir níveis
de até três metros acima do nível zero local (Castro,19g7).
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Para Castro(1987), o curso inferior do Rio Açu constitue
uma planlcie deltáica, conforme pode ser observado na figura 7. No
curso nédio, o rio apresenta-se meandrante, construindo um delta
subaéreo. Esse delta prograda sobre anÈigos depósitos de baía
através de crevasses, onde os prÍncipais sedimentos são
depositados por processos de tração e suspensão durante as cheias
do rio: areias finas a muito finas com laminação cruzada e
c linoascendente 

' sir-titos com laminação sinusoidar, e níveis bem
destacados de argila com resÈos vegetais e marcas de raízes. Na
porção mais distal do delta, há o retrabalhamento dos depósitos
que colmatam umA laguna d.e marés dominada por canais e planícies
com predomínio de lama, O último elemento desse sistema é o
Jitorâneo. caracterizado por uma faixa de restingas onde
destacam-se os depósitos de praia fortemente retrabafhados pel-o
vento (Castîo et al- . ,1992) .

A área fonte está relacionada com a região de
dobramentos Nordeste ou província Borborema que constitui uma
entidade tectônica que deve sua configuração atuaL ao evento
tectono-orogenét ico Brasiliano, desencadeado no final do
Proterozóico Superior.

Sedimentos amostrados

Na região do DeIta do Rio Àçu, foram coletadas oito
amostras de sedimentos recentes, predominantemente argilosos
(Figura 8 e TabeIa 5). A descrição das amostras, ídentificadas por
numeração sequencial de F{Al a .RAg encontra-se na Tabela 5.
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Tabela 5 Amostragem e descrição macroscópica das
amostras coletadas na região do
Delta do Rio Açu (RN)(ver Fig.7)

AMOS-

TRÂ coR
I DEN-

TIFI-
cÀçÃo

(r)

CLASSIFI-
CAçÃO

(rÀ8.1)

CMFUSCM
OIEMAAO
NCLILRR

SIIJ. &

ÀRG.

(*)
VI SU,A]-

RÀ1

RÀ2

RA3

RA4

RÀ5

RÀ6

RÀ7

R.A'8

CIN

CIN

CIN

CIN

CIN

CIN

CIN

CIN

oB1

L5

cRl.

cR3

cR4

SM9

SM].0

SMl OA

ÀRG.

ARG.

ARG.

ARG,

ARG.

.ARG,

ÀRG,

ÀRG.

-xx
-xx
-XX
-xx

-X-XX
-xx-x

-x-xx-x
xx-x

10x9 0

0x100
20x80
20x80
0x100
20x80
20x80
20x80

CON. = conchas. MfC. = micâs FEL. = feldspato X=presente
UMI . = umidade SAt. = sais CAR. = carbonatos
MOR. = material orgânico SIL. = sj]Èe ÀRG. = argila

Ao geólogo Cleverson Guizan da Silva (UFF-LAGEMÀR)
agradecenos a cessão das amostras provenientes de g testemunhos de
sondagens rasas dispostos segundo dois perfis de amostragem (ver À
e B na Figura 7). O primeiro perfil, a sudoeste da cidade de
Macau(RN), na planÍcie deltáica do Rio Açu (5 amostras ), e o
segundo l-ocalizado a leste de Macau, porén já na laguna de maré,
próximo a uma série de restingas (3 anostras) (Fig.Z).

A análise dos testemunhos das sondagens mostra a
caracterÍstica ptogradante do Iitoral, nessa região, onde os
sedinentos fluviais arenosos estão sendo abruptamente corocados
sobre as lamas da planfcie de maré que, pox sua vez, recobrern
sedimentos arenosos e lamosos intercalados das barras de canaL e
do del-ta de maré vazante

A figura I apresenta a descrição esquemática dos g
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testemunhos segundo os dois perfis (informação escrita de Castro,
1990). Pode-se observar que as amostras foram coletadas na zona de
supramaré, representada pot uma camada argilosa, plástica e de cor
cinza. No caso das amostras RAI e RÀ4, possivelmente houve
exposição subaérea e são visíveis fragnentos de raízes e pequenos
nóduLos de carbonat.o (inf. verbaL de Castro,199O). As amostras
RA6, RÂ7 e RÀ8 estão relacionadas a um ambiente hipersalino,
apresentando eventuais eflorescências de sais.

Em cada ponto foram coletados aproximadamente f00
gramas de tnateriaL, devidamenÈe acondicionados em papel apropriado
(saran). Nos pontos amostrados, cuidou-se d.e evÍtar zonas
enriquecidas em micas, feldspatos, carbonatos e microrganismos.

.Anostras de conchas da área, datadas peJ-o método
carbono-14 no laboratório Beta ^Analytic rnc.¡ apresentam idade
média entre 5.000 e 7.000 anos ( inf. escrita, Silva, 1990 ) .

Composição mineralógica

As amostras coietadas na
foram analisadas por DRX para a
mÍneralógica, tanto na amostra RT

obtidos encontram-se na Tabel-a 6:

região do Delta do Rio Açu
caracterização da composição
como na F<29. Os resultados
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Tabela 6 - Resultados das análises de DRX das amost¡as
co-Letadas na região do Delta do Rio Açu(RN).

AMOSTRÀ TIPO D F K I IS

RÀ1

Rå,2

RÀ3

RA4

RA5

RA6

R.A7

RÀ8

RT

r<2p
RT

F <2tt

RT

r <2p

RT

F <2tt

RT

F<2p

RT

E<2tt

RT

F <2tt

RT

F <2tt

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

5

5

80

90

80

80

90

85

80

80

45

30

40

40

50

50

50

25

40

20

35

30

15

20

L5

30

-:
30

40

35

30

35

30

35

C=caLcita D = dolomi1a F = f eld.spato potâssi.co
g=quart.zo A = argila K = caulinita

I = iTita IS = interestra, if icad.o ilita-RI = rocha totaL esmectit.a

Todas as amostras apresentam traços de pirita. As
amostras RA6, RA7 e RÀ8 apresentam halita, sob forma de pequenos
cristais, algurnas vezes com morfologia cúbica, identificada por
análise ao MEV,

5.3 Talude Continental (RJ)

A Bacia de Campos,
de Janeiro, abrange uma área
cota batimétrica de 3.400
pequena porção (cerca de 500

situada no litoral do Estado do Rio
de aproximadamente l-00.000 Kmz, até a
m (Fig.9). Desse total-, apenas uma

Kmz ¡ encontra-se emersa. Atua-Imente,
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a bacia constitui-se no maior patrimônio petroLífero do país.
À história evolutiva desta bacia é, em geral , semeLhante

as demais bacias da costa 1este brasil-eira. Suå origem está
rel-acionada à ruptura do Gondwana, que ocorleu no Neo-Jurássico/
Eo-Cretáceo.

Na região, sedimentos representativos do Talude
Continent,al foram amostrados em dois poços (1-RJS-369 e l-RJS-412 )

(Fig.9). O poço 1-RJS-369, produtor de hidrocarbonetos , situa-se
ao norte do campo de ÀLbacora, em lâmina d'agua de aproximadamente
700 m, mais precisamente nas coordenad.as 22o L, 4g, , s e
39o55,26,g,,w.

O Tafude Continental caracÈeriza-se por uma fisiografia
bastante irregular, apresentando feições marcantes tanto
Iongitudinais, guanto transversais ao seu gradiente. Assim
enquadram-se o cânion submarino de São Tomé, que sepa.ra a região
do campo de Marlim da região de Albacora, e o cânion de
ftapemirim, ao norte de Al_bacora, ambos com rel-evo de até 450 m e
mais de 30 Km de extensào.

O poço 1-RJS-412, produtor de hidrocarbonetos no campo
de Bijupirá, situa-se lO Km ao sul do campo de Ma1hado. À Lâmina
d'agua dessa região é de aproximadamente 705 m e o poço situa-se
no taLude superior da Bacia de Campos(fig.9).

Segundo Viana et al . (1991), a sedimentação no Talude
Continental- é predominantemente constituída por frações finas, ou
seja, silte e argila. No entanto, areias quartzosas e
bioclásticas, provenientes do retxabarhamento de sedimentos
rel-íquias da borda da pJ.ataforma, recobrem as Iamas do taLude
superior, principalmente nas áreas de MarIim e Albacora,
estendendo-se desde a quebra da plataforma (aproximadamente L50m)
até a ísóbata de 700 m. Nas regiões distantes, abaixo de 1.000 m,
ocorrem yasas constituídas de carapaças de microrganismos
planctônicos, que indicam a totaL ausência de aporte sedimentar
siliciclástico atual na área.

Sedimentos amostrados

Os poços 1-RJS-368 e L-RJS-412, perfurados na Bacia de
campos, forneceram amostras de sedimentos do TaLude contÍnentaÌ.
Às amostras foram obtidas por sondagens geotécnicas que visavam à
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coleta de material para ensaios de testes geomecânicos.
No material_ rècuperado por estas sondagens, foi possíveI

coletar 11 amostras no poço 1-RJS-369, em profundidades variando
de 4 a I44 m, em interval-os não regulares, e J-L amostras no poço
1-RJS-412, em profundidades variand.o de 0,15 a 90 m, igual_mente em
intervalos não reguJ.ares (Tabela 7\. A descrição macroscópica
destas amostras encontra-se na Tabela 7,
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Tabe1a 7 - Amostragem e descrição macroscópica
das amosÈras col-etadas no TaLude

. ContinentaL (RJ) (ver Fiq.9)

ÀMOS-
TRÀ

coR PROF .

(m)

CLÀSSIFI-
cAçÃo
(rAB.1)

CMFUSCM
OIEMAAO
NCLILRR

SÏL. &

ARG.

(t)
VI SUAI,

368

I
2

3

4

5

6

7

I
9

r0
11

CIN

CIN

CTN

CIN
CIN

CIN
CIN
CIN

CIN

CIN

CIN

4r0
18, 0
37,0
46 ,0
65,0
75,0
84, 0

93,5
LLz t5
L22 ,0
145,0

L.AM.A

I.,AMA

LAMÀ

LAMA

L.AMA

LAMÀ

SILTE
S TLTE

S ILTE
S ILTE

SILTE

XX
x--x-x
x--x X-

-x-x
-x-x

x--x-x

x--x-x
x--x-x
x--x-x
X--X-X

XX

70x30
70x30

60x40
70x30
70x30

60x40
80x20
70x30
7 0x30

60x40
60x40

KJ 5-

412

1

¿

?

4

5

6

7

8

9

10

11

CIN
CIN
CIN
crN
CIN
CIN

CIN
CIN

CIN

CIN

CIN

0r2
L0 t2
19,0
29,2
34,0
39 r 0

48,0
59r0
72,0
72,0
79,0

LAMA

LÀMA

LAMA

LAMA

LAM.A

LÀMA

LAMÃ

LAMA

LAMA

LÀM.A,

LÀMÀ

X- X-X-
x--x-x
x--x-x

-x-x
-x-x
-x-x
-X-X
-x-x
-x x-

x--x-x
K--X X-

70X30

60x40
60x40
50x50
60x40
60x40
50x50
50x50

50x50

60x40
50X50

coN

UMI

MOR

conchas MIC. = micas
umidade SÀL. = sai s
maëerial orgânico SIL.

FEL. = feLdspato X=presente
CAR, = carbonatos CIN. =cinza
= si-¿te ÀRG. = argila
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A amostragem em ambos os poços mostrou um sediment,o
homogêneo caracterizado por lama de cor cínza, com grande
guantidade de microrganismos.

Cada amostra, com aproximadamente 100 gramas, foi
preservada com papel apropriado isaran¡ para evitar o ressecamento
do material .

Composição mineralógica

As amostras , ana I isadas por DRX, forneceram os resultados
apresentados nas Tabelas 8A e gB:
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TabeLa 8À- Resultados das anál-ises de DRX das amostras
coletadas no Tal,ude Continental ( RJ )
(poço 1-RJS-368 )

RJS368-1

RJS368-2

RJS368-3

RJS368-4

RJS368-5

RJS368-6

RJS368-7

RJS368-8

RJS368-9

RJS368-10

RJS368-ít

RT

F <2tt

RT

E.2tt
RT

F <2lt

RT

E <2tt

RT

E <2tt

RT

F<2tt

RT

RT

E <2p

RT

F<2tt

RT

E <2tt

RT

F <2tt

5

5

15

5

25

20

45

25

15

15

r0

20 l-

;;l_
25t-

30 I -

ls Is

25 l-

-- l10

10 I s

10 i-

10 I -

2sl-

45

45

35

35

35

30

::
35

30

30

30

30

25

30

20

L5

25

30

40

35

15

20

20

15

20

20

L0

15

20

20

25

10

10

10

5

10

l-5

10

10

10

r.0

15

10

25

L5

20

20

5

10

15

20

20

60

60

45

65

50

45

35

65

55

50

45

= f el,dspato potâssico p = plagiocl_âsio
: argiTa I=i7ita RI : rocha total
= caulinita IS : i nË ere strat if icad.o

C=calcita FK

Q = quartzo A

CL -- cloriËa K

i 7 it a-e smect it a
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Tabela 8B- ResuLtados das anáLises de DRX d.as amostras
coLetadas no Tal_ude Continent.al ( RJ )
(poço 1-RJS-412) (inf,escríta, Anjos, 1991)

RJS4L2-I

RJS412-2

RJS4 L2 -3

RJS4 r2-4

RJS4 L2-5

RJS412 -6

RJS4 12 - 7

RJS412 -8

RJS412 - 9

RJS412 - 10

RJS41,2 - 11

RT

F<2tt

RT

F <2tt

RT

E<2u

RT

E <2u

RT

F<2tt

RT

F <2tt

RT

F <2tt

RT

E <2lt

RT

F <2tt

RT

E <2tt

RT

F<2tt

20

L5

10

15

10

10

15

10

15

20

l-0

5

::
30

35

30

40

40

25

35

30

30

'E

40

40

45

40

40

50

45

45

40

50

5

15

15

L0

10

10

10

r.0

l-0

r.0

10

20

t5

20

20

20

15

20

15

20

20

45

10

10

l0

5

l-0

l5

5

10

1sl 40

3sl 3s

251 so

301 40

301 4s

301 40

301 40

30 l 45

30l 45

30l 4s

3s l 40

C=calcita FK =
Q = quartzo À=
CL = clorita K=
BT = rocha Ëo¿al

feldspato potás'sico p : pl,agioclâsio
argila I = ílita
cauLinita IS -- in¿ere stratif icad.o

i I ita-esnect ita
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5.4 Plataforma continental adjacente à Foz do Rio
Amazonas ( Ä_ùf )

À Foz do Rio Àmazonas é uma feição deposicional marcante
da margem continental norte brasileira, com 700 Km de extensão e
J.arguras entre 250 km, na quebra da pl_ataforma e 650 Km, no seu
extremo norte (Appi et aL,t9gg) (Fig.10).

Nittrouer et al , (1993) propõem dividir morfologicamente
a região em plataforma interna (profundidade da lâmina de água
inferior a 70 n), com predomínio de argÍIa sil-tosa e algumas
areias eventualmente expostas na foz do rio; e plataforma externa
(lâmina de água entre 7O e 100 m), recoberta por areia de
granulometria fina que representa uma camada arenosa
transgressiva.

