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RESUMO

A presente tese teve por objetivo o estudo da geologia, mineralogia e gènese das

esmectitas dos sedimentos paleogênicos do Rlft Continental do Sudeste do Brasil

(RCSB), representados pelo Grupo Taubaté (bacias de Resende, Volta Redonda, Taubaté

e São Paulo), e formações ltaborai (na bacia homônima), Sete Barras (no graben

homônimo) e Guabirotuba (Bacia de Cur¡tiba), com vistas à caracterização e o

detalhamento do conhecimento destes arg¡lominerais, bem como reconhecer as possíveis

áreas fontes dos sedimentos arg¡losos no quadro paleogeográfico e paleoclimático da

região durante o Paleógeno. Para tanto, foram realizados trabalhos geológ¡cos de campo,

para o reconhecimento e amostragem dos depósitos sedimentares, bem como análises

laboratoriais para caracterização mineralógica e geoquímica das esmectitas (estudos

petrográficos, difraçäo de raios X, m¡croscopia eletrônica de varredura com análise

química pontual qual¡tativa e semi-quantltativa, análise geoquím¡ca de rocha total e

fraçöes finas via ICP/AES e ICP/MS). Adic¡onalmente, foram também estudadas as

rochas carlconáticas que ocorrem associadas aos depósitos paleogênicos do RCSB, de

modo a complementar o quadro geológico evolutivo da reg¡åo onde estavam se

desenvolvendo estas esmectitas.

Os calcários fitados paleocênicos da Formação ltaboraí apresentaram feições

texturais e valores negativos de isótopos estáveis (C, O) que corroboram sua

classificação como depósitos de travertino, orig¡nados a part¡r de fontes ou ressurgências

de águas quentes (dezenas de graus celsius).

No sistema de leques aluviais das formaçöes Resende, Sete Barras, Guabirotuba e

dos pacotes super¡ores da Formação ltaborai, a matriz dos sedimentos lamíticos é

constituída essencialmente por esmectitas (be¡dell¡tas) de or¡gem detrítica. Mica e

caulinita ocorrem em proporçóes var¡áveis e quartzo e feldspato são os principais clastos

encontrados nestes lamitos. As esmectitas ocorrem como placas de granulaSo grossa (>

5pm) e bordas onduladas, compondo uma matriz maciça; o perfil af¡lado da reflexão basal

001 destas esmectitas, com FWHM < 1,3o, sugere alta cristalinidade.

Os sed¡mentos lacustres da Formação Tremembé são compostos por beidell¡tas

detríticas de granulação fina a média (< Spm) e menor grau de cristalinidade, o qual se

expressa pelo alargamento ou abaulamento da reflexäo basal 001 (FWHM > 1,3') deste

argilomineral nos difratogramas de ra¡os X. Esta degradação na cristalin¡dade da



esmectita é devido à interação deste mineral com as condiçöes geoquímicas das águas

lacustres.

A origem destas esmect¡tas é atribuída a processos de neoformação atuantes

durante a geração de paleossolos a part¡r da alteração das rochas pré-cambr¡anas do

embasamento do RCSB, no Eoceno lnferior a Médio, quando as condiçôes climáticas

tendiam à aridez e o relevo hav¡a sido aplainado pela Superfície Sul-Amer¡cana, no f¡nal

do Cretáceo Superior a Paleógeno. Nesse contexto paleogeográfico e paleocl¡mático, o

intemperismo químico atuou no sent¡do de homogeneizar mineralógica e

geoquimicamente os produtos de alteração, em escala regional.

Através dos estudos mineralógicos foram observados produtos e fe¡çöes

eodiagenéticas, como a formaçåo de piritas, a compactaçåo dos sedimentos e a formação

de esmectitas autigên¡cas.

O ¡ntemperismo químico atuou sobre os depósitos paleogên¡cos do RCSB desde

sua deposição, tendo permitido a formaÉo de halloysitas, calcretes pedogenét¡cos, crosta

dura hematítica e gerações dist¡ntas de caulinitas.

A influência de soluções hidrotermais sobre os depósitos da Formação Resende é

revelada por glóbulos e lepisferas de silica e cristais euhedrais de bar¡ta precipitados em

arenitos desta unidade nas bacias de Taubaté e São Paulo. As relaçöes texturais

encontradas indicam que a síl¡ca formou-se prev¡amente à barita.

A caracter¡zação geológ¡ca, mineralógica e genét¡ca das esmectitas dos depósitos

paleogênicos do RCSB perm¡te apontar a origem detrítica e o alto grau de cristalinidade

das esmectitas dos sed¡mentos lamiticos como fatores limitantes para o seu emprego na

indústria. Na Formaçåo Tremembé, estas esmectitas detríticas sofreram alterações que

induziram a formaçäo de estruturas desordenas, com maiores possibilidades de uso

tecnológico. Para avaliação prelim¡nar das potencialidades de uso destes argilominerais

aponta-se a mediçäo da largura a meia altura da reflexäo 001 da esmectita, em

difratograma de amostra total, como um paråmetro para o controle das caracterÍticas

mineralóg¡cas deste m¡neral quando destinado ao uso industrial.



ABSTRACT

The geology, mineralogy and genesis of the smectites of the Paleogene sediments

of the Continental Rift of Southeastern Brazil (CRSB), represented by the Taubaté Group

(Resende, Volta Redonda, Taubaté and São Paulo bas¡ns), and the ltaboraí Formation

(ltaboraí basin), Sete Barras Format¡on (Sete Banas Graben) and Guabirotuba Formation

(Curitiba basin), are the subject of this study. Emphasis was placed on the character¡zation

of these clay minerals and the recogn¡tion of possible source areas of the mudstones

within the context of Paleogene paleogeography and paleoclimate for this area. Field

reconnaissance and sampling of the sed¡mentary depos¡ts was followed by mineralogical

and geochemical laboratory analyses, including petrograph¡c studies, X-ray diffraction

(XRD), scanning electron microscopy (SEM), qualitative and semi-quantitative punctual

chemical analyses (EDS), and ¡nductively coupled plasma - atom¡c emiss¡on spectrometry

(ICP/AES) and - mass spectrometry (ICP/MS) of both total sample and fine fractions.

Carbonate rocks associated with the Paleogene deposits of CRSB were also studied in

order to complement the understanding of the regional geological context of the smect¡tes.

Paleocene carbonate rocks of the ltaboraí Formation present textural features as

well as negative isotopic values of Cr3 and OrI that corroborate its class¡fication as

travertine derived from percolating hot waters.

ln the alluv¡al fan systems of the Resende, Sete Ban'as and Guabirotuba formations

and the upper parts of the ltaboraí Fomat¡on, the matr¡x of the mudstones is massive and

made up essentially of detrital smectites (beidellites). Mica and kaolinite occur in var¡able

proportions and quartz and feldspar are the main clastic gra¡ns in these rocks. This

smectite is platy and relat¡vely coarse-grained (plate > 5 microns in diameter), with sl¡ghtly

undulated boundaries. The sharp curve of the basal 001 reflection of these smect¡tes, w¡th

full width at half maximum (FWHM) < 1.3', suggests their high degree of crystallinity.