A desembocadura do Rio Amazonas, predominantemente
subaquosa, tem a profundidade da água aumentand.o gradualmente
oftshore, em função da alta taxa de acumulação de sedimentos
(geralmente maior do que 1 cm/ano). Isso porque a d.escarga dos
sedimentos do Rio Amazonas é estimada em Ir2.1"Oet/ano, send.o
coÍrposta aproximadament.e de g5 a g5å de silte e sedimentos na
fração argila (cibbs tIg67), Esses sedimentos provêm essencialmente
das seguintes fontes (inf. verbal Szatmari, 1992):

-Região dos Andes - englobando rochas ígneas do
Cretáceo-Terc iárj-o, sedimentos paleozóicos dobrados e rochas
ígneo -met amór f Íc as do pré-Cambriano;

-Escudo das Guianas e do Guaporé - metassedimentos do
Pré-Cambriano;

' -Rochas sedimentares e lochas vulcânicas retrabaLhadas
de idade meso-terciária.

As correntes costej-ras e as marés são responsáveis peLa
dispersão dos sedimentos nessa região. A Corrente Costeira .Norte
BrasiLeira (CCNB)(Fig.10) é a mais importante e varle a plataforma
adjacente à Foz do Rio .Amazonas na dÍreção Noroeste atingindo
velocidades de 75 cm/s. AIém disso., as marés também são
extremamente energéticas podendo atingir até amplitudes de 10m
(Gibbs,1982).
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Sedimentos amostrados

A pLataforma continental adjacente à Foz do Rio tunazonas
é dominada por uma pluma superficial de água salobra formada a

parÈir da mistura da água doce do Rio Amazonas com as águas de
aLta salinidade do oceano. A região é caracterizada por processos
flsicos ativos e de alta energia que propicj-aram, segundo
Nittrouer et a7, (1990), que aproximadamente 2/3 da descarga do rio
aí se acumulasse.

Às Lamas recentes, coletadas na plataforma inÈerna,
segundo o proposto por Nit,trouer et a7. (1983) (sondagem FRÀ-103 na
fig.10), foram anaLisadas em termos de Rb, de Sr e razão isotópica
ttsrr"uSr. As amostras anal-isadas foram cedidas pelo professor Dr.
Al-berto Figueiredo, do Laboratório de ceologia Marinha (LAGEMAR),
do Instituto de Geociências da Universidade Federal
rluminense ( UFF ) .

As lamas de origem recente foram amostradas através de
testemunhagern do tipo kasten core com. preservação especial para
estudos geoquímicos. As amostras coletadas em profundidades
variando entre 0 e 60 cm, em interval-os regulares (0, 10r 20, 30,
40, 50 e 60 cm), tem pêso médio e¡n torno de 100 gramas.

São lamas de cor cinza, ricas em detritos orgânicos, com
presença de halita, anidriÈa e de eventuais fragmentos micáceos.

De um total- de 40 amostras, somente 6 fora¡n analisadas,
uma vez que as outras 34 apresentavam elevados teores de anidrita,
halita, fragmentos Iítícos e de cristais al-ém de matéria orgânica
em abundância. A relação e a descrição macroscópica àas amostras
analisadas encontra-se na TabeLa 9.
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Tabela 9 - Amostragem e descrição macroscópica
das amostras coletadas na pLataforma
continental adjacente à Foz do
Rio Àmazonas ( Àlvl ) (rig. 10 )

Composição mineralógica

As amostras âpresentaram os seguintes resultados, quando
anaLisadas ao DRX (Tabela 10):

ÀMOS-

TRAS

coR PROF.

(cm)
CLASS IFI -
cAçÃo

(r.AB.1)

CMFUSCM
OIEMAAO
NCLILRR

SIL. &

ARG.

(E)

VI SUÂ-T,

FRÀ-

103

I
)
J

4

5

6

CIN

CIN
CIN

CIN

CIN
CIN

10

20

30

40

50

50

LAM.A

LA-I\ÍA

I,ÀMÀ

LÀMA

LAMA

LAMA

-xx
-X-XX
-xx
-XX
-xx
-XX

50X50

60x40
50x50
60x40
60x40
70x30

CON. = conchas MIC. = ¡nicas FEL. = feldspato
UMI . = umidade SÀL. = sai,s CÀR. = carbonatos
MOR. = mat.eriaL orgânico SIL. = si.tÈe ÀRG. = argita
CIN. = cinza X = presente



Ã.I4OSTRÀ TI PO (. FK P 0 A CL I TS

x
FRA10 3 - 1

x
FRA10 3 - 2

*
FRÀ103-3'

FRÀl0 3 -4 
x

FRÀL o 3 -5x

FRAl03-6x

RT

î <2tt

RT

F <2tt

RT

F<2tt

RT

F <2tt

RT

F<2p

RT

F <2tt

10

5

5

5

5

10

5

10

10

L0

10

15

10

20

10

40

45

40

40

40

35

45

30

30

40

30

40

30

45

50

45

20

45

30

20

25

20

45

20

40

35

25

35

35

35

C=calcita FK=fe.¿ds'.potássico x=hal ita( traÇos )
P=plagiocLásio e=quarLzo A=argi Ia
CL:cTorita I=ilita RT:rocha totaj

IS = in¿erest ratificado iIita-esmectita

Tabel-a 10 - ResuLtado das anáLises de DRX das ainostras
coletadas na plataforma continental_
adjacente à Foz do Rio .Amazonas (ver Fig,lO)

5.5 Região da Baixada de Jacarepaguá (RJ)

Baixada de Jacarepaguá é a denominação genérica que
engloba a área de Jacarepaguá, baÍa de Sepetiba e Santa Cruz. Toda
a área Localiza-se no município do Rio de Janeiro, parte sul .

A área tem aproximadamente 400 km2 onde 130 km2 são
ocupados por rochas aflorantes do embasamento cristalino; 120 km2
cobertos por sedimentos quaternários e I5O kmz cobertos por
sedimentos marinhos imersos.
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As rochas sedimentares depositadas na Baixada de
Jacarepaguá refletem três ciclos deposicionais diferentes,
correspondendo também a três idades distintas: sedimentos
pliocênicos' sedimentos pleistocênicos e sedimentos holocênicos.

segundo Roncaratti e Neves (L976) | o primeiro cicro
desenvolveu-se em ambiente continental, com depósitos de leques
aluviais em cl-ima semi-árido; o segundor €m ambiente continental,
teve início com depósitos de um complexo fluviaÌ em cl-ima úmido,
seguj-do de depósitos de ì-eques aluviais em clima semi-árido e, por
últino, retorno de condições mais úmidas mas, ainda com depósitos
de leques aJ-uviais; o terceiro e último ciclo de sedimentação
ocorreu em ambiente litorâneo, por efeito de uma transgressão
marinha, formando-se primeiro o depósito de areias de fundo de
enseada, seguidos de depósitos de restingas e lagunas, finalmente
recobertos por turfas.

A área foi escolhida para amostragem em razã.o da
facilidade de acesso, diversidade de fácies representadas e
proximidade com o embasamento pré-Cambriano.

A área fonte é representada por rochas supracrustais r êr1
gera1, retrabalhadas tectonicamente no CicIo Brasil-iano. Inúmeras
intrusões graníticas, também de idade brasil-iana, cortam as rochas
mais antigas e regeneradas. Rochas alcalj-nas mesozóicas formam um
trend que corta diagonal-mente a direção N40-50E dos metamorfitos e
cataclasitos regionaj_s (Cordani et ãl . ,19g4) .

Na região, de acordo com a orientação do geólogo Hélio
Roncaratti, foram amosrrados os seguintes pontos (Fig.11):

embasamento pré-Cambriano não alterado;
embasamento pré-Cambriano al_terado/ tálus;
planície de inundação do Rio Guandu;

- planície de maré;
canal do Rio Vargem pequena.

Sedimentos amostrados

Amostras do embasamento Pré-Cambriano foram coletadas em
afloramento no início da estrada de Grota Funda (Fig.11) . Trata-se
de um granito-gnáissico, de cororação cinza avermel-hada e
caracterizado por cristais de feldspato potássico que atingem até
L cm de comprimento e se encontram inaLterados.
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Algumas amostras do mesmo enbasamento, porém visual-mente
intemperizado, foram col-etadas em uma zona de tálus,
aproximadamente a 200 m do ponto anterior. Nesse caso, o feldspato
potássico encontra-se al-terado, microfraturado e de coloração
esbranquiçada.

As amostras de sedimentos coletadas na área da Baixada
de Jacarepaguá foram obtidas entre 20 e 40 cm de profundidade,
através de Èrado manuaL. Nesta amosttagem, procurou-se seguir os
critérÍos propostos por Thomâz-Fil-ho e Lima(19?9). Sendo assim, em
cada ponto, as amostras foram coletadas con espaçamento
centimétrico.

São sedimentos com teor de argila variando de 20 a 65t,
ou seja, siltes e Lamas (TabeLa l1). De acotdo com o ambiente
amostrado, observam-se mudänças no teor de matéria orgânica e dos
minerais micáceos. A pl_anlcie de inundação do Rio Guandu foi
amostrada em 2 pontos (Fig.11), nas proximidades do canaL de São
Francisco, Foram escol-hidos l-ocais com vegetação nativa, com o
objetivo de se evitar possíveis influências da aÈividade humana,
como, por exemplo, adubos. O cáIcio presente em adubos pode contèr
Sr que influi nos resultados obtidos.

A identificação e a descrição macroscópica das amostras
encontra-se na Tabela 11.
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TabeÌa l1 - Amostragem e descrição macroscópica das
macroscópica das amostras coletadas na
região da Baixada de Jacarépagua (RJ)
(ver Fig.11)

ÀMOS-

TRÀS

coR AMB. CLASSIFI-
cAçÃo
(r.AB.1)

CMFUSCM
O]EMÀAO
NCLILRR

SIL. E

ÀRG.

(s)
VI SU.A],

JA I
2

3

4

5

6

7

at

9

10

C.AS

c.As

cAs
cÀs
CAS

cÀs
CAS

cAs
CAS

cAs

PI
PI
P]
PI
PI
PI
PI
PI
P]
PI

LAM.A

LÃMA

ARG.

I,AMA

LÀMA

LÀMA

LAMA

LAMA

LAMA

LAMA

-XXXX
-xxxx
-xxx--x
-xxxx
-xxxx

-xx
-xx
-xx
-XX
-xx

40x60

50x50
0x100
60x40
50x50
50x50
60x40
50X50

60x40
40x60

11

T2

r3
I4
15

16

17

18

PRETA

PRETÀ

PRETA

PRETA

PRETA

PRETA

PRETA

PRETA

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

LA}{A

LÀMÀ

L.AM.A,

LAMÀ

SIL.
S]L.
LAMA

SIL.

-xx-x
-xx-x
-xx-x
-xx-x
-xx-x
-XXXX
-xxxx
-xxxx

70x30
70x30
70x30
70x30

80x20
80x20
70x30

80x20
19

20

2L

22

CTN

CIN

CIN

CIN

CR

CR

CR

CR

LAMÀ

LÀMA

SIL.
LAM.A,

-x-x
-x-x
-x-x
-x-x

60x40
60x40

80x20
70x30

CON. = conchas MIC. = micas' FEL. = feldspato
UMI . = umìdad.e SAL. = sais CÂR. = carbonatos
MOR. = material orgânico SIL. = sj.¿¿e ÃRG. = argila
X=pres'ente ÄMB:ambj en¿ e CÀS=castanho CIN. =cinza
Pl=pl-4nicie de inundaÇão PM=planicìe de maré CR=canat/rio
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A planície de maré, amostrad.a num período de maré baixa,
caracteriza-se por intensa atividade biológica, ocasionando o
revolvimento do solo.

O canal do Rio Vargem pequena foi amostrado
aprovej.tando- se urna obra de reparo numa pequena ponte, o que
ocasionou o desvio d.o curso do rio e exposição do canal. Nessa
área, o rio tem uma Iargura de aproximadamente 5 m e profundidade
en torno de I metro.

Foi coletado o material que permanece ern suspensão na
água do Rio Guandu. A coleta foi efetuada na região centraL da
ponte sobre o Canal- de São Francisco (Fig.11). A precipitação do
material em suspensão foi acelerada com a adição de hidróxido de
amônia, Foram obtidos 30 gramas de materiaL em suspensão, a partir
dè 16 lit,ros de água do Rio Guandu, ao qual. foram incluídos I,5
litros de hidróxido de amônia. o material em suspensão apresentou
cor preta, indicando grande quantidade de matéria orgânica. O alto
teor de matéria orgânica foi confirmado pela reação com água
oxigenada, após o que restaram 3 gramas de resíduo argiloso.

Composição mineralógic

Os èediment,os coletados na Baixada de Jacarepaguá
apresentaram as seguintes composições mineraLógicas, quando
analisados pot ÐRX (Tabelas L2A, 128 e l2C):
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Tabela 12.A - ResulÈados das anál-ises de DRX dos
sedimentos co.letados na região da Baixada de
Jacarepaguá (RJ) -pLanície de Inundação
( inf .escrita, Anjos, 1991)

ÀMOSTnÀ TÏPO FK P 0 A K I IS

JA]-

JA2

JA3

JA4

JA5

JÀ6

JA7

JA8

JA9

JAl O

RT

F<2tt

RT

t <2tt

RT

F<2tt

RT

F <2lt

RT

E <2tt

RT

F <2tt

RT

F <2tt

RT

F <2tt

RT

F <2tt

RT

F<2tt

10

15

15

5

_-

Ã

Ê

30

30

60

25

60

65

50

55

40

60

55

t;;

20

;;

40

:¡
50

45

;;

80

80

100

75

80

100

r.0 0

100

r.0 0

100

10

5

10

--

t0

15

25

l_0

FK

o
I

feldspato potássico P= pTagioclá,sio *=gibsita
quartzo A= argil_a K: caulinita Rl=rocha total

i7íta IS = i n¿ ere strat. if icado ítÍta-esmectita
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Tabela L2B - ResuLtados dâs análises de DRX dos
sedimentos coletados na Baixada de
Jacarepaguá (RJ) -planície de MaIé
( inf. escrita, Anjos, 1991)

AMOSTRA TIPO FK P A K I IS

JÀl1

JAl2

JÃ,1" 3

JAl4

JAl5

JAI6

JAl7

JAIS

RT

F <2tt

RT

E <2tt

RT

E <2lt

RT

F <2tt

RT

F<2u

RT

E <2tt

RT

F <2tt

RT

F <2tt

10

10

10

10

10

15

20

20

t:
10

L0

l:
10

l_0

;;

25

::

::
50

50

;;

60

;;

40

::
30

30

30

15

t;

:1
15

40

40

40

30

30

35

30

30

30

30

30

tÊ

20

20

25

20

30

30

30

45

50

45

45

50

FK= feTdspato potássico p = plagioclásío
Q = quartzo A=argiTa K=caulinita RT=rocha total
I = iLìta IS = in¿erestratificado ilita-esmectita
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Tabela L2C Resultado das análises de DRX

sedimentos coletados na Baixada
Jacarepaguá (RJ)-Canat de Rio

dos
de

AMOSTRÀ TIPO FK P o À K I IS

JÀ].9

JA2O

JA2].

JA22

RT

P<2tt

RT

î<2tt
RT

E<2tt

RT
F<2tt

20

20

30

25

15

15

i.0

15

30

30

40

35

35

:-
3s

20

25

50

45

50

45

50

55

50

55

FK= feldspatopotâ.ssico P=plagÍoc7âsio
0 = quartzo A=argiTa K=caulÍníta RÎ=rocha total
I - ilÍta IS = interestratÍfícado íLíta esmectita
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6. COMPORTAMENTO DO RUBfDIO
RECENTES

DO ESTRôNCIO NOS SEDIMENTOS

6.1 Influência da amostragem

Cordani et al. ( l-9854) evidenciam que uma amostragem
adequada é essencial para o sucesso da apJ-icação do método
isocrônico Rb/Sr em rochas sedimentares argilosas. rsso porque
prevalecendo os processos de mistura mecânica do material
detrítico na bacia deposicional, quanto menores forem as
distâncias entre as amostras coletadas dentro de uma mesma camada
sedimentar, maior será a possibiLidade de se obter amostras do
tipo RT, contendo Sr com composição isotópica aproximadamente
uniforme no momento da deposição. Nesse sentido, Thomaz-Filho e
Lima(1979) enfatizam que as amostras devem representar uma pequena
fração do ambiente maior e propõem um esquema para amostragem de
sedimentos que pode ser observado na figura 12.