The lacustrine sed¡ments of the Tremembé Formation are composed of fine- to

med¡um-gra¡ned (< 5 microns) detrital be¡dellites of lower degree of crystallinity (basal 001

reflection, FWHM > 1.3'), the result of interaction with lacustrine waters.



The origin of these smectites is aftr¡buted to neoformat¡on processes during the

generation of paleosols, that began with the alteration of the Precambrian basement rocks

of CRSB in the Early to M¡ddle Eocene. Cl¡matic conditions at th¡s time tended to the

ar¡dlty and relief was low due to the development of the South Amer¡can Planatlon

Surface, at the end of the Late Cretaceous and beg¡nning of the Paleogene. ln this

paleogeographic and paleocl¡matic context, chemical weather¡ng tended to homogenize

mineralogically and geochemically the alteration products on a reg¡onal scale.

Eodiagenetic products and features observed in the argillaceous rocks include

neoformed pyrite, compaction of the sediments and crystallization of authigenic smect¡tes.

Chemical weathering acting upon the Paleogene deposits of the CRSB since their

depos¡tion led to the formation of halloysite, pedogenetic calcretes, hematit¡c dur¡crust

derived from ferruginous dolomite and different generations of kaolinite.

The influence of hydrothermal solutions on the deposits of the Resende Formation

is revealed by globules and lepispheres of sil¡ca and euhedral crystals of barite which

prec¡pitated ¡n the sandstones of this unit in the Taubaté and Såo Paulo basins. Observed

textural relationships indicate that the silica formed prior to the barite.

The geological, mineralogical and genetic character¡zation of the smectites of the

Paleogene deposits of the CRSB points to the detrltal origin and high degree of crystallinity

of these clay minerals in the mudstones as the main factors impeding their use in industry.

Alteration of the detrital smectites of the Tremembé Formation resulted in disordered

structures, with greater technolog¡cal possibil¡ties. lt is here suggested that the potent¡al

industrial util¡ty of these clay minerals may be tentatively evaluated by the measurement of

the full width at half maximum (FWHM) of the 001 reflection of the smectite in X-ray

diffractograms of total sample.
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1. TNTRODUÇÃO

l.l Apresentaçåo do tema

Após as mudanças globais ocorridas no limite entre o Cretáceo e o Terciário (65Ma,

Harland ef a/. 1989), o Paleógeno (65 - 23,3Ma) representou um período de reestruturação da

paleogeografia, da fauna e da flora a nível mund¡al, com o desenvolvimento de grande parte

das espécies viventes atualmente e o esboço da configuração atual dos continentes e oceanos

(Pomerol 1982, Berggren ef a/. 1985). Nesse contexto, o estudo de depósitos sedimentares

marinhos e continentais, de idade paleogênica, tem permitido o reconhecimento de etapas

evolutivas impoÍtantes e o estabelecimento de seçöes de referência para este período,

podendo-se destacar os trabalhos realizados em bacias sedimentares da Europa (v.9. bacias de

Paris e Londres), da América do Norte (Green River, San Juan, Golfo do México), e também da

Áfr¡ca do Norte (Marrocos, Algéria) e América do Sul (Argentina).

No Paleógeno a costa leste brasileira participava da abertura do Oceano Atlåntico Sul,

iniciada no Cretáceo (127Ma, Turner ef a¿ 1994), e já se distanciava cerca de 3000km da costa

oeste africana (Smith ef a/- 1981) no Eoceno. Como decorrència desta abertura, vários sítios

deposicionais se formaram, ensejando importante deposição ao longo do Cretáceo e Terciário.

No Brasil, as unidades litoestratigráficas paleogên¡cas, aflorantes atualmente na área

emersa adjacente à costa, estão melhor desenvolvidas e caracterizadas na região

compreendida entre os estados de Pernambuco e Espírito Santo. Em geral estas unidades são

de origem marinha e estão restritas às bacias de Pemambuco-Paraíba (Fm. Maria Farinha,

composta por calcários paleocênicos) (Feijó 1994a), Sergipe-Alagoas (Grupo Piaçabuçu,

formaçöes Marituþa, arenitos cretáceo-eocên¡cos, e Calumbi, com folhelhos eocên¡co-

oligocênicos) (Schaller,1969, Ojeda & Fujita 1974, Feijó 1994b), Almada (Fm. Urucutuca, com

fofhelhos e arenitos finos cretáceo-eocênicos) (Carvalho, 1965, Netto ef a/. 1994) e

Cumuruxatiba (Fm. Rio Doce, com arenitos paleoc{ànico-oligocênicos, Fm. Caravelas, com

calcários e folhelhos neocretáceo-neomiocênicos) (Fischer et al. 1974, Petri & Fúlfaro 1983,



Santos ef a/. 1994). Dentre estas unidades, a FormaÉo Maria Farinha tem servldo à

caracterização do limite entre o Cretáceo e o Terciário (K/T) no Brasil através de estudos

isotópicos em carbonatos (Sial ef a/, 1992). As demais têm integrado correlaçöes regionais dos

depósitos sedimentares da costa leste do Brasil durante o Cretáceo Superior-Terciário (e.9.

Santos ef. al. 1994, Netto ef a/. 1994).

Na região sudeste do Brasil, na área emersa a cerca de 70km da linha de costa atual

dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, afloram os depósitos continentais

paleogênicos inseridos no contexto do Rrfr Continental do Sudeste do Brasil (RCSB) (Riccomini

1989, Riccomini & Coimbra f992) (Fig. 1). lnicialmente denominado de Sistema de Rifs da

Serra do Mar por Almeida (1976), este f,fr compreende os depós¡tos sedimentaÍes mais

expressivos da evolução geológica continental terciária da região sudeste do Brasil.

Na regiäo sul do país os depósitos sedimentares continentais, provavelmente

paleogênicos, apresentam-se com menor expressão em área e idades ainda incertas, podendo-

se no entanto destacar as ocorrênc¡as das formaçöes Tupaciretã e Santa Tecla (Horbach ef a/.

1986).

De modo geral, o estudo dos depósitos sedimentares mesozóico-cenozóicos s¡tuados na

costa leste do Brasil tem sido, há várias décadas, conduzido e direcionado pela indústria

petrolífera, tendo em vista os importantes reservatórios presentes na plataforma continental

brasileira. Os trabalhos desenvolvidos, abrangendo diversos ramos das Geociências, permitem

já um avançado grau de conhecimento da evolução destas unidades.

No entanto, os depósitos sedimentares continentais situados na área emersa adjacente

à costa leste brasileira ainda carecem, em grande parte, de estudos geológicos básicos

(estratigráficos e tectônicos) para a compreensão de suas origens. Nesse sentido, os depósitos

do RCSB, por apresentarem-se no momento como aqueles melhor caracterizados em termos

tectono-estratigráficos, exibirem história geológica vinculada às bacias da margem cont¡nental e

conterem espessos pacotes sed¡mentares argilosos com cronologia conhecida, possibilitam o



estudo de seus argilominerais e a discussão de diferentes aspectos relacionados à sua gênese,

dentro de um arcabouço evolutivo bem estabelecido.
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Figura 1 - Quadro geológico e tectônico regional do Rr¡T Continental do Sudeste do Brasil-RCSB (Melo ef
at. 1985a, Riccomini ef a/. 1996). 1) embasamento pré-cambriano; 2) sedimentos paleozóicos e

mesozóicos da Bacia do Paraná; 3) rochas relacionadas ao vulcanismo da Formação Serra Geral, em
parte recobertas por sedimentos e, nesses últimos, algumas intercalações de lavas alcalínas; 4) rochas
relacionadas ao magmatismo Mesozóico-Cenozóico (ver quadro no interior da figura; idades entre
parênteses); 5) sedimentos terciários do RCSB; 6) zonas de cisalhamento relacionadas ao Ciclo
Brasiliano - Pan-Africano, em parte reativadas pelo menos durante o Mesozóico e Cenozóico; 7) zonas
de flexura; B) isópacas, em quilômetros, dos sedimentos das bacias costeiras; 9) bacias do rift (1-Bacia
de Curitiba, 2-Formação Alexandra e Graben de Guaraqueçaba, 3-Formação Pariqüera-Açu, 4-Graben
de Sete Barras, S-Bacia de São Paulo, 6-Bacia de Taubaté, 7-Bacia de Resende, 8-Bacia de Volta
Redonda, 9-Graben da Guanabara, 10-Bacia de ltaboraí, 11-Graben de Barra de São João).
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1.2 Apresentação e localização da área de estudo

o Rfr continental do sudeste do Brasil (RcsB) é uma feição tectônica de idade

cenozóica presente no extremo oriental da reg¡ão sudeste do Brasil, onde dispöe-se como uma

estreita e deprimida faixa, alongada segundo a direÉo ENE, desenvolvida entre as cidades de

Curitiba (PR) e Barra de São João (RJ), numa extensåo de quase 900km (Riccomini & Coimbra

1992) (F¡g. 1). O tift segue a linha de costa atual, da qual dista em média cerca de 70km,

somente se aproximando do Oceano Atlânt¡co em suas terminações sudoeste e nordeste,

repfesentadas, respectivamente, pela Formação Alexandra e Gmben de Barra de São Joäo.

conforme apresentado por Riccomini & coimbra (1992), o RCSB engloba as bac¡as de

Resende, Volta Redonda e ltaboraí, Graben da Guanabara e Graben de Barra de Säo Joäo no

Rio de Janeiro; bacias de Taubaté e são Paulo, Formaçäo Pariqüera-Açu e Grcben de sete

Barras no Estado de são Paulo, e Bac¡a de cur¡tiba, Formaçäo Alexandra e Graben de

Guaraqueçaba no Pafaná. Recentemente, souza ef a/. (1996) reconheceram o Graben de

Cananéia (SP) e Ferrari & Silva (1997) a Bac¡a do Macacu (RJ), ambos relacionados pelos

autores ao RCSB.

Nas pr¡ncipais depressöes, os depósitos sedimentafes de idade paleogênica (Fig. 2) såo

representados: a) pela Formação ltaboraí (paleocênica), na bac¡a homônima; b) pelo Grupo

Taubaté (eocênico-miocênico), com as formaçöes Resende, Tremembé e Säo Paulo, aflorantes

nas bacias de Volta Redonda, Resende, Taubaté e são Paulo; c) pela FormaSo Sete Barras

(eocênica) no graben homônimo e d) pela Formaçåo Guab¡rotuba (eocènica) na Bacia de

Curitiba.

I .3 Objet¡vos e justificativas

Vários trabalhos já apontaram a ocorrência de esmectitas, anteriormente referidas como

montmorillonitas, nas várias unidades litoestrat¡gráficas paleogênicas do RCSB (e.9. Nicot &

Visconti 1959, Paiva Netto & Nascimento 1956, Bigarella et al. 1961, Suguio 1969, Rodr¡gues



Francisco & Cunha 1978, Riccomini 1989). Na Bacia de Taubaté existem jazidas de esmectitas

aproveitadas industrialmente, nas quais foram realizadas as primeiras pesquisas nas décadas

de 60 e 70; estas pesquisas visavam apontar usos tecnológicos para estas arg¡las esmectíticas,

sem contudo buscarem as relaçöes genét¡cas e estratigráficas dos depósitos estudados (e.9.

Paiva Netto & Nascimento 1956, Zandonadi 1972).

Neste contexto, o presente trabalho tem pof objet¡vo o estudo da geolog¡a, mineralogia e

gênese das esmectitas dos sedimentos paleogênicos do RCSB, representados pelo Grupo

Taubaté e formaçöes ltaboraí, Sete Barras e Guab¡rotuba, visando a caracterização e o

detalhamento do conhecimento destes argilominerais, bem como reconhecer as possíveis áreas

fontes dos sedimentos argilosos no quadro paleogeográfico e paleoclimático da região durante

o Paleógeno.

Adicionalmente, objetiva-se a caracterização das rochas carbonáticas que ocorrem

associadas aos depósitos argilosos do RCSB, de modo a complementar o quadro geológico

evolut¡vo da região onde estavam se originando estes argilominerais

A partir dos conhecimentos mineralógicos e genéticos sobre os argilominerais

esmectíticos, abundantes na área de estudo, pretende-se estabelecer parâmetros geológicos e

mineralóg¡cos que permitam melhor orientar o desempenho e o aproveitamento tecnológico

destes minerais.

Os objetivos específicos da pesquisa compreendem:

a) o reconhecimento e amostragem das litofácies dos depósitos sed¡mentares paleogênicos do

RCSB, situados nas bacias de ltaboraí, Volta Redonda, Resende, Taubaté, são Paulo e

Curitiba;

b) reconhecimento dos grupos de argilominerais contidos nestes sedimentos paleogênicos;

c) caracterizaÉo geológica, mineralógica e geoquímica das esmectitas;

d) reconhecimento de associações mineralógicas envolvendo as esmectitas nos sedimentos

paleogênicos do RCSB;

e) caracterização das rochas carbonáticas associadas aos depósitos argilosos;



f) elaboração de modelos genéticos para o grupo e/ou espécies da esmectita;

g) tecer considerações sobre a evolução paleogeográfica e paleocl¡mática do RCSB no

Terciário;

g) reconhecer parâmetros geológÍcos e mineralóg¡cos condicionantes do comportamento

tecnológico das esmectitas.
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2, CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

2.'l Rochas do embasamento do RCSB

O embasamento do RCSB é composto por um conjunto de rochas supracrustais, de

baixo a médio grau metamórfico, e por rochas predominantemente gnáiss¡co-migmatíticas, que

constituem o substrato das supracrustais; corpos graníticos de diferentes gerações intrudiram

posteriormente estas rochas. Os vários ciclos geotectônicos que afetaram o sudeste brasileiro

no Pré-Cambriano causaram a deformaçäo e o metamorfismo destas rochas em diferentes

est¡los e intensidades.