Com o objetivo de testar esse modelo de amostragem e
verificar a possibilidade de se coletar sedimentos recentes cujas
razões isotópicas ttsrltusr mostrem tendência à uniformidade,
foram amostrados e analisados sedimentos da região do Delta do
Rio Paraiba do Sul, da plataforma continental adjacente à Foz do
Rio Amazonas e da região da Baixada de Jacarepaguá.

As amostras PSl a PS6, coletadas na região do Delta do
Rio Paraiba do sul (Fig.6), não seguiram o esquema proposto por
Thomaz-Filho e Lima( l-979 ) pois estão separadas entre si por
quilômetros. Elas apresentam vaLores da razã.o isotópica tts./tus.
varj-ando entre 0 ,7 09 e 0 ,729 (Tabela 13 ) . Os pontos, quando
plotados num diagrama do tipo ttsr/tust x ttRb/tusr (Fig. l3 ) ,
mostram uma tendência de alinhamento. Deve-se ressaltar que a
amostra PSI corresponde aos sedimentos depositados na planície de
inundação atual do rio ParaÍba do Sul. A amostra PS6, sed-lmento
quimico-evaporítico, representa a composição isotópica da água do
mar atual (0,70906r0,00003, segundo Faure, L986). o resuÌtado da
isócrona é de 454 Ma. Esse valor não tem significado geológico uma

vez que se trata de sedimentos recentes que refletem o Sr
radiogênico herdado da rocha fonte.
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Tabe1a 13 - Teores de Rb, de Sr e razões isotópicas para
as amostras RT coletadas na região do Del-t,a

do Rio Paraíba do Sul(ver Fig.6)

À.I,IOSTRÀ Rb

(ppm)
Sr

(ppm)

t t sr/ t tst "'Rb/""Sr

PS1

PS2

PS3

PS4

PS5

PS6

75,5
65,0
68,8
30r9
56,8
rL,4

92,7
20r ,7
150,1
2L2,7

42 ,5
L416,0

0,728930
0 ,7 L67 40

o ,7 16020
0,711880
0,726680
0 ,7 09920

2 ,362
0,934
7 ,328
0 ,42r
3,866
0,023

No caso das amostras coletadas na plataforma adjacente à
Foz do RÍo Àmazonas (FRA103-1 a FRÀ103-6 ) (FiS,10), cujo intervalo
verticaL de amostrâgem é da ordem de l0 cm, obtém-se os valores
apresentados na figura 14. À razão isotópica ttsrl"usr varia de
0'7I4 a 0,7!7 (média èm 0,716), variação cons ideravelmente menor
quando comparada com a da região do Delta do Rio Parafba do Sul .

Observa-se uma certa tendência de se obter amostras com val-ores
para a razão "tsr/8uSr reLativamente uniformes embora a razão
ttRb/t6sr se¡a variável (entre I,3 e 2,2), quando o intervaLo de
amostragem é reduzido. Isso confirma a importância model.o de
amostragem proposto por Thomaz-Filho e Lima(1979).

Na região da Baixada de Jacarepaguá, mais
especificamente na planície de rnaré, foram coletados 2 conjuntos
de amostras segundo o esquema da figura 15, onde também podem ser
visualizados os resultados obtidos. para o primeiro conjunto de
amostras, os vaLores de Rb variam de 43 a 63 ppn e os de Sr de
73,5 a 8010 ppm. Para o segundo conjunto, os valores encontrados
foram de 79 a 96 ppm e de 103 a 121 ppm, respectivamente. As
razões isotópicas ttsr/tus. apresentam valores relativamente
uniformes em arnbas as situações (0,718 e 0,719), enquanto a razão
ttRb/tusr tem va.Lores variáveis (1,6 a 2,4)(fig.15). Esses dados
não estão de acordo com as idéias de Morton(1983), quando afirma
que o processo mecânico sugerido por Cordani et al". (1978 e 1985.A)
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pode perfeitamente uniformizar os val,ores da tazáo ttsrlttst
(inicial) mas também tenderá a uniformizar os val-ores da razão
87Rb/86sr.

De todos os esquemas de amostragem ava.liados, aquele
utilizaào na região da Baixada d.e Jacarepaguá foi o que aparentou
ser o melhor, pois identificou mictoambientes (escala
centimétrica) caracterizados por composições isotópicas
sernelhantes. Trocas químicas entre a F<2g e a água do mar
(halmirólise) parecem ter favorecido a uniformização da composição
isotópica do Sr já que eles são processos efetÍvos ern pequenas
distâncias (inf . verbal, Chang, 1991).

6.2 Influência dos fatores anbientais

Na região da Baixada de Jacarepaguá foram coletadas 22

amostras representativas de diferentes ambientes dent.ro de um

sistema deposicional maior: planície de inundação do Rio Guandu
(Fig. f 1À) ; planície de maré (Fig.118); e canal do Rio Vargem
Pequena (.Fig.1lC). A amostragem seguiu os critérios de

Thomaz-FiLho e Lima(J,979), procurando manter um reduzido
espaçamento entre os pontos coletados.

A composição mineral.ógica das amostras, de forma geral-,
é semeLhante, refletindo área fonte comum (TabeJ.as 1"24, B e C).
Pêquenas diferenças são observadas em relação ao teor de caul-inita
e ilita (F<2p). À cauLinita é o argilomineral mais abundante e
estáveL nas amostras da pJ.anície de inundação, enquanto a ilita
degradada, aparece com maiores teores nas amostras da pJ.anície de
maré.

Os resultados das anáLises para determinação dos teores
de Rb, de Sr e razões isotópicas encontram-se nas Tabel-as 144, L4B

e 14C.
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Tabela 14.A - Teores de Rb,de Sr e razões isotópicas para
amostras RT coletadas na região da Baixada
de Jacarepaguá(RJ) - Planície de Inundação

Tabela 148 - Teores de Rbrde Sr e razões isotópicas para
amostras RT coletadas na região da Baixada
de Jacarepaguá (RJ) - P1anície de Maré

AMOSTRÀ Rb

( pptil )

Sr
( Ppm)

ttsrltust "tRb/tusr

JAI
JA2

JA3

JA4

JÀ5

JA6

JA7

JA8

JA9

JÀ].0

74,5
79

41

103

95

0

6

1

0

0

54

54 t5
40,5

L l-5

72

23

l-1

9

10

15

0,728000
0,727790
0 ,7 3867 0

0 ,7 39200

0,728350
0,719480
0 t720380
0 ,7 L7 4L0

0,7179L0
0,718610

3,999
4,20L
2,937
3,825
2,599

1,581
0 ,322

AMOSTRA Rb

(ppm)
Sr

(ppm)
"'st/"usr t tRb/ u ust

JAl1
JAl2
JA].3

JA].4

JA15

JAl6
JAl7
JAl8

43

53

63

93

96

79

78

95

7 3,5
80
?2 Ê

L2T

r-03

L07

r77
113

0,7t8890
0 ,7 r87 20

0 ,7 L9280

0,719510
0 ,7 19560

0 ,7 L9520
0,7L795L
0,719150

L ,694
I,9I9
2,482
2,227
2,70r
2,r39
L,932
2 ,436
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Tabela 14C - Teores de Rbrde Sr e razões isotópicas para
amostras RT coletadas na região da Baixada
de Jacarepaguá(RJ) - Canal de Rio

AMOSTRÀ Rb

(ppm)
Sr

( ppm)

u t srl t usr "tRb/tusr

JAl9
JA2 O

JÀ21

JA22

193,5
220 ,5
207

r70,5

262,5
303,5
307,5
361,5

0 ,7167 00

0 ,7 L7 LL0

0 ,717 430

0,713900

2,r34
2,L04
r,949
1,365

OÊ sedimentos da planície de inundação associada ao Rio
Guandu foram col-etados em 2 pontos ao longo do Canal_ de São
Francisco (Fig.11A) . As amostras JAl a JA5 (Tabel-a 14Ã)
rocaliza¡n-se nas proximidades do embasamento âflorante, enquanto
as amost.ras JA6 a JÀ10 Já est,ão nas cercanias da foz do Rio
Guandu.

As amostras JAI .a JA5 mostram valores bastante elevados
para as razões isotópicas, função da presença de fragmentos de
feldspato potássico, de plagioclásio e de argil_ominerais
detríticos que ainda contém sr radiogênico herdado da rocha fonte.

As amostras JA6 a JAl0 tem composição mineral_ógica muÍto
simp.Les, onde predominam minerais como o quartäo, caulinita e
traços de gibbsita, indicativos da atuação de intensos processos
de intemperismo qufmico. A acentuada lixiviação ocasionou a
dissolução total dos minerais potássicos e, conseqüentemente, o
teor de Rb é inferior ao Limite de detecção do espectômetro, que,
no caso, é de 3 ppm (inf. verbal , Kawashita, t99I)(Tabela 14À). Con
relação ao Sr, verifica-se sua presença, apesar dos minerais
cálcicos terem sido totalmente dissoLvidos. O Sr, cuja razäo
isotópica ttsr/tusr varia de 0,7L7 a 0,720, encontra-se adsorvido
nas caulinitas, conforme já demonstrado por Clauer(19798 e 19g1A),
indicando a conttibuição do Sr radiogênico herdado, que ainda
permanece mesmo nos estágios avançados de aftetação,

As amostras JA11 a JAl8 (da pJ.anície de maré) foram
coletadas em dois pontos (.Fig.l.18) distantes 5 metros entre si.
Considerados individualmente, cada grupo d.e amostras têm val,ores
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para a tazão 87sr/eósr muito semel-hantes (médias: 0,71g e 0,71-9)
(Tabela L4B) indicativas de terem sido uniformizadas
isotopicamente. A composição minerarógica desses sedimentos inclui
feldspato potássico predominante, plagioclásio, quartzo e
argilominerais (cauLinita, ilita e ilita-esmecrira ) (Tabela 12C).
A ilita que aí ocorre é, segundo Edzwald e O.MeLia( LgTS) |
característica de ambientes associados com maré. À, i1ita, d.urante
os processos intempéricos, pode perder íons K+ das arestas
expostas das suas partícul-as formando a ilita degradada. A ilita
degrad.ada é deficiente em K* e pode readsorver esse Íon juntamente
com o íon Rb do meio ambiente. Esse processo ocorre associado com
a halmiróLise e contribui para necessária dispersão dos valores da
razão isotópica 87Rb/86Sr quando da consttução de uma isócrona.

As amostras JA6 a JA10 apresentam composição isotópÍca
do Sr similar àquela apresentada pelas amostras JAll a JA1g. Nesse
caso, o mecanismo da dispersão uniforme dos detritos na bacia
deposicional , conforme proposto por Cordani et al .(197g e f9g5A) é
um fator que pode ter contribuido para tal comportamento.

As amostras coletadas no canaL do Rio Vargem pequena
(J419 a JA20) são caracterizadas por el-evados teores de Rb (170,5
a 220,5 ppm) e de Sr (262,5 a 361,5 ppm) , resultado da presença
mais abundante de fragmentos de feldspato potássico e
plagioclásio, quando comparadas com as amostras anteriores. O

predomfnio do interestrati ficado ilita-esmectita na F<2tt e a
presença de plagioclásio, minerais pouco resj_stentes ao t.ransporte
sedimentar, indicam a proximidade desses sedimentos com a área
fonte (embasamento). Outra hipótese para u pr""ànç. desses
minerais é dada por .Weaver( L9g9 ) , que os associa ao rápido
transporte por correnÈes fluviais. Esses minerais detríticos
normaLmente ocasionam incremento no valor da razão ttsa/t.Sa po,
trazerem Sr radiogênico herdado da rocha fonte. Apesar disso, essa
razão isotópica nas amostras do canal do Rio Vargem pequena
mantem-se relativamente baixa em função da eventuaL presença
de calcita associada nesses sedimentos.

Clauer e Bonhomme (Ig74) mostrâm a importância da
presença da esmectita para a uniformização isotópica do Sr nos
sedimentos recentes. Nesse argilomineral , substituíções nas folhas
tetraédricas do Sia+ por Al3+ (em valores de até 15*) e do Al-3+

-a+pelo Mg- (camadas octaédricas), provocam uma deficiência em
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cargas positivas nas camadas 2:1, compensada por diferentes meios,
tais como substituições do 02- no lugar do OH-; introduçãó de
cátions na posição intercamadas e adsorção de cát,ions na
superfície das partlcuJ-as. Krauskopft( 1967) mostra guê, dos
processos anteriores, adsorção de cátions e introdução de cátions
nas posição intercamadas são os mais freqüentes nas esmectitas.

C1auer( 19794 e 19798) verifica que al_ém das esmectit,as,
as caulinitas detríticas também podem adsorver Sr, possivel,menÈe
do meio ambiente. Na.caulinita, a CfC é devida principaLmente a
ligações quebradas e aumenta com o d.ecréscimo das dimensões das
partícuIas (Santos,1975). Isso contribui, para o rebaixamento dos
eLevados valores da razáo ttsrltusr inicial_ desses minerais,
relacíonados ao Sr radiogênico herdado da rocha fonte.

Às amostras coletadas na região da Baixada de
Jacarepaguár euando pLotadas global_nente num rlnico diagramattsrlt"Sr x 87Rb786sr, mostram o comportamento observado na figura
16.

Na planície de inundação (amostras JAl a JAlO), a
atuação dos processos intempéricos associados com intensa
percolação de águas produz a J-ixiviação dos cátions adsorvidos aos
argiJ.ominerais inclusive do Rb e do Sr ocasionando redução no
valor da razão ttRb/ttsr que, em casos extremos, pode ser nuLa.
Observa-se também uma redução do vaÌor da razão ttsr/tusr embora
esse vaLor seja ainda rel-ativamente elevado quando compa,:ado com o
valor rnédio obtido para amostras de águas naturais e/ou marinhas.

Clauer( 19818) , com base em anáIise de . perfis de
intemperismo, mostra que os processos aí atuantes aparenLemente
produzem a perda preferencial do Sr relativo a seu isótopo
radíogênico. O equillbrio isotópico é al_cançado entre o Sr
remanescente nos argilominerais e o Sr ambiente,

Nas amostras coletadas na planÍcie de maré e no canal do
rio vargem Pequena (ver gtupo B na Fig.L6) o comportamento foi
semelhante ao já observado com exceção da amostra JA22 t
caracterizada pera presença de cal-cita. Estas amostras aprêsentam
predomínio do interestrati f icado iliÈa-esmectita e da iJ-ita cuja
presença indica que os cátions são removidos a uma velocidade
menor propiciando eventuais t,rocas químicas entre as águas
intersticiais e os argiJ.ominerais . Na planície de maré esses
processos podem ser associados com hal_miról-ise ocasionando a
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reÈenção do íon K e, conseqüentement.e, do Rb permitindo assim que
a razão ttRb/"usr assuma ampla faÍxa de variação (dependendo da
CTC da amostra) . A razão ttsrltusr assume valores muito uniformes
indicando tendência de equilíbrio com o valor da razão isotópica
associada ao ambiente onde o argilomineral foi depositado. Os

valores obtidos para a razão isotópica ItSrl"65r são elevados e
possivelmente refletem a composição isotópica para as águas
intersticiais afetadas pelos produtos de dissolução principalmente
dos minerais mÍcáceos e dos feJ.dspatos potássicos.

ConcLui-sè gue, em arnbientes onde predominem os
processos intempéricos intensos, há efetiva redüção dos t,eores de
Rb, Sr e das razões isotópicas o que restringe o espalhamento dos
Pontos nos diagramas isocrônicos. Àmbientes marinhos ou onde haja
interação com águas marinhas (por exemplo, ptanícies de maré)
associados com a presença de argilominerais expansivos e da iLiÈa
degradada permitem a atuação dos processos relacionados com a
halmirólise. Nesse caso, a xazáo 87Rb/86Sr associad.a, em última
análise, ao comportamento do íon K e a CTC dos argilominerais,
pode assumir ampla variação pernitindo o espalhamento dos pontos
ao longo do eixo X dos diagramas isocrônicos.

6.3 Influência do pré-tratamento e da fração
granulométric a

Adsorção dos Íons na superfície externa e troca de
cátions entre as camadas estrut,urais são características de alguns
dos argilominerais.

Às camadas dos argilominerais expansivos não são
eletricamente neutras. substituições isomórficas na estrutura
cristaLina ocasionam o excesso de cargas negativas desses
minerais, que são baLanceadas de um modo geral por cátions
hidratados tais como Nu*, cu'*, Mg'*" sr'+ no espaçamento
intercamadas, em função de sua alta energia de hidratação, A
energia de hidratação é a proprÍedade dos íons, quando em solução,
de serem circundados por moléculas de água. euando a energia de
hidratação do íon é elevada, as moléculas de água a ele associadas
são de difícil remoção, Na estrutura dos argilominerais, esses
íons previnem o colapso das camadas e são intercambiáveis com íons
presentes no meio ambienle.

I
I
i
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Bofinget et al . (1968) propõe o emprego do ataque ácido
para a remoção do Sr proveniente dos carbonatos, antes da
deterninação da razão isotópica ttsr/tusr. o ataque ácido tem sido
desde então recomendado na literatura (Chaudhuri e Brookins,1969;
Cordani et at.,L978i Morton,19B3 e Kratik,19g4 )como adequado para
o aumento da razão Rb/Sr, ocasionando o melhor espaLhamento dos
pontos no diagrama isocrônico o que permite aumentar a precisão
em determinações de idade pelo método Rb/Sr. A poIêmica reside
apenas em qual tipo de ácido deve ser utilizado na preparação das
amostras.

As experiências de Bofinger eî: al . (1968) para avaliar a
performance do ataque com HCI em termos dos f at,ores tempo de
ataque e concentração do ácido (Fig.17 ) , mostram que as
quant,idades de Rb e de Sr lixiviados, nos primeiros 5 minutos, por
grarna de RT, aumentam rapidamente em função d.a concentração do
ácido até aproximadamente 0.5 N HCI e, após esse limite, os
aumentos foram bem menos pronunciados. Na concentração de 1N HCI,
a quantidäde lixiviada em 5. minutos correspond.e a 9gt da
quantidade lixiviada após I hora de reação. Esses fatos indicam
acentuada redução na velogidade de lixiviação após 5 minutos. A
veÌocidade inicial de J.ixiviação do Rb é menor que a do Sr.

À lixiviação com HCI pode ocasionar a remoção tanto do
Rb quanto do Sr da estrutura dos argilomj.nerais conforme
demonstrado por Chaudhuri e Brookins(1969). A magnitude do Sr
removido é maior do que a do Rb e, concomitantemente, há o aumento
da relação Rb/Sr e da razáo t?sr/uust. Esse fato ocorre
independente da concentração do ácido utilizado e ào tempo de
ataque.

Morton( 1983) discorda do uso de HCf como agente
Iixiviador baseando-se no trabaLho de Newman( 1,970). Esse último
autor propõe que os íons de H+ do HCI são capazes de substituir os
cátions intercambiáveis na estrutura do argilomineral e, al-ém
disso, reagem com o íon 02- e formam OH-, o qual pode repelir o
potássio de sua posição original . Ainda segundo Morton(19g3).
ataques químícos, utiLizando ácidos concentrados e por tempo
prolongado, ocasíonam d.anos à estrutura do argilomineral,
originändo uma mistura de Rb e de Sr Lixiviados de partícuJ.as com
diferentes comportamentos químicos, tamanhos e origens. por essa
razão e considerando o aLto poder de troca do íon NHa+, recomenda
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o uso do acetato de amônia (NH4C2H3O2) em substituição ao HCl ,
para eliminação dos carbonatos.

As F<2¡l das amostras col-etadas na região do delta do Rio
Parafba do Sul (Tabela 3) foram tratadas com HCl e com NH¿CzH:Oz,
Os result.ados obtidos encontram-se na TabeIa 15. Nas amostras
tratadas com NHaC2H3O2, observa-se que os vaLores obtidos para o
Rb são mais eJ-evados. quando comparados com os resuLtados do
tratamento com HC]. Comportamento não apresentado pela amostra pS5

a qual contém maior teor de argÍIas expansivas.
As razões ttsr/tust da" amosùras tratadas com acetato

também são mais elevadas em relação aquelas tratadas com HC1,
indicando remoção mais efetiva do Sr anìbiente (Sr"u) ad.sorvid.o nos
argiì.ominerais ou associado aos carbonatos. A razão isotópicat"Rb/tusr também apresenta comportamento semelhante, com exceção
da amostra PS5. Nessa amostra, rica no interes trati f icado do tipo
i l ita-esmectita, os valores de ambas as razões são semelhantes,
tanto no tratament,o com HCL como com o uso de NH¿CzH:Oz.

Tabel-a l- 5 Valores de Rb,de Sr e razões isotópicas para
as F<2L¿ das amostras col-eüadas na região
do DeLta do Rio paraíba do Sul-(ver Fig.6)

AMOSTRÀ TIPO Rb
(ppm)

Sr
( pp¡n)

t tsr/ t tsr "tRblttsr

PS1

PS2

PS3

PS4

PS5

1

2

l-

1

2

1

2

1

2

82

96,5
51, 5

56 r 0

50r0
50,0
42 ,5
49,0
44,0
46,0

10 Ê

15,0
]-44,0
38,5

LL2 t0
47,5

27 1. ,0
195,0
4L,0
43,0

0,7341-60
0,739350
0 ,7 L2460

0,7L79I0
0 ,712560
0,71-6090
0 ,7 L0490
0 ,7 L0940
0 ,7 L48L0
0,718230

L2, L7 4

L8,677
1, 036

4,214
r,293
3 ,049
0 ,454
0,727
3, 109

3,099

1 pr ë-tr atamento
pr é-tr at ament o

com HCI

com NH 4CzH30z
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Os resultados obtidos com as amostras pré-tratadas
com HCI foram plotados num diagrama isocrônico e mostram o
comportamento ilustrado pela reta I da figura J.8. Os resul_tados
das mesmas amostras, porém pré-tratadas com aôetato de amônia,
estão representados na isócrona 2. Comparando-se as duas isócronas
verifica-se que eJ-as são muito semelhantes, com razões ttsr/8óSr

iniciais bastante próximas (0,70970 e 0,70971), assim como a

inclinação das retas (Fig.18 ) .

Em termos de resu.Itado cal-culado para a idade Rb/Sr,
obtém-se o valor de 143,6t3r4 Ma para o HCI e 147,7!2,4 MA para o
acetato de amônia. .A pequena diferença obtida nos valores não
seria signj-f icat.iva nessa escaLa caso esses resuLtados tivessem
al-gum signifícado geológico. Considerando-se que o uso do HCL é o
método tradicional, tem apresentado bons resultados
(Thomaz-Filho,L976 i Cordani et aL.,Lg7B,1985A e l9B58) e que, nas
condições de concentração e tempo de ataque normalmente
util-izadas, mostrou não destruir as estruturas dos argilominerais,
sugere-se mantèr o seu uso como agente Lixiviador no
pré-tratamento. visando à datação Rb/Sr. A]ém disso/ o
pré-tratamento das amostras com acetato de amônia é
comParativamente mais trabalhoso, demandando um tempo bem mais
longo para a prepãração das amostras.

- GranuLometria

A relação entre os vaLores de Rb, de Sr, razão u"Sr/"6Sr

e a granulomeÈria já foi objeto de anáIise por vários auËores.
Morton( 1983) reconhece um incremento na relação Rb/Sr com o
decréscimo do tamanho do grão em frações finas onde predomina a
ilita, que é o mineral potássico normalmente enriquecido em Rb.

A amostra PSL (Delta do Rio Paraíba do SuI; Tabelas 3 e

4 ) foi separada em frações com diferentes granulometrias, as quais
foram anal-isadas e os resuLtados estão apresentados na Tabela 16.
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Tabela r.6 Resultados analíticos para as frações
granulométricas separadas da amostra PSl
do Delta do Rio Paraíba do Sul
(ver Fig.6 )

AI.{OSTRAS
Rb

(ppm)

Sr
(ppm)

"'sr/tust 8'F.b/ t usr
DRX

RT

8<F< 10

6<F<8

3<F<6

1<F< 3

0r5<F<1

F<0r5

75,5

L67

r_56

105

1_4 5

104

6L

92 t7

62

61

7L

48

39

23

0 t728900

0 ,7 4237 0

0,738590

0,733960

0 ,7 35280

0,734780

0 t733610

2t360

7 ,822

7,424

4,29L

8,767

7,735

7,702

FK-Q
K- IS
FK-Q-P-C
K-I-IS
FK-Q

K-I-IS
FK-Q

K-I-IS
o
K_I-IS
K-I-Is

K-I-IS

DRX:difratometria de raios X

f=fracão(U) FK_-feldspato potâssico p:plagiocTâsia
Q:quartzo C:calcita K:caulinita
IS-- intere.;t ru.tif icado iIita-esmectita
f:i 7 ita

Verifica-sêr inicial-menter'uma mudança na composição
mineralógica. Nas frações mais grosseiras ( 3<F<LOtr) há o
predomínio de feldpato potássico, em geral, pouco al-terado
(confirmado pela análise da amostra ao MEV). Além do feldspato,
ocorre caulinita maL formada, por vezes, confundindo-se com

fragmentos de feldspato.
observa-se, de f orma geral- , guê a razão ttst/tusr e o

teor de Sr diminuem gradualmente com a granulometria. As frações
de sedimentos com menor granulometria tem teor de Sr e razã,o
ttst/tust mais baixos, aproximando-se do provável valor das águas
intersticiais Os minerais das frações mais finas apresentam
grandes áreas específicas o que facilita os fenômenos de troca
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iônica entre os argj-Lominerais e o meio aquoso no qual eLes se
encontram dispersos. À razão ttRb/ttsr tende a mostrar valores
semel-hantes, com exceção da fração 3<F<6p,

Para Biscaye e Dasch( L97L), as frações mais finas são
mais ricas em Rb e, por isto, dão maior contribuição de 87Sr, Isso
só ocorre caso a fração mais fina seja enriquecida de minerais
potássicos, tais como a il-ita. No caso analisado, a fração mais
fina está enriquecida em caul-inita, mineral não potássico, o que
ocasiona um decréscÍmo no teor de Rb totaL, e¡nbora a reÌação
ttRb/tts. não acompanhe essa tendência.

A razão utsa/tusr decresce para as frações mais finas, o
mesmo verificando-se com o Sr. À maior diferença para o Sr ocorre
na passagem da 0,5<F<1 para F<0r5p, Apesar do decréscimo no valor,
a razão ttsrl"usr ainda permanece eLevada, provavelnente devido à
presença de 87Sr radiogênico, adquirido da rocha fonte, até mesmo

nas frações rnais finas. Somente argilominerais detríticos do tipo
caulinita, il-ita e ilita-esmectita, sem feições de recristal- ização
ou neoformação, foram observados na fração mais fina quando
visualizados ao MEV.

6.4 Inf1uência da mineralogia

Sedimentos recentes apresentan predomínio de minerais
detríticos, que trazem Sr radiogênico herdado da rocha fonte e,
conseqüentemente, alta xaz-ao "tsrl"usr (Whitney e Hur1ey, 1964;
Dasch,1-969; Byscae e Dasch,.l97J-; Cordani et al .,I97B e
Morton,I983).

. Um total de seis amostras foram coLeuadas na região do
Del-ta do Rio Paraíba do SuI (Fig.6). Os seus teores de Rb, de Sr e
as razões Ísotópicas (Tabe1a 17) foram determinadas na fração
sÍLtica (Ft2p) e na fração argila (¡.<2p).Na fração síl_tica, mais
grosseira, concentram-se os minerais de origem detrltica. Na

fração argila, há a possibilidade de que as trocas químicas,
facilitadas pelas menores dimensões dos fragmentos, ocasionem
recristal izaçõês e mesmo neoformação de minerais.

A composição mÍneraJ.ógica das seis amostras coletadas no
DeÌta do Rio Paraiba do SuL (Fig.6) são, em geral, semeLhant.es
entre si, incl-uindo calcita, dolomita, feldspato potássico,
quartzo e argiJ.ominerais em proporções variadas (TabeLa 4).
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Os teores de Rb, de Sr e a razão isotópica .tsr/.usr
desses sedimentos, analisados sob forma de rocha totaL (RT),
fração síltica (F>2p) e fração argiLa (F<2É) encontram-se nas
Tabelas 13 e 17.

Tabela L7 - Teores de Rb, de Sr e razões isotópicas
para a fração slltica (Ft2p) e fração
argiJ.a (F<2p) das amostras do Del-ta
do Rio Paraíba do Sul(ver F'ig.6)

AMOSTRÀ FRÀçÃ,o

(¡.¿)

Rb

(ppm)
Sr

(ppm)

"'Srl""Sr 87Rb/86sr

PS ].

Pfì2

PS3

PS4

PS5

PS6

F>2

F<2

r>2
F<2

F>2

F<2

F>2

î<2
F>2

Ê<2

F>2

F<2

76,5
82,0

LlL,5
51,5

100.,0

50,0
25 ,0
42 ,5

110,5
44 ,0
0r0

10r0

110r0
10 R

365,5
L44,0
195,5
r]-2 ,0
23rt0
27 L,0

80,7
4L ,0

L657 t5
1010,0

0,729390
0 ,7 34116

0 ,7 L4L9O

0 t7 12460
0 ,7I9940
0,712460
0 ,7 L2L20

0 ,7 L0490

0,729460
0 ,7 r48r0
0 ,7 09790
0 ,7 097 60

2 ,0L7
L2,L73
0,883
r,036
r,482
r,293
0, 313

0 ,454
3,97r
3,l,0g
0,000
0 ,029

os valores obtidos para ê razão isotópica 87sr/86sr nas
amost,ras em ambas as frações analisadas, são heterogêneos e
superiores ao da água do mar. Isso confirma a contribuição dos
minerais detríticos que apresentam excesso de 87Sr em relação à
água do mar, conforrne é documentado por Dasch(1969).