Regionalmente, o embasamento do RCSB está inserido no contexto do CintuÉo Ribeira

(Almeida et al. 1973), também denominado de Cinturão de Dobramentos Ribeira (Hasui ef al

1975). Hasui et al. (1978) e Schobbenhaus ef a/. (1984) refer¡ram-se a esta área como Região

de Dobramentos Sudeste, devido a sua posição na Plataforma Sul-Americana (Almeida ef a/.

1976), e Almeida & Hasui (1984) incluiram-na no setor cental da Província da Mantiqueira do

Escudo Atlåntico.

Por apresentar importantes unidades l¡toestratigráficas e estruturas tectônicas,

representativas da evolução geológica pré-cambriana, esta área já foi objeto de estudos de

diversos pesquisadores, os quais dedicaram-se à caracterização petrológica, estratigráfica,

estrutural e elaboraçâo de modelos evolutivos. No entanto, devido à compartimentação

estrutural da área em falhamentos regionais, que seccionam as unidades e imposs¡bilitam a

correlaSo lateral dos corpos, o guadro atual de conhecimentos abarca uma proliferação de

denominaçôes e seções estratigráficas locais, as quais dificultam a elaboração de um quadro

geológico regional e mesmo a compilação dos dados petrológicos e geoquímicos disponÍveis na

literatura.

Porém, devido à imperativa necessidade da apresentação de um mapa geológico para o

embasamento do RCSB, e sua utilizaçåo nos estudos genéticos dos argilominerais dos

sedimentos terciários, optou-se pela comp¡lação e integração dos seguintes produtos: 1) Mapa



Geológico do Projeto RADAMBRASIL, Folhas R¡o de Jane¡ro e vitóf¡a, escala 1:l.ooo.0o0

(Machado Filho ef a/_ 1983); 2) Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, escala 1:1.000.000,

do Departamento Nacional da Produ@o Mineral, Ministério das Minas e Energia (DNPM/MME),

e 3) mapa geológico com a distribuição das unidades litoestratigráficas do sul do Estado de Säo

paulo e leste paranaense, escala 1:1.000.000, elaborado por campanha (1991). Para o mapa

geológico compilado (Fig. 3) fo¡ elaborado um texto, baseado nas notas explicativas dos

respectivos produtos utilizados, com o objetivo de apresentar as principais características dos

macro-conjuntos litológicos constitu¡ntes do embasamento do RCSB, näo existindo, portanto,

preocupaÉo com denominações estratigráficas estr¡tamente locais.

As áreas em branco no mapa da figura 3 compreendem o embasamento das bacias do

RCSB e correspondem a rochas gnáissico-migmatíticas de méd¡o a alto grau metamórfico, as

quais foram atribuídas diversas denominações e idades, conforme a região. Assim, no extremo

leste da área (leste do Estado de São Paulo e R¡o de Janeiro) estas rochas predominam e são

denominadas de complexos Paraíba do Sul e Juiz de Fora, este último com predominåncia de

granulitos (Machado Filho ef a/. 1983). Ao norte da Bacia de Såo Paulo a denominação é de

complexo Amparo e ao sul, nos estados de säo Paulo e Paraná, såo conhecidas como

Complexo Costeiro. As idades são variadas, desde arqueana a neoproterozóica Os gnaisses

säo os litotipos predominantes e contêm faixas máficas com biotita e/ou anfibólio (hornblenda) e

leitos claros com quantidades variáveis de quartzo e feldspatos plagioclásio (oligoclásio-

andesina) e alcalino (microclínio). Subordinadamente, ocorrem gnaisses granitóides, gna¡sses

granatiferos, rochas charnockít¡cas e lentes embut¡das de quartzitos, calciossilicáticas,

mármores, anfibolitos e rochas metabásicas.

Nas regiöes ao norte, sudoeste e sul da Bacia de São Paulo é expressiva a oconência

de metassedimentos diversos (Fig. 3, áreas em bege), de idade proterozóica, os quais foram

submetidos a deformação por falhamentos regionais e metamorfismo na fácies xisto verde no

Proterozóico Superior. Estes metassedimentos foram reunidos sob a designaÉo de Grupo

Açungui no Projeto RADAMBRASIL (Machado Filho ef a/. 1983) e corfespondem



essencialmente a filitos (com sericita e quartzo) na região ao norte da Bacia de São Paulo e a

xistos (muscovita x¡stos e muscovita-quartzo xistos), ao sul e sudoeste desta bacia. Em áreas

restritas e intercalados nos filitos, ocorrem corpos lenticulares de metadolomitos, metamargas,

quartzitos, rochas calciosilicáticas, metabásicas ou metaconglomerados, sendo predomlnantes

os metadolomitos.

Os metassedimentos ao norte da Bacia de São Paulo foram denominados de Grupo São

Roque por vários autores (e.9. Hasu¡ 1975, Almeida et al. 1981, Schobbenhaus ef al. 1984).

Recentemente, Juliani (1993) separou estas l¡tolog¡as nos grupos Serra do ltaberaba, contendo

seqüências vulcano-sedimentar, clasto-química e clástica, e Säo Roque, essencialmente

clástico. Os metassedimentos situados ao sul e sudoeste da bacia foram reun¡dos nos

Complexos Pilar e Embu por Hasui & Sadowski (1976), entendidos como pertencentes ao

Grupo Açungui.

No Estado de São Paulo a designaçäo de Complexo Embu foi reservada às rochas

gnáissicas e migmatíticas, que contêm bandas micáceas xistosas, muitas vezes abundantes e

caracterizando xistos (Machado Filho ef a/. 1983). As rochas desta unidade apresentam-se, a

leste, como faixas estreitas intercaladas no Complexo Paraíba do Sul e, a oeste, em contato

com os metassed¡mentos do Grupo Açungui (Fig. 3, áreas em marrom). As rochas mais

características do Complexo Embu säo gnaisses e migmatitos com bandas xistosas, formadas

essencialmente por biotita, e bandas gnáissicas ou de mobilizados neossomáticos. A biotita

associa-se normalmente a muscovita e hornblenda e constitui cristais bem formados; quartzo e

feldspato ocorrem secundar¡amente nos níveis xistosos.