. os maiores valores para as razões ttsr/"tsr e ttRb/tusr
na F<2lt (TabeJ.a L7') , são observados nas amostras pS1 e pS5
novamente mostrando a infLuência do sr radiogênico herdado da
rocha fonte.

o valdr da razão ttRb/uusr na amostra psL d.eve estar
reLacionado à presença do feldspato potássico (TabeLa 4) com
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elevado teor de KzO (1¡78 em peso) (Tabela 18). O Rb, embora seja
Levemente maj-or ern termos de raio iônico, pode substituir o K na
estrutura de minerais potássicos tais como o feldspato. Na amostra
PSl, o feJ-dspato potássico encontra-se parcialmente alterado para
caulinita, conforme observad.o no MEV (Foto 3). Esses fragmentos de
feldspato parciaJ.mente cauLinizados contêm afto teor de Rb e
pequena concentração de Sr com elevada razão "tsrl"tsr.
Horstman( L957) mostra guê, na caulinita, o íon Rb+, não é
controlado pelo K+. Nesse argilomineral, não existe posição
estrutural para fons das dimensões do K ou do Rb, o que faz com
que ocorreram como impurezas ou fons adsorvidos. Fordham( 1973)
mostra guêr em argilominerais, o Sr também se l-ocaliza
preferenc j-aLmente em posições de adsorção guêr no caso da
caulinita, são as bordas das camadas do mineral . Essa constatação
fez Clauer( 19798) supor que as caulinitas podem trapear Sr de
origem externa. Hossam (inf. verbal) comenta que o grau de
adsorção de um elemento pel-a caulinita está rel-acionado à reJ.ação
carga/ superf íc ie específica, Assim¡ element.os como o Rb, onde esta
razã,o é reduzida, são pouco adsorvidos em comparação com elementos
tais como o Sr, onde esta rel-ação é mais elevada.
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Foto 3 (Amostra PSl i 15O0X; ìlEV )

Delalhe mos¿rando cr istal de

feldspato em processo de

à I Leraçåo pàrå càulinita.
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Tabel-a L8 - Resultados dâs análises químicas das
amostras RT dos sedimentos coLetados no

Complexo Deltáico do Rio Paraíba do Sul.

ELEMENTO

AMOSTRJ\S

PSl PS2 PS3 PS4 PS5 PS6

sioz(t)
AIzOo ( ? )

FezO: ( t )

Feo(t)
cao(8)
Mgo( t )

NazO(t)
Kzo ( t )

MnO (t)
rioz(t)
PaOs (t )

s(ppm)
r (ppm)

cI ( ppm)

Sr(ppm)
Rb(ppm)

Ba (ppn)
B ( Ppm)
Br(ppm)
Nb ( ppm)

v(pPm)

ZrlDDmì

7 3,90
1.2 ,80

3 ,20
L,20
0,55
0.10
0 ,67
L,70
0r06
0,82
0r09
0, 04

236

130

110

87

570

I2
<5

26

88

480

45,50
2Lt00

4 ,60
2,70
3,40
o,79
0,40
L,20
0 ,07
1,00
0, 14

1,80
410

1500

300

74

280

34

16

23

80

440

52 ,70
18,00
3,80
2,70
2,J.0
0,83
0,83
1,60
0r08
0,92
0, 1-5

L t20
350

s000
230

8L

340

29

27

23

L34

470

79 /40
5, 10

0,75
1,30
3,70
0,38
0,6o
1,10
0 ,02
0 t47
0r05
1,30

150

s000

290
42

240
24

13

10

r6
460

45,30
23 ,60
4,70
2,80
0 ,27
0,59
0, 31

1, l-0

0,06
0,98
0.r 10

2,70
310

630

tó

76

240
L7

I7
L2

56

2L0

13,00
0,23
0,10
2,70

35,00
6r00
2,20
0t17
0,05
0, 05

0,11
0,90

256

5000.

1500

10

110

92

76

30

r42
r14

A F<2p das amostras PS2, PS3 e PS4 também apresentêm
dominio de caulinita que, no caso, já perdeu completamente as
características de sua origem feldspática (Foto 4). Com a intensa
Iixiviação do fel,dspato, observa-se conjuntamente a redução dos
valores de Rb e da razão isotópica tts./"usr, embora o teor de Sr
t.enha sofrÍdo um Ieve aumento em comparação com a amostra pS1, O
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Foto 4 (Amostrå PS2;sOOX;ÌlEV)
Côul Inltå detii tlca,
naI cnlslalizada.



Sr está associado com a caLcita presente nessas amostras.
A amostra PS4 caracteriza-se pelo reduzido valor para o

Rb, refLexo do decréscimo do Èeor de minerais pot.ássicos e
enriquecimento em quartzo ( aproximadamente 90t, Tabe1a 4).

As anál-Íses químicas das amostras psl a pS6, sob a forma
de RT, forneceram os resuLtados apresentados na Tabela 18. Como o
K2O se associa ao Rb e o CaO ao Sr, fotam construídos os diagramas
apresentados na figura 19, com o auxíIÍo do programa Supercal-c
5.O, para visualização do comportamento geoquímÍco desses
elementos. A amostra pS6 por pertencer a um sistema químico
evaporitico não foi considerada para a construção do
diagrarna . Obsetva-se a exceLente correlação entre o CaO e o Sr
(Fig.19A), mostrando o comportamento geoqulmico semelhant,e desses
elementos (Shaomou et al .r1988; Goldschmidt ,Ig7O). À correlação
entre o KzO e o Rb (Fig. L9B), apesar de ser observada, não é tão
perfeita como no caso anterior. Clauer( f9B1B) mostra que.o íon K+
é lixiviado mais rapidamente d.o que o íon Rb+, guando em condições
int,empéricas. A possíve1 expLicação para esse comportamento
geoqulmico deve estar relacionada à constatação de Sawhney(J.972),
que atribui ao raio iônico do Rb, levemente superior ao do K, sua
nelhor fixação na estrutura dos argilominerais.
' As razões t"s./tus. e 87Rb/8usr das anostras ps2 a ps5,
em termos de RTi quando plotadas nun diagrama (Fig.20) mostram uma
boa correlação, indício de amosÈras cogenéticas (Mukhopadhyay,
L974). Comportamento semeLhante também foi obtido para a F>2p
dessas mesmas amostras. Às amosÈras pS1 e pS6 não seguem o mesmo
padrão, pois não são cogenéticas tendo sido coLetadas em anbientes
com caracterÍsticas distintas (Tabela 13)..

A concent.ração atual- do Sr e as razões isotópicastTsr/ttsr nas amostras pS2 a pS5 são o resul-tado da mistura do Sr
herdado da rocha fonte e do Sr adsorvido do meio ambiente, o que
pode ser visual-izado no diagrama tts./t"Sr x l-lsr (Shaffet e
Faure,1976; Boger e Faure,l976 e Clauer,1979B). Os resultados das
amostras RT (PS2 a pS5), quando plotados nesse diagrama, mostram
tendência a um alinhamento (Fig.2L). para Clauer(19798), esse
comportamento é compatível com a mistura de dois componentes com
diferentes vaÌores para a razão 87Sx/ tusr. A amostra pS5 é a que
apresent,a menor teor de Sr, porém, valor mais elevado para a razão
87sr/86sr. Essa amostra provavelmente representa a composição
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isotópica do material no momento da deposição na bacia sedimentar
pois mostra a presença do 87Sr radiogênico herdado de rocha fonte
(com caracteristicas ácidas ) associado preferenc ialmente aos
argilominerais. Rochas com tendência ácida têm minerais
potássicos, onde o Rb pode estar associad.o. Àssim, produtos de
alteração dessas rochas apresentam acumulação de 87Sr radiogênico
proveniente da desintegração do ttRb o que resul_ta em uma elevada
razão 87sr/86sr.

As amostras PS2, pS3 e pS4, enriquecidas em caulinita,
segundo a interpretação do diagrama da figura 2L, jâ mostram
adsorção do Sr arnbiente e, conseqüentemente, maior teor de Sr e
razões isotópicas ttSr/tusa com valores menores, quand.o comparadas
con a amostra Ps5. outra característica desse grupo são os
el-evados valores relativos dos el-ement.os CI , Na e K ( Tabel-a 1g ) ,
considerados como indicativos da atuação efetiva de águas
marinhas, comprovada pelos processos dominados por ondas que são
atuantes no del-ta (Baccoco1i,l971 e Castro,LgBT).

A amostra PS5 tem a fração argila enriquecida no
interestrati f icado i I ita-esmect ita . A análise do comportamento do
Rb e do Sr nesse tipo de material, torna-se difícil, uma vez que os
argiJ.ominerais expansivos, onde se incfui o interestrati f icado
il ita-esmectita, podem passar por rápidas transformações logo após
a deposição, sem trocas químicas em grande escala. Essa proposição
deve ser confirmada pela aná1ise de maior número de amost.ras
enriquecidas no argilominerral ilita-esmectita o que tam.bém é
sugerido por Clauer et a.1., ( 1984 ) . O interestrat i f icado
il- ita-esmectita da amostra pS5, quando observado ao UeV, .apresenta
aspecto dominantemente detritico, embora Iocalmente mostre
incipientes feições de recristalização (Foto 5). WiIson e
Pittman(I977\ e CLauer et aI . (1984) consideram tais feições como
indicativas de ajustes químicos dos argiJ.ominerais det,ríticos em
reLação ao novo ambiente, considerando-se que tais morfologias,
extremamente deJ_icadas, não se manteriam após o
sedimentar .

trans porte

À amostra pS6 (Tabelas 3 e 4) é caracterizada pela
presença de sais (haJ.ita e anidrita), de carbonatos ( aragonita ) e
conchas, fragmentos de quartzo e de feldspato potássico e fração
argila, cujo teor não foi possíveJ. quantificar. O teor obtido para
o Rb (11,4 ppm) na RT é muito inferior ao obtido para o Sr (1416,0

o')





Foto 5 - (Amoet,ra PSS; ?3OX; MEV)

Detalhc nostràndo lnterêst.ràtlf lcado

I lta-csmectlta dctríttco
con felçöos d¡- rccnlstaltzaçåo.
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ppm) (Tabela l3), ocasionando uma razão Rb/Sr, muito baixa, em
torno de 0,OOg. A razáo ttsr/"usr é d" O,7Ogg2O, semelhant.e ao
valor apresentado pela água do mar atua.l . As conchas carbonáticas,
presentes no sedimento, também apresentaram vaLores semeLhant.es
(determinações efetuadas em 2 conchas separadâs da amostra de
sedimento PS6 indicaram valores de 0,20923r0,00005 e
0,70932!0,00005 pa.ra a razã.o isotópica ttS=/tuSr¡ . Essås
caracterlsticas , al_iadas aos elevados teores de Cl. Nê, Mg e V
(Tabela 18), indicam ambiente. hipersalino com precipitação de saís
evaporit.icos.

As amosÈras coletadas na região do Del-ta do Rio Açu(RN)
(Fig.7) apresentam composições mais homogêneas, com o teor de
silte atingindo, no máximo, 5t. As razões isotópicas e os va.l_ores
para o Rb e o Sr obtidos em amostras RT da região do Delta do Rio
Açu são apresent,adas na TabeLa 19.

Tabela 19 - Teores de Rb, de Sr e razões isotópÍcas para
as amostras RT coletadas na região do DeLta
do Rio Açu(RN) (ver Fig.7)

ÀMOSTRÀ Rb

(ppm)
Sr
( ppm)

" ' Sr/ " "Sr ttRb/ttst

RA1

RA2

RÄ3

RÀ4

RÀ5

RA6

RÀ7

RÀ8

115

140

1r3
151

140

101

LLl
108

408

166

!0e
r22
205

460
427

478

0,713780
0,720690
0 t713240
0,721690
0 ,7 L7 560

0,712080
0 ,7 r2L50
0 ,7 rL7 50

0,816
2,444
0,800
3;587
r,979
0,636
0,753
o,654

As razões ttsr/ttst d." frações RT variam de 0,712 a
0t720, Apesar do pequeno conteúdo de fração síl_tica, os vaLores
pata a tazã,o uTSr/86Sr são rel-ativamente elevados, o que pod.e ser
explicado pela presença de argil_ominerais de origem detrítica,
tambén portadores de Sr radiogênico herdado da rocha fonte com
aLto teor de Rb (associado à composição ácida) (Clauer,19glB).
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Àmostras RAl e RÀ3, cujas razões "tsrl"us. são
relativamente mais baixas, apresentam calcita e cristais de

feldspato potássico muito aLterados somente reconhecidos por
anál-ise ao MEV.

As amostras R.A'2, RA4 e RÀ5 são caracterizadas por
reduzido teor de Sr, quando comparadas com as outras amostras,
muito provaveLmente devido à ausência de carbonatos aos quais o Sr
eataria associado. À presença de fragmentos inaLterados de mica
(Foto 5) e de feldspato de composição potássica são fatores
responsáveis pelos elevados teores de Rb e, conseqüentemente, al-ta
razão isotópica eTRb/86sr.

A presença do feLdspato potássico e micas (iLitas), em

fases iniciais de alteração, associa-se a razões isotópicas
elevadas (amostras RA2 e RÂ4), conforme jâ fora observado nas
amost,ras da região do Delta do Rio Paralba do SuL. No entanto,
esses minerais, quando em estágios de alteração mais intensos,
mostram uma redução relativa do ttsr herdado, devido à sua
diluição no el-emento Sr ambiente e uma substituição do K pel-o Rb

na sua estrutura (KuIp e Engels,1963). Horstman( 1957) e

Goldschmidt ( 1970 ) mostram que os argiLominerais apresentam
enriquecimento relat.ivo do Rb em relação ao K. O Rb apresenta um

baixo valor para a energia de hidratação quando comparado aos
outros el-ementos alcalinos e al-calino terrosos. Isso significa gue
o envelope de moléculas de água, que normal.nente circunda os lons
quando em solução, pode ser facilmente removido do Rb, permitindo
então que eventuais posições intercamadas presentes na estrutura
dos argilominerais expansivos sejam preenchidas pot este íon
anidro. Tal fato ocasiona o colapso das camadas para espessuras de
10 8, e a consequente retenção do. Rb.

Nas amostras RA6,RÀ7 e RÀ8, o teor de Sr é mais elevado
e a razão isotópica ttsr/ttsr é relativamente uniforme,
situando-se entre 0r71L e 0,712, refletindo a presençâ do Sr
am.b j-ente, já que as amostras, conforme pode ser observado na
figura 7, estão sob influência marinha, Ao MEV observa-se a
presença de cristais de halita (ver Foto 1) confirmando a

interação com águas de elevada salinidade, ambiente ideal para o
desenvol-vimento de processos associados com a haLmiróLise. Nessas
amostras poäe-se -observar que a ilita-esmectita detrítica
apresent.a feições de recristalÍzação muito incipientes.
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(Amostrå RA2; 7O0X; HEV)

Fragmento de n lca, lnalterado.



Àpós a deposição do sedimento se processa a interação
entre o material recém-depositado e as águas intersticiais
presentes no6 poros e caracterizadas por razão ttsr/t"sr pouco
elevada. A absorção do sr ambiente, com menor teor do isótopo
radiogênico 87Sr, altera o valor d.a razão iniciaf do sedimento
podendo ou não aproximá-lo do valor correspondent.e à água do mar.
Tais processos ocorrem após a floculação e deposição do material
provavelmente no que se convenciona como diagênese precoce (Singer
e Muller, 1983 ) .

6.5 InfLuência do intemperismo

Dasch(L969) | estudando o comportamento dos isótopos de
Sr em perfis de intemperismo, verifica que os processos de baixa
temperatura são os responsáveis pelo comportamento do Rb e do Sr
no futuro depósito sedimentar. para o autor, são particularmente
importantes os Ërends de variação dos elementos K e Ca em rochas
alteradas pois, em geral, o Rb e o Sr apresentam comportamento
anáLogo (Dasch et a7.,I966i Bottino e FuJ.Iager,196g).