Em direÉo ao sul do Estado de Såo Paulo e ao Estado do Paraná, os metassedimentos

do Grupo Açungui passam a predominar, como apresentado na figura 3. Ao norte da Bacia de

Curitiba, Campanha (1991) individualizou diversas faixas de rochas metacarbonáiicas

proterozóicas, associadas a metapelitos e metapsam¡tos e correspondentes aos mármores

dolomíticos das formaçöes ltaiacoca e Cap¡ru, metacarbonatos impuros da Formação Água

Clara e metacarbonatos do Subgrupo Lajeado. A Bacia de Curitiba está assentada



essencialmente sobre migmatitos do Complexo Gnáissico-Migmatít¡co e, em menor escala,

sobre xistos da Formação Setuva.

Diversas suítes de rochas granitóides, comumente de idade proterozóica superior, são

¡ntrusivas no embasamento pré-cambr¡ano da reg¡ão sudeste do Brasil, podendo ser

caracterizadas como suítes pré-, sin- ou pós{ectônicas em rela$o aos falhamentos regionais.

Em geral são compostas por uma grande diversidade de rochas, const¡tuindo-se em

associações litológicas complexas (Machado Filho ef a/. 1983).

Ao sul da Bacia de Curitiba ocorrem ainda as bacias tectônicas de Guaratubinha e

Camarinha de idade neoproterozóica e preenchidas com sedimentos molassóides e rochas

vulcânicas, afetados por metamorfismo incipiente a fraco.

Na região meridional da Plataforma Brasileira são reconhecidas cerca de uma centena

de intrusões de rochas alcalinas mesozóicas, sendo importantes na área das bacias terciárias

do RCSB as províncias Serra do Mar e Arco de Ponta Grossa (Almeida 1983).

Na Província Sena do Mar oconem ærca de trinta ¡ntrusöes isoladas (Morbidelli eú a/.

1995), destacando-se como as maiores os maciços de ltatia¡a (idade média K/Ar de 73Ma,

Lauar 1988) e Passa Quatro (idade Rb/Sr de 70,3+0,5Ma, Lauar 1988), compostos

essencialmente por nefelina s¡en¡tos. Dentre as oconências de rochas caracter¡st¡camente

vulcånicas, tèm-se os derrames de lavas ankaramÍticas intercaladas em sedimentos da Bacia

de Volta Redonda, datados de 42Ma (R¡ccomini ef a/. 1983), e em sedimentos da Bacia de

Itaborai (Klein & Valença 1984), com idade de 53Ma (Riccominl & Rodr¡gues Francisco 1992),

além da alcalina de Nova lguaçu (Klein 1992).



Figura 3 - Quadro geológico regional simplificado do extremo leste da região sudeste do Brasil. Baseado em DNPM (1979), Machado et al. (1983) e
Campanha (1991). 1) Rochas gnáissico-magmatíticas de médio a alto grau metamórfico; 2) Rochas metassedimentares e metavulcânicas de baixo grau
metamórfico; 3) Rochas metassedimentares e metavulcânicas de baixo a médio grau metamórfico; 4) Rochas metassedimentares com participação
expressiva de metacalcários; 5) Granitóides diversos; 6) Seqüências molassóides; 7) Rochas sedimentares paleozóicas e mesozóicas da Bacia do
Pa¡anâ;8) rochas relacionadasao magmatismo Mesozóico-Cenozóico;9) Depósitossedimentaresterciáriosdo RCSB; 10) sedimentosquaternários; 11)
zonas de cisalhamento relacionadas ao Ciclo Brasiliano-Pan-Africano; 12) Cidades (CB - Curitiba, SP - São Paulo, TB - Taubaté, RE - Resende, RJ -
Rio de Janeiro).
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O Maciço do Morro Redondo, com área de 15km2, encontra-se encaixado em gnaisses e

quartzitos, e corresponde em sua maioria a sienitos (Brotzu ef a/. 1989).

Na Províncía Arco de Ponta Grossa, com influênc¡a na regiäo da Bacia de Curitiba e dos

depósitos do sul do Estado de Säo Paulo, ocorrem cerca de quinze intrusões alcalinas, sendo o

Maciço de Jacup¡ranga (13113Ma, segundo Amaral 1978 e Roden ef a/. 1985) o de maior

expressão em área, com 65km2. Predominam rochas alcalinas de filia@o gabróide e

ultramáfica, ocorrendo uma grande variedade de tipos litológicos, incluindo carbonat¡tos, como

em Jacupiranga, Juquiá-Serrote, Barra do ltapirapuã e Mato Preto. Outras intrusöes têm

natureza félsica, subsaturada a saturada, como os maciços de Tunas, Banhadäo, Cananéia,

Barra do Teixeira, Sete Quedas, Barra do Rio Ponta Grossa e Mato Preto.

2.2O Riît Coîlinental do Sudeste do Brasil

' 2.2.1 Bacias de Taubaté, Resende, Volta Redonda e São Paulo

' As bacias de Taubaté, Resende, Volta Redonda e São Paulo constituem a porÉo mais

expressiva do Rrft Continental do Sudeste do Brasil por conterem a maior área de exposição

dos sedimentos terciários,

Mawe (1812) fez a primeira referência aos sedimentos da Bac¡a de São Paulo e Plssis

(1842a,b) descreveu e correlacionou os sedimentos das bacias de Taubaté e São Paulo. A

partir deste reconhecimento, diversos trabalhos se segu¡ram, tendo os autores se dedicado à

defin¡ção de unidades estrat¡gráficas (e.9. Moraes Rego 1933, Almeida 1958, Mezzalira 1962,

Suguio 1969, Amador 1975, Carneiro et al. 1976, Hasui & Ponçano 1978) e à compreensäo dos

processos sedimentares geradores dos depósitos, baseando-se princlpalmente em aspectos

sedimentológicos, paleontológicos e geomorfológicos (e-g- Suguio 1969, Amador 1975).

Na década de 80, os trabalhos do IPT (1983), Melo ef a/. (1985a,b) e Riccomini ef a/.

(1985) propuseram uma revisão estratigráfica para as bacias de Resende e Volta Redonda,
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tendo por base estudos estratigráficos, geomorfológicos e tectônicos, e amparando-se em

análises sedimentológ¡cas, m¡neralóg¡cas, paleontológ¡cas e geocronológicas.

Em estudo mais recente, Riccomini (1989) caracterizou as bacias de Taubaté, Resende,

Volta Redonda e São Paulo quanto a litoestrat¡grafia e evolução tectono-sedimentar, a part¡r do

estudo de fácies e sistemas deposlcionais, associado à ¡dentif¡cação de estruturas tectônicas

geradoras e deformadoras dos depósitos. O autor apresentou um quadro da evoluçâo tectono-

sedimentar do rfr, composto, na base, pelo Grupo Taubaté, com as formaçöes Resende,

Tremembé e São Paulo, sobreposto pela Formação ltaquaquecetuba, e tendo no topo a

Formação Pindamonhangaba (Fig. 2). Estes sedimentos são recobertos por depós¡tos colúvio-

aluv¡ais quaternários (Salvador 1994), jâ dissociados da evolução terciária da bacia.

As formaçöes terc¡árias, em geral, apresentam maior expressão na Bacia de Taubaté,

ressaltando-se que a Formação ltaquaquecetuba tem área de ocorrência restr¡ta à Bacia de

São Paulo e a Formação Pindamonhangaba está presente apenas na Bacia de Taubaté. Deve-

se ainda sal¡entar que esta estratigrafia foi proposta para as bacias de Taubaté, Resende, Volta

Redonda e São Paulo, onde est¡veram concentrados os trabalhos de Riccomini (1989). Nestas

bacias o autor reconheceu cinco sistemas deposicionais, os quais foram relacionados a

distintas un¡dades litoestratigráficas, conforme segue:

a) Formaçåo Resende: compreende um sistema de leques aluviais associados a planícies

aluv¡ais de rios entrelaçados, contendo as seguintes litofácies:

1) diamictitos e conglomerados polimíticos, ocasionalmente monomíticos, contendo

seixos a matacões em geral angulosos a subarredondados, matriz lamítica e arenosa

arcoseana e de coloração esverdeada. Estes sedimentos foram depositados em

sistema de leques aluviais proximais por processos de fluxo gravitacional, e geralmente

exibem gradaçåo normal ou inversa e acunhamento em direçâo ao eixo deposicional da

bacia;
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2) lamitos arenosos a arg¡losos, de coloração esverdeada, constituindo corpos tabulares,

representativos das porçöes distais dos leques aluviais;

3) arenitos grossos a médios, mal selecionados, com estratificações cruzadas

acanaladas de médio porte, constitu¡ndo corpos tabulares de espessuras métricas a

decimétricas, representativos da sedimentaÉo em planÍcie aluvial de r¡os entrelaçados.

Localmente ¡ntercalam-se níveis conglomeráticos com seixos de quartzo, feldspato e

rochas do embasamento, exibindo gradaçäo normal ou inversa. No contato de

depósitos de arenitos e lamitos podem ocorrer diques clásticos arenosos nos

sedimentos lamíticos, sendo interpretados como produtos de atividade sísm¡ca

s¡nsedimentar (Riccomini 1989);

4) sedimentos síltico-argilosos, laminados, com abundante matéria-orgånica, tendo cor

acinzentada, quase preta, representantes de sedimentaÉo em pequenos lagos inter-

lobos de leques aluviais;

5) associados aos sedimentos lamíticos arenosos a argilosos ocorrem calcários

calcíticos (calcretes) desenvolvidos como crostas duras, nódulos, camadas

decimétricas a métricâs, ou preenchimento de rachaduras de ressecaçåo de espessura

centimétrica. Co¡mbra & R¡ccomin¡ (1985) consideraram os calcretes como produto da

exposiçäo subaérea dos lamitos ressecados em clima semi-árido, cuja forma da crosta

orig¡nada estaria ligada à granulaÉo do sedimento. Riccomini (1989) ¡nterpretou-os

como prováveis horizontes pedogenéticos lìpo caliche. Associados às ocorrências de

calcrete das bacias de Curitiba e Taubaté, esta última na região de Santa lsabel (SP),

foram encontrados crista¡s de lantanita-(Nd) descrltos respectivamente por Coutinho

(1955) e Coimbra ef a/. (1989). Riccomini & Coimbra (1992) referiram-se à presença de

crostas duras carbonáticas na Bacia de São Paulo, em obras da Companhia do

Metropolitano de São Paulo - METRÔ na região do Tucuruvi, norte da Cidade de São

Paulo.
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A seção{¡po da Formação Resende está exposta na Rodovia Presidente Dutra, km 145,

Município de Resende (RJ), tendo sido descr¡ta inicialmente por Amador (1975) (Fig. 4A). A

unidade apresenta distribuição generalizada em todas as bacias, sendo representatlva da

sed¡mentação que acompanhou os eventos tectônicos geradores do nrI. Assim, sua associaÉo

de fácies de leques aluviais proximais ocupa as pos¡çöes basais e laterais nas bacias, em

estreita relação com as zonas de falhas que limitam as depressöes; nas porções mais intefiores

das bacias predominam os sedimentos lamíticos arenosos e arenitos, estes depositados nas

planícies fluviais de rios entrelaçados.

Lima & Amador (1985) estudaram o conteúdo palinológico de uma camada de linhito da

Formaçäo Resende, aflorante na bacia homônima, e dataram a unidade do Eoceno Superior. A

mesmq idade foi atr¡buída para os folhelhos do Graben Casa de Pedra, na Bacia de Volta

Redonda, por Lima et al. (1994). Yamamoto ('1995) também apontou o período de tempo entre

o Neo-Eoceno e o Oligoceno para deposi$o da Formação Resende.

Lima & Melo (1994) propuseram fomalmente a Formaçäo ltatiaia para designar os

depósitos rudáceos de leques aluviais proximais, aflorantes na borda sul do Maciço de ltatia¡a, e

restringiram a designação de Formação Resende para os sedimentos f¡nos de planície aluvial

de rios entrelaçados, incluindo, localmente, lamitos de leques aluviais dista¡s. O estudo

palinológico realizado pelos autores em linhito intercalado nos depósitos rudáceos fornecem

idade oligocênica para estes sedimentos.

b) FormaÇäo Tremembé: compreende um sistema lacustre do tipo playa-lake disposto na

porçäo central da Bac¡a de Taubaté e em pequena ocorrência na parte centro-norte da Bacia de

São Paulo (Riccomini & Coimbra 1992), sendo considerada sua seSo-tipo o intervalo entre 3,5

e 170m da sondagem ne 42 do Conselho Nacional do Petróleo (CNP) (Fig. 4B)- A formaÉo é

composta por:

l) argilitos verdes, maciços, fossilíferos, às vezes, exibindo gretas de contração ou

contendo concreçöes calcíferas decimétricas. Esta fácies ocupa grande parte da
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porção central de Bacia de Taubaté, região de Caçapava-Tremembé-

Pindamonhangaba, e representa a sedimentaÉo em épocas de låmina de água baixa

no lago;

2) folhelhos, localmente papiráceos e fossilíferos e às vezes pirobetuminosos,

representantes da sedimentação lacustre com lâmina de água espessa;

3) dolomito com textura microesparitica (dolom¡croesparito) e coloração verde-

acinzentada clara, constitu¡ndo banco tabular e contÍnuo, de espessura decimétrica,

¡nterpretado como depósito de fase de hipersal¡nidade do lago;

4) ritmitos com altemåncia de lâminas ou camadas centimétr¡cas de folhelhos e margas,

estas formadas em águas rasas e salinas. As margas são ricas em ostracodes e podem

gradar para calcários;

5) arenitos grossos, arcoseanos e conglomeráticos, por vezes constituindo

conglomerados polimíticos, em camadas decimétr¡cas e com seixos de argila na base.