Faure ( 1986 ) mostra gue a relação Rb/Sr nas rochas
alt,eradas é superior ao valor apresentado quando estas não se
encontran alteradas, confirmando proposições de Dasch(1969). Uma
explicação coerente para esse fato é gue os minerais ricos em Rb,
tais cono as micas e os feldspatos potássicos, tendem a ser mais
resistentes ao intenperismo químico do que os minerais cáIcicos e
ricos en Sr. Sendo assim, o Sr é mais faciLmente lixiviado das
rochas expostas aos processos intempéricos do qrr" o Rb e a razão
"ts./"ts. deste Sr liberado em soLução é geralmente inferior
àquela apresentada pela rocha não alterada, conforme demonstra
Brass(1975). Uma consequência irnportante deste comportamento é que
o intemperismo químico tende a enriquecer a rocha alterada 

". 
tts,

e, consegüentemente, os vaLores da relação ttsr/t.s, são mais
elevados do que aqueles obtidos em amostras de rochas não
alteradas .

Os efeitos dos processos de intemperismo no feldspato
potássico e seu reflexo nas propriedades geoquímicas e isotópicas
do Rb e do Sr raramente tem sido anaLisados. Considerações desse
tipo tornam-se import.antes pois, conforme observado nos sedimentos
coletados na região do Delta do Rio paraíba do SuJ-, no Delta do
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Rio Açu e no Talude Continental , importantes aÌterações no
comportamento da razão isotópica desses elementos químicos
contidos nos sedimentos estão rel-acionadas à presença de
componentes detríticos onde predomj.nam os fragmentos de feldspato
potássico.

Na região da Baixada de Jacarepaguá, foram coLetadas
amostras do embasamento, visando à anátise do comportamento do Rb
e do Sr no feldspato potássico, quando em condições intempéricas.
Os resultados obtidos são apresentados na figura 22 e Tabeta 20.

Tabela 20 - Teores de Rb, de Sr e razões isotópicas
obtidas na amostragem da região da Baixada
de Jacarepaguá(RJ) (ver Fig,11)

A.T{OSTRÀ Rb

(ppm)
Sr

(ppn)
" 

t srl t usr "tRbltusr

FNA

FA

493

413,5
700

458
0,72L0J,0
0 ,72557 0

2,04r
2 ,6rg

SF>2tr

SF< 2 ¡r

PI'
PM

167,5
131,5

39,9
75,0

L46,5
80r5
40 ,4
98r5

0 ,7 3597 0

0,727280
0,725586
0 ,7 1007 2

3

4

318

737

946
19 r.

I
2

FNA:feldspato não aTterado FA:fel.dspat o alterado
SF = materia.¿ em suspensão na égua do Rio Guand.u

>2=F>2þ <2=F<2tt
PI=planicie de inundação gyy:planicie de marë

A amostra do embasâmento granito-gnáiss ico de idade
brasiliana (Roncaratti e Neves , !976) (amostra FNA, Fíg,22),
coletada na Estrada de Grota Funda (FiS. l1), apresenta como
característica mais marcante a presença de grandes cristais de
feldspato potássico (comprimento ¡nédio em torno de 2 cm¡ de cor
rosada. A anáIise petrográfica não mostrou aLterações marcantes
nesses cristais, que foram separados e analisados quimicamente
obtendo-se um teor de KrO em torno de 11,722 (Rb = 493 ppm) e de
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CaO, en 0,528 (Sr = 700 ppm). São valores que, de acordo com
Tàylor e Mclennan (f985), confirmam tratar-se de um feJ.dspato
potás s ico .

Em outro afloramento, onde o mesmo enbasamento
granito-gnáiss ico anteriormente amostrado apresenta sinais de
alteração, foi coletada uma amostra (amostra FÀ, Fig..22) onde os
crist,ais de feldspato potássico apresentam cor esbranquiçada,
microfraturas e alt,erações incipientes para caulínita e
ilita-esmectÍta (identificada_ ao MEV). Em retação aos valores
obtidos com o feldspato não alterado, observa-se para esses
cristais de feLdspato potássico alterado uma redução efetiva do
teor de Ca e Sr (0,4252 e 458 ppm), enguanto o KzO e o Rb (11,025t
e 413,5 ppm) permanecem praticamente inalterados.

As razões isotópicas ttsr/tus. e ttRb/tusr são mais
eLevadas para os crístais de feldspato al-terado(FA na Fig. 22) o
que provavel-mente reflete lixiviação diferencial pois,
inicialmente, observa-se a redução do teor de Ca e do Sr
associado. O K acompanhado pelo Rb, parece ser mais resistente aos
processos de lixiviação, concentrando-se no resíduo de al.teração,
o que ocasiona .incremento na tazáo "'Sr/"uit, confirmando as
idéias de Brass ( 1975 ) .

Nessa mesma região .(Baixada de Jacarepaguá), coletou-se
o material em suspensão na água do Rio Guandu (SF na fígura 22\,
resul-tante do aporte de produtos de intemperÍsmo, associado
predominantemente a diferentes tipos de rochas ác j-das na área
fonte. A F> 2 p desse material compõe-se de minerais tais como
cauJ-inita, il-ita, ilita-esmectita e fragmentos de feldspato
potássico, enquanto na F<2¡t, caulinita e ilita-esmectita são os
algilominerais dominantes. Os resultados obtidos encontram-se na
Täbela 20 e na figura 22. Pode-se observar que os valores obtidos
para o Rb e o Sr são mais elevados na F>2p resultado da presença
de fragmentos de minerais detríticos e de composição potássica. A
razão "'Sr/""5r, embora ainda com vaLor elevado (0,727280) | é
comparativamente menor (na î<2tt). A razão ttRbrttsr mostra
incremento no vaLor pois os argilominerais dominantes nesta fração
adsorvem pre ferenc iaLmènte o Rb.

Considerando-se que esse material em suspensão seja
depositado na planlcie de inundação do Rio Guandu, foi utilizado
para comparação a média dos valores obtidos para as amostras aí

i.0 0
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coletadas (Fig.1L e Fig. 22, amostras JA1 a JA10)(Pr=média dos
valores das razões "'st/tusr em 0,725586 e da razão 87r.b/tust 

em

11946). Nesse caso, a análise revela um decréscimo no teor de Rb,
de Sr, e das razões "'Sr/tusr, conforme a Tabela 20.

Esse mesmo material em suspensão na água do Rio Guandu,
porém, quando depositado numa planície de maré (ELg.22 e
Fig.15)(PM=média das amostras JAl1 a JÀ18 em 0,7L9072 e 2,IgL), ou
seja, sob influência de água marinha contendo Sr comum, apresentou
discreta elevação do teor de Rb e de Sr, função da adsorção desses
elementos pelos argilominerais. A maior ou menor adsorção de um

elemento está relacionada à concentração desse elemento no
ambiente e a crc do argilomineral. A razáo "'sr/ tusr d.ecresce em

relação às amostras da planície de inundação, mostrando a

influência do Sr comum, tendendo ao equilíbrio com o valor da
razã,o isotópica no meio ambiente. Em situações desse tipo,
conforme )á' citado anteriormente, KuIp e Engels(1963) observaram a
redução rerativa do ttst herdado, e a substituição do K pelo Rb,
supondo-se então o aumento do valor da razã.o ttRb/tusr. Nas

amostras de sedimento coletadas na planície de maré, observa-se a

alteração do feldspato potássico e sua sr¡bstituição por caul-inita
eventualmente acompanhada por minerais aciculares (Fotos 7 e B).
Trata-se de uma morfologia extremamente delicada, provavelmente
resultado das reações entre os argilominerais detríticos e o novo
ambiente (águas marinhas), ou seja, halmirólise.

r02



Foto 7

Foto A

(Aùostra JÂl7; 25OOX; Ì.lEV)

Grðo de f eldspato poLásstco
em processo de alteraçåo para
caul lnitã e mo.fologlas
aciculares associadas (rrxrr),

Detàlhe da foLo ànteitor mostrando
os crlsta ls aciculares provaveìmente
con form a ção fn situ.
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6.6 Influência do soterramento

Às 1l- amostras col-etadas no poço 1-RJS-368, r-ocalizado
Talude continentar (rig.9), entre as profundidades de 4 a 145
forneceram os resultados apresentados na Tabera 2rA:

Tabela 2LA - Teores de Rb, de Sr e razões isotópicas das
amostras RT coletadas no Tal_ude
Continental (poço RJS-368) (ver Fig.9)

AI\,TOSTRÀ PROF.

(m)

Rb

(ppm)
Sr

(ppm)
"'sr / t ust 87 F.b/ t ust

RJS368-1
RJS368-2
RJS368-3
RJS368-4
RJS368-5

RJS368-6
RJS368-7
RJS368-8
RJS368-9
RJS368-l-0
RJS368-1L

4

18

37

46

65

75

84

93,5
LL2,5
L22

145

85, I
80,0
99 ,4

LL} ,2
6L,5
56,3
63rB
80, g

84

80 r 5

93r5

2L2 ,8
254 ,4
272,9
L92 ,4
365,5
556,8
931,8
361r 1

392,L
361_, 1_

252,r

0 .7 L2260

Q ,7 L2L60

0,711820
0,713310
0,7L0400
0,7L0960
0,709450
0,71.0210
0 ,7 L0320
0 ,7 L07 40

0,7L0410

1.158
0r911
1,055
r ,659
0 ,487
0,553
0 tL75
0 ,332
0t645
0 ,620
r,077

PROF. :profundidade em metros

Os sedimentos inconsolidados são de coloração cinza
acastanhada e têm composição' mineral-ógica homogênea: calcita,
feldspato potássico, quartzo, pirita e argilominerais (caulinita,
cl-orita, ilita e ilita-esmectita) , cujo teor varia entre 20 e 40t.
A observação ao MEV (Foto 9) mostra feições de recristalização
muito incipientes. Além disso, nenhuma diferença sistemática entre
os argilominerais do topo do intervaLo e os da base foi
observada. Nos diagramas da figura 23, pode-se observarr êrn função
da profundidade de amostragem, o comportamento dos valores obtidos
por DRX para a composição minerarógica, teores de Rb, sr, câ, K e
razões isotópicas 1 

Itsr/tusr e ttRb/tusr¡ . os diagramas de
distribuição do ca e do sr (Fig.23) são muito semelhantes e
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acompanham a distribuição da calcita. Os carbonatos puros são
essencialmente Livres de Rb e contém quantidades apreciáveis de
Sr. fsso pode ser observado na amostra RJS368-7 (84m), que se
caracteriza por alto teor de calcita e, consequentemente, aLto
teot de Sf. Trat.a-se de amostra que corresponde a um depósiÈo de
vasa, represent.ativo de nfvel_ de mar alto (Kowsmann, inf. velbal).
como argilomi-neral predomi-na a cauLinita indÍcativa de um período
de rnaior exposição da rocha fonte, associado a intenso processo de
intemperismo, Iixiviação e percolação de águas, condições que
levam à dissolução totaL do feldspato potássico (ver Tabelas gA e
88).

O K e o Rb, de forrna geral, também mosÈram padrão
semel-hante e acompanham a distribuição do feJ.dspato potássico.
Nesse caso, a amostra RJS368-4 (46m) tem o va.lor para o Rb(l1or2
ppm) , razões ttsrl"usr (or7L33l) e ttRb/t"sr (1,659) mais
elevadas, coincidindo com um aumento rerativo do teor de feldspato
potássico (Tabelas BA e gB),

o valor da razão tts./ttsr du" amostras na fração RT
(amostrâs RJS368-1 a RJS36g-4) apresenta val-orês entre 0,711 e
0,713, estabilizando-se em O,7LO a partir da amostra RJS36g-5
(65m). Àssim, de 65m (RJS36g-5) aré 145 m (RJS36g-rt), há uma
tendência da razão fixar-se em torno desse valor, indicando urn
provável equil-íbrio da razão ttSr/tuSr dos minerais com a Êazão
isotópica da água intersticiar. Esses sedimentos encontram-se numa
região com lâmina de água em torno de 700 metros. Sabe-se que a
razão isotópica da água do mar atual é de 0,70906!0,00003 (segundo
¡'aute, t9ti6¡ mas o vaLor mais elevado obtido pode ser razoável
para o Sr da água do poro. o qual pode tornar-se mais radiogênico
pela contribuição dos produtos de dissolução dos minerais
pot,ássicos onde o Rb e, conseqüentemente, o ttsr e6tão associados.

Pode-se interpretar esse comportamento como sendo o
resultado da transferência do ttsr radiogênico contido na
estrutura dos argiJ.ominerais para o Sr contido nos fluídos
intersticiais. A presença de minerais do tipo expans j_vo e
interestrati ficados do tipo il-ita-esmectita facilita essas t.o.ã",
conforrne demonstrado por Clauer. et al . ( 1975 ) . Esse autor,
estudando a variação d.o ItSr com a profundidade, tanto para a
esmectita (argilomineral do t,ipo expansivo) como para as águas
interstici-ais, em diferentes testemunhos de sedimentos recentes do
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(Amostra RJS368-1i 25OOX; MEV)

Argl lonl neral exÞànslvo con
feIçÕ€s de ¡ecr I st a.I I zação
inclplente.
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Oceano Pacífico constatou:
-ganho de ttsr 

em

interst,iciais;
relação ao tus. nos f l-uídos

-perda reLativa do tts. em relação ao tusr nos
argiLoninerais.

Observa-se no diagrama da figura 23 que as razõestts./ttsr 
" "tRb/ttsr, d.e uma forma gerat, podem ser consideradas

como médias ponderadas das razões apresentadas pelas F>2p e
F<29(Tabela 218), Na profundidade de 84 m (amostra RJS36g-7), os
valores tanto na F>2lt como na F<2tt aproximam-se de 0r710. O

decréscimo do valor da razão coincide com o aumento do teor de
calcita, ausência de feldspato e decréscimo de ilita (!'ig.23).

Tabela 218 - Teores de Rb, de Sr e razões isotópicas
para as F>2l.¿ e F<2tt de algumas amostras
coLetadas no Talude Continental
(poço 1-RJS-368 ) (ver Fig.9)

AMOSTRÀ FRÀÇAO Rb

( ppm)
Sr

(ppm)

" 'Sr/" "Sr ttRb/ttsr

RJS358-1

RJS368-2

RJS368-7

RJS368-8

RJS368-9

RJS368-t-0

RJS368-11

F>2tt

E <2tt

F>2¡¡

F<2tt

F>2tt

F<2u

E>2p

F <2*t

F>2 Lt

F <2tt

F>2lt
F< 2p

F>2lt

F <2tt

85

135,5
81

r43
38.5
7 r,2
47

115

81

155

90

L49

66

r38

333,5
]-96,5
282
2L6

LI72,5
7L,2

618,5
474r5
462

256

629

284
386

163

0 ,7 L367 0

0,711880
0,711980
0 ,? L2950
0,7102L0
0,710020
0,710180
0 ,7 L0620
0,709930
0 t7 L1,67 0

0,710550
0 ,7 L77 20

0,7101-50
0 ,7 L2L20

0,738
r t820
0,832
r ,9I7
0, 100

0,317
0,220
0,702
0,509
1,753
0 ,414
1,519
0,503
2 ,45r

As amostras, a partir de g4 m até 145 m, (RJS368-7 a
RJS368-11) foram analisadas em termos de F>2¡r e F<2tt apresentando
comportamento bastante característico (Tabel-a 218). os val0res das
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razões "ts=,/tusr na F>2g são relaÈivamente uniformes. A F>2g tende
a seguir o comportamento da RT, excetuando-sê o ponto que
apresenta excesso reLativo de quart,zo (amostra RJS368-9; Tabeta
8A) . Os vaLores obtidos para a !'<2p parecem mostrar um pequeno
incremento com a profundidade. Esse fato Leva à suposição do
aumento do 87Sr, expJ.icável pelo estabelecimento d.e um sistema
fechado (Clauer et a7.,1990) onde as Èrocas iônicas ocorreriam
entre a F>2¡r e a F<2¡t, sem haver contribuição externa. Nesse caso,
o t"S. liberado a partir da dissoJ,ução do feLdspato potáss j-co e
mica, presentes na F>2!, é incorporado ao interestrati f icado
presenÈe na fração mais fina. Esses argilominerais, quando mal
cristal-izados como as amostras analisadas, apresentam grande
número de posiçõeè j-ntercambiáveis , quando comparados com os
minerais bem cristalizados, facititando as reações.