Apresentam gradação normal para arenitos quartzosos finos, com estratif¡caçöes

cruzadas de pequenos porte, ocorrendo, no topo, s¡ltitos b¡oturbados e s¡ltitos e argilitos

com gretas de contração. Ocorrem como camadas de geometria tabular, com grande

persistência lateral, espessuras decimétricas a métricas e base erosiva. Estes

sedimentos representam inunditos originados por processos do tipo s/¡eef-frood, por

ocas¡ão de enchentes esporádicas.

As fácies de argil¡tos verdes maciços, folhelhos e calcários dolomíticos apresentam área

de ocorrência s¡gnificativa na por$o central da Bacia de Taubaté. Os arenitos finos a médios

com estratificaçôes cruzadas, depositados em leques deltáicos chegando no lago, foram

descritos por Riccomini (1989) exclusivamente na borda norte da Bacia de Taubaté.

Análises palinológicas efetuadas por L¡ma ef a/. (1985a) em amostras de folhelhos

pirobetuminosos da Formação Tremembé, provenientes da sondagem ne 42 do CNP, e por

Yamamoto (1995) ¡nd¡caram idade ol¡gocên¡ca para esta unidade. lnúmeros trabalhos de cunho
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paleontológico já foram realizados acerca do rico conteúdo fossilífero da Formação Tremembé,

tendo s¡do descritos, até o momento, restos de folhas e troncos de angiospermas, espículas de

esponjas, tubos de vermes, gastrópodes, ostracodes, crustáceos, insetos (lepidóptera), peixes,

aves, répteis (crocodilianos e quelônios) e mamíferos (quirópteros, taxodontídeos, roedores)

(Mezzalira 1989).

c) Formação Säo Paulo: compreende um sistema fluvial meandrante, presente nas bacias de

São Paulo, Resende e porçäo sudoeste da Bacia de Taubaté. Seu holoestratótipo localiza-se na

Bacia de Säo Paulo, situando-se abaixo da caixa d'água da Rua Heitor Penteado, Vila Jataí

(SP) (Fig.4C), tendo sido inic¡almente descrito por Suguio & Barbour (1969). À esta formação

pertencem:

1) arenitos grossos, conglomeráticos, com estratificaçöes cruzadas, base erosiva e

presença de clastos argilosos, representantes de depósitos de canais meandrantes;

2) s¡lt¡tos e argilitos laminados, às vezes, fossilíferos (linhitos), depositados em meandros

abandonados;

3) aren¡tos médios a grossos como sedimentos de rompimento de diques marginais,

gradando para sedimentos mais finos, rítmicos e laminados de planície de ¡nundaçåo.

Riccomini (1989) considerou os linhitos aflorantes na regiâo de Guararema, SP, como

fácies de meandros abandonados (oxbow lakes), integrantes da Formação São Paulo. A análise

palinológica desses linhitos, efetuada por Lima ef a/. (1985b), apresentou idade oligocènica

superior para estes depósitos, poster¡ormente corroborada por Yamamoto (1995). A Formação

São Paulo marca o término da sedimentação do Grupo Taubaté, em período de relativa

calmar¡a tectônica, quando ainda estavam interligadas as bacias de São Paulo, Taubaté,

Resende e Volta Redonda (R¡ccomini 1989).

Acima do Grupo Taubaté ocorrem as formaçöes ltaquaquecetuba (Coimbra et al. 1983,

Riccomini & Coimbra 1992), representativa de um sistema fluvial entrelaçado com sedimentos
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restritos à área da Bacia de São Paulo, e Pindamonhangaba (Riccomini 1989, Mancini 1995),

correspondente a um sistema fluvial meandrante de ocoÍrência restrita à porçåo central da

Bacia de Taubaté.

Marques (1990), a partir da análise de seçöes sísmicas levantadas na Bacia de Taubaté,

individual¡zou seis depocentros nesta bacia, com espessuras variando de 500 a 850m' e

interpretou duas unidades sísmicas, A e B, provavelmente separadas por um s// de diabásio e

correspondentes, respectivamente, a pacotes clást¡cos grossos e sed¡mentos pelítico-

psamiticos.

Fernandes (1993), atfavés da sísmica de reflexåo e da gravimetria, reconheceu a forma

tridimensional do topo do embasamento da Bacia de Taubaté e propôs a d¡visáo da coluna

sedimentar desta bacia em cinco unidades sísmicas, as quais representam var¡açöes verticais

de refletores sísmicos e foram designadas, da base para o topo, de A, B, C, D e E. As unidades

A e B foram descritas como prováveis registros de sedimentaçåo flúvio-lacustre; as unidades C

e D como sed¡mentos lacustres, e a un¡dade E correspondente ao depósitos de leques aluv¡ais

da Formaçäo Resende.

- Campanha (1994), baseando-se no conceito de seqüència estratigráfica de Vail ef a/.

(1977), no qual os eventos deposicionais são relac¡onados a var¡ações globa¡s do nível do mar,

propôs, informalmente, cinco seqüências depos¡cionais para os depós¡tos da Bacia de Taubaté,

designadas, da base para o topo, de Seqüências Basal, Tremembé, Taubaté,

P¡ndamonhangaba e Vale do Paraíba.
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Figura 4 - Seçöes-t¡po das unidades terciárias do RcSB:

(A) Formação Resende (Amador 1975, Melo e¿af1985): 1) sedimento arenoso com seixos e grânulos, estratif¡ceção cruzada planar, nível dê
seixos ne base dos bancos e estretos cruzados, elementos grossos representados por quartzo, feldspatos (não alterados), sien¡to e roches do
embasamento; 2) argila arenosa sem elementos grossos, com estratificação plano paralela; 3) sed¡mento conglomerático, com seixos e
grânulos arredondados de rochas do emþasemento e dos maciços alcalinos; abundante material arenoso grosso; estrat¡fìcagão cruzada planar;
níveis de seixos imbricados; diastema na base, com retrabalhamento da camada inferior; 4) argila arenosa com alguns grânulos; 5) semelhante
a (1); 6) semelhanle e (2); n semelhante a (1), elementos grossos menos freqüentes; 8) silte argiloso sem elementos grossos, com
estrât¡f¡caÉo planoparalela; 9) sedimento conglomerático muito alterado, semelhente e (3), com estratificação planoparalela menos visível;
diestema e retraþalhamento da camada ¡nferior na bese; presença de lentes argilo-arenosas; 10) seixos e blocos anedondedos de quartzito,
pouca matriz arenosa; nivel de terraço recente; 11) colúvio arenoso.