Thomaz-Filho(L976\ , Thomaz-FiÌho e Lima( 1979 ) e
Morton( 1983 e 1985) acreditam que com o ínício dos processos
diagenéticos propriamente ditos haveria possibiJ.idade de melhor
uniformização na F<2U. A reação diagenética de particular
interesse é a conversão do argiJ-omineral esmectita, no
interestrat i f icado iL ita-esmect ita, que ocorre através do
progressivo aument,o da proporção de camadas de iJ-ita, função do
aumento progressivo da profundidade de soterramenÈo. À reação de
transformação envolve a substituição do Sia+ pelo AI3+ na camada
tetraédrica da esmectita, o que é acompanhado peJ.a entrada de K+
para o balanceamento da carga (Hower eE aI .,1976.). Nesse instante
verifica-se o colapso das camadas do argilomineral- com a fixação
do K e, conseqüentemente, do Rb. Morton( 1985) associa o início
desse fenômeno com o intervalo de tempo onde o Sr presente nas
camadas estruturais dos argitominerais está em equilíbrio com o Sr
presente nos fluídos intersticj-ais. Esse autor, con base em

Freed(L980), mostra ainda que o incremento do teor de Rb em
profundidade, coincide ap.roximadamente com o aumento do teor de
iLita no interestrati ficado il ita-esmect ita .

As amostras coletadas no poço 1-RJS-412 (RJS412-1 a
RJS412-11, Tabela 22) reþresentam sedimentos de coloração cinza
c1ara, inconsolidados, ricos em fragmentos de microrganismos.
Compos ic ional-mente diferem daqueles do poço L-RJS-368, pois
mostram enriquecimento em atgil_ominerais e no teor de plagioclásio
(ver Tabela 88). A presença de plagioclásio pode ser explicada
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pela contribuição de fragmentos das rochas vu.Icânicas de idade
juro-cretáceo da área de Cabo Frio (ver Fig. 9) e também de alguns
granito-gnáis s icos do embasamento onde esse minerar é encontrado.
São observados teores levemente superiores de ilita, enquanto o
iriterestrati ficàdo ilita-esmectita diminue em relação a F<2¡-r dos
sedimentos do poço RJS-368.

Como nas amostras do poço 1-RJS-368, observa-se que os
menores vaLores para a razáo g7sr/"usr 

1rig.24), coincidem com os
níveis onde a cal-cita pod.e ser detectada. Sabe-se que a calcita é
um mineraL enriquecido em Sr comum, sendo sua r azã,o "tsrleusr
idêntica àquela da água do mar no momento da precipitação do
carbonato.

Nessas amostras, os valores obtidos para a razão
isotópica variam de 0,710L9 a 0,7L290. A diferença entre o maior
valor obtido para a razão t"srrtusr e o menor vaLor é de 0.3gt
indicando vaLores bastante uniformes (Tabela 22\ (Fig.24).
ParticuLarmente interêssante é o intervalo entre 34 e 59 m

(RJS4l.25 a RJS4l2-B) onde os vaLores da razáo ttsrltusr são
uniformes situando-se em 0,712 mas os val-ores da razão ttRb/tusr
são variáveis (1,528 a It054), premissa básica para a aplicação mo
método isocrônico Rb/Sr.
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Tabela 22 - Teores de Rb, de Sr e
amostrâs RT col-etadas
Tal-ude ContinentaL (ver

razões isotópicas das
no poço I-RJS-4L2 no

riq. 9 )

AMOSTRÀ. PROF.

(m)

Rb

(Ppm)

Sr
(ppm)

"tsrltusr 87Rb/86sr

RJS4 12 - L

RJS412-2
RJS412 - 3

RJS412 -4
RJS4 12 - 5

RJS412-6
RJS4 r.2 -7
RJS4 12 - I
RJS412-9
RJS4L2-10
RJS412- 1l

0, l-5
10, 15

19

29 ,15
34

39

48

59

72

7g

90

1l

96

119

103

L24

r09
r.0 8

9r
82

L2r
106

733

450

284
279

235
244

362
250

464

422

235

0,710190
0,711160
0 t7L2040
0,711930
0 ,7 L2900

0 ,7 12530
0 ,712850
0 t7 L20r0
0 ,7 L0520
0,71.0770
0,711680

0,290
0r618
!,2L4
L ,069
r t528
L,294
r, L94

1, 054

0 ,5L2
0,930
1,306

P¡6¡= profundidade em metros

os resultados <ias razões ísotópicas ttS./tuS. e

"tRb/tuS. das amostras cofetadas nos poços I-RJS-368 e 1-RJS-412
quando plotados num diagrama isocrônico ttsrltus. x 87Rb/8ósr,

for¡nam urn padrão linear (Fig.25). padrões desse tipo, segundo
interpretação de Morton(1985), são produzidos por um conjunto de
amostras que estejam sendo equilibradas isotopicamente no mesmo

intervalo de tempo. Confirma-se, assim, a possibilidade da co.leta,
num perf iJ. verticaL, de amostras RT com razões tts./tusr
relativamente uniformes e razões ttRb/tusr com boa dispersão.
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7. IMPLICAçÕES DoS RESULTADoS oBTIDoS NÃ DATAçÃo RÀDIoMÉTRICA DE

ROCHAS SEDIMENTÀRES ARGILOSAS

. 7.1 Discussão

Autores como Mukhopadhyay lL97 4\ , Thomaz-Filho(1976 ) e
Cordani et al .(1978 e 1985À.) , entre outros, enumeram algumas
condições indispensáveis para que o método isocrônico Rb/Sr possa
ser aplicado em rochas sedimentares argilosas. No entanto, todos
concordam ser fundamental que o conjunto de amostras apresente a
uniformização dos valores da razão isotópica "Sr/" 6Sr acompanhada
da adequada dispersão dos valores da razão ttRb/ttsr, condições
que permitem a definição de uma l-inha isócrona.

A uniformidade dos valores da razáo ttsr/ttsr, 
em

amostras de rochas cogenéticas, é um processo que deve ocorrer na
bacia de deposição concomit,antemente ou logo após a sedinentação.
Cordani et a7. (1978 e 1985.A.) supõem que os sedimentos recentes
poderiam refletir esse estágio. Trata-se de um processo abrangente
que parece envolver tanto a F>2p como a F<2tt do sedimento. Essa
idéia não é compartilhada por Morton( 1983) que considera ser a
uniformidade dos valores da razão isotópica "'Sr/"uSt processo
sonente registrado entre os minerais da F<2¡-r e já no campo da
diagênese, ou seja, a idade obtida seria sempre relacionada äos
processos diagenéticos.

Neste trabalho, os sedimentos recentes que, por vezes,
foran coletados aLeatóriamenÈe e, por outras, seguj.ndo os
critérios de Thomaz-Filho e Lina(1979), foram pré-tratados com
HCl, tanto nas amostras RT como. F<2p e t>2¡t. Resultados das
determinações do teor de Rb, Sr e razões isot.ópicas obtidos com
esse material , possibilitaram interpretações que contribuem para o

aprimoramento do método de datação radiométrica Rb/Sr, quando
aplicado a rochas sedimentares. Verifica-se que efetivamente
existem condições onde os sedimentos podem mostrar razões
isotópicas "tsrl"usr teLativamente uniformes, embora os valores da
razã.o ttRb/tus. sejam variáveis, condição indispensável para o
êxit,o da datação (Chaudhuri e Brookins,1969; Faure e pos/ell,1972i
Thomaz-Filho,l976 i Cordani et aL.,1978 e 1985A; Morton,1983).

Entre essas condições destaca-se inicialmente o processo
de amostragem dos sedimentos. Os sedimentos recentes coletados nas

114



regiões do Del-ta do Rio Paraíba do Sul- (Fig. 6) e do Delta do Rio
Açu ( Fig, 7 ) , propositadamente não obedecendo a orientação de
Thomaz Filho e Lima(J.979), ou seja, espaçamento centiméttico entre
as amostras, apresentaram razões isotópicas ttst/tusr (Tabel-a 13)
variando de 01711 a 0,728 (DeLta do Rio Paraiba do SuL) e de 0,711
a 0,721 (Delta do Rio Açu). Já os sedimentos recentes amostrados
na planlcie de maré, na região da Baixada de Jacarepaguá (fig,15)
e na plataforma continental adjacente à Foz do Rio Ànazonas
(Fig.14), mantendo-se espaçamento centimétrico entre as amostras,
mostraÌam valores relativamente unÍformes (Fig. 15), com variações
de 0,718 a 0,719 (Baixada de Jacarepaguá) e de 0,7L4 a 0,716
(plataforma continental adjacente à Foz do Rio Ãmazonas ) .

Assim send,o, a amostragem segundo os critérios de
thomaz-Filho e Lima(1979) torna-se aconselhável pois, prevalecendo
os processos de mistura mecânica do materj-al detrítico (Cordani eË

aI .,1978 e 1985À) , quanto menores as distâncias entre as amostras
coletadas na mesma canada sedimentar, maior será a tendência de se
obtei amostras RT contend.o Sr de composição isotópica
rel-ativamente uniforme no momento da sedimentação conforme
demonstrado com a anáIise de sedimentos recentes coletados na
Baixada de Jacarépagua. Observando-se esses mesmos critérios,
porém com a amostragem ampliada até dezenas de metros, mostra-se
que também é possíveI a obtenção de vaLores reLativamente
uniformes para a razão tts./tust (o,7LB-o,7L9) , quando os
sedimentos são pre ferenc ialmente argil-osos, com predomínio de
argil,ominerais expansivos ou de íIita degradada e sedimentação
associada a ambientes marinhos, caso da amostragem efetuada no
TaLude Continental.

A anáLise de cristais de feldspato potássico
parcial-mente alterados, separados do em.basamento granito gnáissico
da Baixâda de Jacarepaguá, mostram um incremento no val-or da
razões isotópicas quando comparados com os mesmos cristais não
alterados. Isso mostra que os fragmentos detríLicos tendem a
contribuir com Sr radiogênico herdado da rocha fonte até mesmo nas
frações niais finas (por exemplo a F<0,5g da amostra PSl).

As amostras dos sedimentos recentes do DeLta do Rio
Paraíba do SuI (FiS. 6) caracterizam-se por elevados teores de
fração siltica (Tabela 4). Os resultados obtidos (TabeIa 13),
quando pÌotados nurn diagrama isocrônico (Fig. 26), mostram que as
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isócronas para as amostras RT e Ê>2tt são muito semefhant,es,
obtendo-se resultados de 337,4111,,l-Ma (RT) e 330,4!7,7 l'{Ia (F>2¡t).
Esses resuLtados, sem significado geológico, somente confirmam a

influência do Sr radiogênico herdado da rocha fonte. A isócrona
obtida com a E<2p separada desses sedimentos também pode ser
observada na figura 26. O resultado fornecido peJ_a reta é de
L42,7t7,4 Ma.

Comportamento semelhant,e ao verificado com os sedimentos
do Delta do Rio ParaÍba do Sul pode ser observado nas amostras
coletadas na região do Delta do Rio Açu (Fig, 7), cujas isócronas
das amostras RT e F>2ii pódem ser visual-isadas na figura 27. Essas
amostras são essencial,mente argi]_osas, pois aplesentam teor de
fração síl-tica entre O e 59. (Tabela 6). A idade obtida com as
amostras RT é de 307,4!7,7 NIa e com F>2p, 470,0111r3 Ma, o que
novamente confirma a Ínfl_uência dos mínerais dettíticos. São
a¡nostras que Já possuem maior teor de fração argila e,
conseqüentemente, o teor de Rb é relativamente elevado. A idade
Rb/Sr obtida para estes sedimentos, pelo método da isócrona,
utilizando-se a F<2g, é de 141,413,1 Ma,

Gibl-Ín (L979, in CÌauer, 1982À) mostra que as frações
granulométricas mais finas têm idade Rb/Sr inferior àguelas das
frações mais grosseiras, conforme foi demonstrado nos sedimentos
do Delta do Rio parafba do Sul- e do Delta do Rio Açu. A lixiviação
preferencial do Sr devido ao seu menor tamanho, trocas iônicas com
a água do mar ou águas intersticiais que taabém seriam favorecidas
pelas menores dimensões e até mesmo eventuais neoformações na
fração mais fina são as causas apontadas pelo autor para explícar
esse comportamento. sob esse aspecto é inquestionáve1 que os
sedimentos argilosos, com baixo teor de silte/areia, são os
materiais mais adequados para a utilização do método Rb/Sr, pois
eles têm maior capacidade de troca iônica e a razão isotópicatts./tus. herdada da rocha fonte poderá ser mais facilmente
uniformizada, uma vez que se dilui com a razáo ttsa/tusa do
anbiente deposicional (água do mar). ALém disso é fundamentaL o
predomfnio de argilominerais expansj_vos na F<2p conforme é
demonstrado por CJ.auer e Bonhomme ( Lg74). A estrutura relativamente
aberta desses argilominerais irá facÍtitar as trocas com o meio
anbiente. Eventuais anostras que não acompanhem essa tendência
podem estar associadas com a presença de calcita, que enriquece a
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amostra em Sr comum, ocasionando a redução do vaLor das razões
isotópicas.

Neste trabaJ.ho, razões isotópicas ttsrl"us,
relativamente uniformes (Baixada de Jacarepaguá, Talude
ContinentaL e pl-ataforma adjacente à Foz do Rio .Arnazonas), são
obtidas com conjuntos de amostras cuja característica é a
presença, na E<2!, de variados teores do interestrat i ficado
ilita-esmectita e/ou ilita "degradada", comprovando a importância
da presença desses argilominerais. Essas amostras apresentam
feições de recristal i zações incipientes que foram interpretadas
como evidências de processos associados com halmiról-ise. AIén
disso, observa-se a precipitação de cristais de haLita, indício da
associação com águas de al-ta salinidade (marinhas).

Importante também é a constatação de que nessas amostras
com a presença de argiJ-ominerais expans j_vos, ilita degradada e
evidências da atuação da halmirólise, as razões ttRb/t.Sr
apresent.am vaLores variados. Isso é explicado pela adsorção do K

e, consequentemente, do Rb, pelos argilominerais expansivos, em
processo associado com halmiróIise e governado pela CTC do
argilomineral . Deggens(1965) mostra a efetiva remoção dos íons K e
Rb pel-os argitominerais (expansivos e também pela iJ-ita) quando en
soluções aquosas dilufdas e em pH moderad.o.

Todas as amostras de sedimentos depositados em meio
aquoso, preferenc ial-mente marinho, apresentam maior facilidade de
uniformizarem os vaLores da razão isotópica "'Sr/",5r, pois as
trocas iônicas processam-se mais rapidamente embora, muito
provavelmente, tais processos sejam efetivos sonente a pequenas
distâncias. rsso é comprovado peJ-a amostragem efetuada na planície
de maré da Baixada de Jacarepaguá onde forarn identificados
microambientes (amostragem centimétrica) cuja composição
mineraJ.ógica e isotópica é semelhante.

Dasch(1969), Faure e Chaudhuri( 1967 ) e Byscae e
Dasch(1971) demonstram que os argiLominerais em ambiente marinho
não se equilíbram isotopicamente com o Sr da água do mar du.rante a
sedimentação. Para esses autores, caso tenha ocorrido um processo
de uniformização isotópica do Sr, muito provavelmente, o fenômeno
estaria associado com as águas conatas, durante os processos
diagenéticos. As amostragens en sedimentos recentes, que foram
reaLizadas neste trabaLho, mostram a influência do Sr da água do
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nar na tendência de uniformização dos valores da razão "tsrlt"sr,
principalmente na presença de argilominerais do tipo expansivo na
F<29 (haJ.mírólise) Os vaLores obtidos para a uniformização forarn
senpre superiores ao val-or da razão isotópica da água do mar.
Razões mais elevadas tornam-se razoáveis para o Sr contido na água
dos poros, desde que haja a infLuência dos produtos da dissoJ-ução
das fases potássicas associadas (F>2u). Essa dissolução libera o K
e, conseqüentemente, o Rb e o Sr a el-e associado. Essa fase
provavelmente ocolre após a f locuJ-ação/depos ição do sedimento
associando-se com o início de processos diagenéticos,

Conforme verificado anteriormente, tendências de
uniformização da razão isotópica do sr associarn-se com sedimentos
argilosos quê podem estar enriquecidos ern cauJ_inita (caso da
planície de inundação do Rio Guandu). Ao argiLomineral 

. 
caulinita,

cujo domínio é associado com intensos processos de intemperismo
químico, atribui-se o comportamento da figura 29, Nessa
ilustração, diferentes conjuntos de amostras coletados na planície
de inundação do Rio Guandu (Fig. 11 ) , caracterizam-se pela
transformação gradual dos fragmentos de feldspato potássico em

caulinita (amostras JA1 a JA5). Essas amostras apresentam elevados
val-ores para a razão "'sr/"usr, influência dos fragmentos
detrlticos com Sr radiogênico herdado da rocha fonte. Amostras JA6
a J410, que somente apresentam caulinita, quartzo e gibsita, pois
associam-se com intensos processos de tixiviação, mostram certâ
tendência para uniformizar os val-ores das razões t tSrl t.Sr,
provavelmente por influência de águas marinhas, uma vez que tais
ámostras foram coletad.as nas proximidades da foz do Rio cuandu. Os
val-ores da razão 87Rb/uusr não mostram boa dispersão pois os
processos intempérÍcos ocasionaram a Lixiviação do K juntamente
com o Rb a ele associado.

A clorita, mineral pouco abundanÈe nos sedimentos
anaLisados (pl-ataforma continenÈaI adjacente à Foz do Rio
Änazonas), não mostrou nenhuma correlação direta com a co¡nposiçåo
isotópica do Sr conforme Dasch(1969) também descreve.

Às amostras coLetadas ao longo de um perf il- vertical no
Talude Continental tê¡n valores para a razão isotópica87sr/"usr que
podem ser considerados uniformes. A partir da profundidade de 65 ¡n

(ELg: 24) , os valores situam-se em torno de 0,710, excetuando-se a
amostra a 84m, representativa de uma vasa carbonática e por isso
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com razão ttsr/"us. semelhante àquela da água do mar atuaL (FiS. 
:

2el.
As amostras RT e F>2¡J do Tal-ude Continental apresentam j

vaLores uniformes para a razão isotópica. Em relação a F<2tt
aparentemente há um pequeno incremento nos valores quando do I

aurnento da profundidade (Fig. 23) (rig.30). 
i

Os intervaLos entre as amostras abranjem vários metros
mas verj-ficà-se que as F<2g correspond.entes a RJS368-1 e RJS36B-2 I

(84 e 93r5 metros) tem val-or de 0r710 para a razão isotópica; i

RJS3683 e RJS368-4 (112,5 e 122 metros), valor de O,7Ll, enquanto
RJS368-5 (145 metros), 0,712 (Fig.30). Àmostragem em j-ntervalos '
rnais reduzidos torna-se necessária para a efetiva comprovação ,

dessa tendência nas amostras do Talude ContinentaL, Caso essa .é

tendência seja confirmada, muit.o provavelmente isso estaria
refletindo um incremento do teor de Sr radiogênico nas águas
intersticiais guê, num sistema fechado somente poderia ser
incorporado aos argilominerais da F<2tt,

Este comportamento pode estar reLacionado ao início dos
processos reLacionados com a diagenêse, concomitantes ou nào ao
eventodeposicional.observa-seadissoJ.uçãodofe1dspato
potássico e da mica (F>2tt) os quais fornecem o K para os fluidos '

intersticiais, acelerando o processo de incorporação desse lon e, .!

consequentemente,maiordispersãodatazã'o87Rb/"usr.E,,erndeneË
al ,(1961) consideram fundamental para o sucesso da aplicação do :
método isocrônico em rochas sedimetares argilosas que os processos 

:

diagenéticos atuantes nos argilominerais seJam þróxímos do noment,o 
,

da depos ição .

Os exempJ.os de sedimentos recentes (plataforma adjacente 
,

à Foz do Rio Àmazonas, Baixada de Jacatepaguá, e Talude 
ì

ConÈinental) mostraram a possibilidade de se coLetar amostras RT l
com razões isotópicas rel-atiwamente uniformes, Em relação a F<2¡J l

existem evidências de que possiveÌmente estas tanìbém se 
l

uniformizem (Talude Continental) mas, para comprovação, torna-se
necessária uma amostragem que privilegie os pequenos intervaLos. l

De qualquer maneira, a idade obtida com amostras RT refletirá a ,

idadedeposiciona1,poiSossedimentosanaIisadossãorecentese
já mostrarn condições de uniformização isotópica. À uniformização 

:

tot.al da F<2¡.r pode ser um processo posterior àquele verificado na 
lamost.ra RT, provavelmente refLetindo o início de incipientes ,

J
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processos diagenéÈicos, conforne já discutido por vá.rios autores
(Thomaz -Filho , L97 6; Cordani et a7. ,L978 e 19854t tvlorton,1983 e
198s ) .

Entre esses processos diagenéticos destaca-se a
conversão da esmectita no interes trat i f icado il- ita-esmect ita
( Hohrêr et a7., 1976 ) , através do progressivo aumento da proporção
de camadas de ilita com a profundidade de soterxamento.
Mort,on( 1985 ) mostra guê, na maioria dos casos, esse processo
sonente ocorre em temperaturas de soterramento próximas de 60oC.
Assim, supondo-se que a E<2¡t, nessas condições, apresente a
conposição isotópica para o Sr em condições de uniformidade, a

idade isocrônica Rb-Sr obtida seria mais nova quando comparada com
a obtida com a amostrå RT. Singers e Stoffers(1980), no entanto,
nostram que a transformação da esmectita em ilita pode ser
extremamente rápida. em temperaturas superficiais, num intervalo
de tempo de poucas centenas de anos, desde que em condições de
baixa salinidade mas relação K/Na reLativamente elevada, caso de
alguns lagos alcalinos da África. Sendo a diagênese nessas
condições, processo quase concomitante ao deposicionaJ-, idades
Rb/Sr da F<2tt, indicariam períodos muito próximos àqueles
fornecidos pela RT.

Spears(f974]r mostra que os folheLhos marinhos apresentam
elevada concentração de potássio, quando comparados com folhelhos
depositados em outros ambientes. Esse incremento ele atribui à
fixação do K pelos argilominerais quando . em ambiente marinho
(halmirólise) . Esse autor também mostÌa que paralelamente ao
incremento de K deve haver um incremento no teor de Rb, fato esse
que ocasiona aumento na reJ-ação Rb/Sr. Com os dados aqui obtidos
verifica-se que os processos incluídos no campo da
halmiról ise /diagênese precoce, que permitem a assimilação do K (e
do Rb associado) e a liberação do Ca (com o Sr associado) pela
estrutura dos argilorninerais expansivos e da ilita degradada sõ,o

fundamentais para o que se chama de hor izontaL izaÇão da isócrona
conforme ilustrado na figura 31. Esse é o ponto principal que
diferencia as idéias expostas em Cordani et al-, (1978 e 1985A) (para
quem devem ocorrer isócronas zero horÌzontais em sedimentos
recentes como aquelas encontradas para as amostras do TaLude
Continental, pl-ataforma adjacente à Foz do Rio Àmazonas e planície
de maré da Baixada de Jacarepaguá) de outros trabalhos (Clauer,
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19824 e 19828; Morton,1983) (em que as isocronas zero já seriam
Ínclinadas, caso da planície de inundação do Rio Guandu, Delta do
Rio Paraíba do SuI e Delta do Rio Àçu). O efeito dos processos de
halmirólise e diagênese precoce é observado em sedimentos
argilosos recentes e de ambiente marinho que manÈém a razão
ttsrlttsr mais ou menos uniforme (mas sem homogeneização
isotópica) enquant.o modifica sensivelmênte as re.lações Rb/Sr nas
diferentes porções do sedimento. Mais ainda, revendo os trabalhos
anteriores de Kav/ashiÈa(I972) | Thomaz-Filho( 1976), Cordani et
a7. (7978 e 19854) é possíveJ. supor-se guê, em condições mais
Íntensas de diagênese e anquimetamorfismo, aí sim ocorrerá a
homogeneização isotópica que caracteriza o nodeÌo IV de
Thomaz-Filho( L976). Assim, os eventos diferentes que podem ser
datados pelo método Rb/Sr, são o estabelecimento da química do
sedimento . imediatamente após a sua deposição (idade da
sedimentação /haL¡niról ise /diagênese precoce) e, o segundo, seria o
estabelêcimento da química final (que pode envolver a
hornogeneização isotópica do Sr), após eventos diagenéticos ou
anquimetamór f icos tardíos. É possível sugerir que datações Rb/Sr
em rochas sedimentares podem indicar as épocas de sua deposição
(no caso de diagênese incipiente, por exemplo, por compactação, em

soterramento de até centenas de metros), ou então, as épocás do
término das reações diagenéticas, marcando normalmente a expulsão
dos fluídos do sedimento, nos casos de soterramento mais
prófundos ( inf . escrita, Cord.ani, L992\,

Com os resultados obtidos a partir da análise do
comportamento do Rb, do Sr e das razões isotópicu" 'ttS./tuS. 

"8?Rb/8uSr em sedimentos tecentes coletados em d.iversos anbientes,
pode-se concluir que os seguintes critérios contribuem para o
sucesso de una datação de rochas sed.imentares pelo método da
isócrona Rb/Sr:

degradadai

marinhas;

-sedimentos com alto teor de fração argila;
-presença dos argilominerais expansivos ou da ilita

-deposição em meio aquoso, pre ferenc iaLmênte em águas

-amostragem segundo critérios de
Lima ( 1979 ) ;

-pré-tratamento do sedimento pre ferenc ialrnente com HCl

Thomaz-FiLho
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8. CONCLUSÕES

-Os resultados aqui obtidos forneceram subsidios para o estudo do
comportamento dos íons Rb e Sr nos sedimentos recentes e

possibilitaram a comprovação do fenômeno de uniformização
isotópica, premissa básica para o uso do método isocrônico Rb/Sr.
-Sedimentos argilosos com baixo teor de silte/areia são os
materiais mais adequados para a utilização do método isocrônico
Rb/Sr
-Amostras de sedimentos recentes, ricas em fragmentos detríticos,
coletadas propositadamente não obedecendo aos critérios de
Thomaz-Filho e Lima (L979) | apresentaram valores para as razões
isotópicas bastante diversos. Esses resultados, quando plotados
num diagrama isocrônico, mostram isócronas cujas idades tanto para
RT como para a F>2tt são superiores àquelas inferidas por outros
meios para a deposição. Confirma-se que os mj-nerais detríticos
trazem Sr radiogênico herdado da rocha fonte.
-Amostras de sedimentos recentes coletadas segundo critérios de

Thomaz-Filho e Lima (Ig7g ) mostram razões isotópicas utsrltusr

relativamepte uniformes enquanto as razões ItRb/tusr mostram uma

adequada dispersão de valores, possibilitando a definição de uma

Iinha isócrona. Confirma-se, assim, que os sedimentos recentes com

influência de detritos podem apresentar uma composição isotópica
para o Sr próximo da uniformidader ûo momento da deposição, desde
que respeitados os intervalos centimétricos entre os pontos
amostrados.
-No caso de sedimentos argilosos, com a presença de argilominerais
expansivos ou da il-ita degradada e deposição associada com

ambientes marinhosrtambém foi possível obter-se valores
relativamente uniformes para a razáo ttsr/tusr mesmo com os
critérios de Thomaz-Filho e Lima(f979) ampliados até dezenas de
metros.
-Os sedimentos recentes analisados mostram predomínio de minerais
detrÍticos e valores para a razão isotópica tts./tusr superiores
ao apresentado peJ-a água do mar (considerada como 0,70906t0r00003
segundo Faure, 1986). A razão ttstl"usr atual de uma amostra de
sedimento recente pode ser resultado da interação desses
sedimentos recém-depositados e as águas intersticiais ( inicio de
processos relacionados com a diagênese precoce) presentes nos

L28



poros e caracterizadas por razões ttSr/t"S. inicj.almente baixas. A
adsorção do Sr anì.biente, com menor teor do isótopo tadiogênico
87Sr, altera o valor da razão iniciaL do sedimento podendo ou não
aproximá-J-a do valor correspondente àquele da água do mar. O

equilfbrio isotópico, nos sed.imentos analisados, é obtido quase
senpre em valores superiores àguele da água do mar. Isso acontece
pois as águas dos poros, quando ocorrem deÈrj.Èos de composição
potássica associados, apresentam influência dos produtos da
dissolução dessas fases e, conseqüentemente, o vaLor da sua razão
pode sofrer leve incremento.
-Confirna-se a importância da presença dos argil-ominerais
expansivos bem como da ilita degradada þara a uniformização
isotópica do Sr nos sediment.os. São argilominerais que apresentam
aLta CTC e estrutura que facilita as trocas iônicas com o meio
anbiente.
-sedimentos recentes que apresentam valores da razão tts./tust
relativamente uniformes mostram boa dispersão de valores da
razão "tRb/"6sr.
-A dispersão dos vaLores da razáo ttRb/ttsr é associada aos
Processos de hal-miróLise que ocasionam a adsorção do K e,
conseqüentemente, do Rb pelos argilominerais.
-Processos intenpéricos intensos mostram certa tendência para
uniformizar os valores da razão ttsr/tusr. No entanto, os valores
da razão 87R¡¡/86sr associada não mostram dispersão de valores pois
esses processos ocasionam a lixiviação do K juntanente com o Rb a
el-e associado,
-Os resuLt.ados aqui obtidos permitem mostrar que os seguintes
critérios contribuem para o Sucesso de uma datação de rochas
sedimentares peJ.o método da isócrona Rb-Sr:

-sedimentos com alto têor de fração argila;
-presença de argilominerais expansivos (esmectita,

interestrati f icado ilita-esmectitå ) e/ou jJ-:.lua degradada i
-deposição em meio aquoso, preferenc ialmente em águas

marinhas ;

(L979) ¡

-amostragem segundo os critérios de Thomaz-Fil"ho e Lima

-pré-tratamento das amostras com HcL.

aplicado nas rochas sedimentares
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argilosas, obtendo-se excelentes resultados na determinação da
idade da deposição ou da idade de eventos mais tardios, uma vez
conprovada a hipótese da coleta de amostras com razões isotópicas
ttSr/"uSr uniformes, premissa básica para o uso das isócronas.
Recomenda-se que os critérios acima lÍstados sejam considerados,
bem como proceda-se, conjuntamente, um estudo dos argil-ominerais
Presentes na amostra para o adequado entendimento dos resultados
obt.idos .
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