(B) Formação Tremembé (Riccomini 1989): 1) lamitos, a largura dâ coluna indica a dimensão dos maiores clastos presentes; 2) areias grossas; 3)

siltitos; 4) argil¡tos; 5) folhelhos; 6) folhelhos papiráceos; 7) dolomitos; 8) calcretes calcíticos; 9) cobertura colúvio-alwial; 10) estruturas "fleme";
1l) gretas de contração; '12) bioturbaSes.

(C) Formeção São Paulo (Suguio & Barbour 1969, Riccomini 1989): 1, 3, 10, 11 - arenito arg¡loso; 2, 5, 7 - arenito mais puro: 4 - argilito silt¡co-
erenoso; I - siltito argiloso; 6, 9 - argilito síltico. Presença de pelotas de ergile a 2,5m; (1) camada de arenito com cimento limonít¡co; (2)

cemadas limoníticas anastomosadas; (3a e 3b) crostas de concreções limonítices botrioidais; (4) siltito argiloso limonitizado.
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2.2.2 Bacia de ltaboraí

A Bacia de ltaboraí é sobejamente conhec¡da na literatura brasile¡ra por seus sedimentos

carbonáticos explorados economicamente durante cinco décadas e, principalmente, por seu r¡co

conteúdo fossilífero. A bacia é uma pequena depressäo de forma elíptica, com cerca de 1500m

de comprimento e SOOm de largura, encontrando-se encravada em terrenos granito-gnáissicos.

Geologia

As rochas sedimentares da Bacia de ltaboraí foram inicialmente descritas por Leinz

(1938), que individualizou três litotipos principais:

a) calcário fitado, puro, de coloração avermelhada intercalada com faixas esbranquiçadas,

contendo exclusivamente calcita grossa, crescida como prismas de 5 a 10mm de

comprimento, perpendiculares ao bandamento. Constitui bancos centimétricos, irregulares e

lenticulares e, localmente pode passar para calcário oolítico (oólitos de 2 a 3mm). A

r¡tmicidade e a ¡rregularidade dos leitos perm¡tiu ao autor afirmar que este calcário näo se

formou em condiçöes de calmar¡a e com sedimentaçåo contínua, tendo sido então

interpretados como produto de sedimentação nas bordas da bacia, a partir de fontes

vadosas ricas em bicarbonato de cálcio, cujas águas seriam hidrotermais; o autor relacionou

este hidrotermalismo às últimas fases do magmatismo alcalino de ltatiaia e Poços de Caldas;

b) calcár¡o cinzento, mac¡ço, contendo calcita fina, minerais detríticos (quartzo, feldspato, mica

e material argiloso) com granulação de 0,01 a 3mm, e blocos métricos e angulosos de

calcár¡o fitado. Estes sedimentos, originados em ambiente lacustre, exibem contatos

irregulares com os níveis de câlcário f¡tado e passam gradualmente para litologias

essencialmente detríticas;

c) sedimento eluvial, maciço, constituído por seixos a blocos, em geral angulosos, de rochas do

embasamento, e seixos de quartzo, feldspato, muscovita e biotita, ¡mersos em matriz

arenosa a argilosa. Esta unidade, originada por torrentes eluviais de lama, constitu¡ o topo da



seqüència sedimentar, podendo atingir 10 a 20m de espessunt, encontrando-se, a¡nda,

intercalados nos calcários cinzentos.

O autor representou estas litologias em um perfil geológico norte-sul (Fig. 5A). As

descrições litológ¡cas e o modelo genético apresentados por Leinz (1938) para a Bacia de

Itaboraí foram reafimados por quatro décadas nos trabalhos que se seguiram. Este modelo

permite visualizar corpos sedimentaÍes com contatos ¡nterdigitados e uma evoluSo geológica

completa, desde o início da sedimenta$o do calcário fitado nas bordas da bacia, o

desenvolvimento do ambiente lacustre e o gradual afogamento deste por leques aluviais.

Ruellan (1944) admitiu a vigència de movimentos diastróficos pós-sedimentares, os

quais ter¡am ¡nclinado as camadas sedimentares, com dire$o geral N62E, em cerca de 30"

para SE, e inferiu uma falha com traçado retilíneo na borda sul da bacia.

Beurlen & Sommer (1954) confirmaram a existênc¡a de falhamentos na Bac¡a de ltaboraí,

aos quais foram atribuídos a inclinação dos sedimentos em torno de 25-30', a maior espessura

de sedimentos calcários junto a falha ENE na borda sul da bacia, o frâco desenvolvimento dos

sedimentos eluviais ao longo deste limite meridional e a "milonitizaçäo" dos calcários e dos

gnaisses nas viz¡nhanças desta falha. Tendo em vista a escassez de depós¡tos eluv¡ais na

borda sul da bacia, região de alto declive, estes autores concluíram ainda que a forma atual da

bacia não corresponderia a original, faltando sua parte meridional devido a um soergu¡mento

tectôn¡co deste bloco, seguido de erosão dos sed¡mentos. Para a origem do calcário, Beurlen &

Sommer (1954) conoboraram a proposta de hidrotermalismo de Leinz (1938), inferindo a

presença de lentes de mármore intercaladas no embasamento gnáissico, fato posteriormente

comprovado por sondagens (Ferreira & Coelho 1971). Para Beurlen & Sommer (1954) as águas

terma¡s teriam fluido através da grande falha ENE, poss¡velmente originada pelas atividades

tectônicas do vale de afundamento Campo Grande-Guanabara-R¡o Bonito (Freitas 1951);

sugerindo possíveis dissoluções nas rochas do embasamento e formação de cavidades

subterrâneas, os autores invocaram processos de dolinamento para a formaçåo da bacia

sedimentar.



Brito ef a/. (1972) caracterizaram petrograficamente as rochas do embasamento da

bacia, descrevendo gnaisses de granulação fina, formados por bandas biotít¡cas altemadas a

bandas quartzo-feldspáticas (plagioclásio e microclín¡o), e mármores com cor clara, granulação

grossa e contendo calcita, pouco piroxênio (diopsídio) e ocasionais cr¡stais de pirita, além de

porções restr¡tas de cor escura e com calcita m¡crocr¡stalina. Os autores apresentaram um perfil

geológico esquemát¡co (Fig. 5B), tendo na base os mármores do embasamento, e acima os

sedimentos da bacia com os depósitos de calcár¡o fitado na porçäo basal, sendo cortados pelos

canais de dissoluçäo preench¡dos com margas, e, acima, níveis de calcários cinzentos com

gastrópodes ¡ntercalados a leitos de calcár¡os fitados; no topo da seqüência sedimentar ocorrem

os sedimentos eluviais, associados, no mesmo nível, com cascalheiras.

Palma & Br¡to (1974), em seu perfil estrat¡gráfico da bacia (Fig.5C), apresentaram

também, na base da seqüência, calcários fitados cortados por canais de d¡ssolução,

preenchidos com margas, sendo sobrepostos por banco de calcário cinzento; acima, sucedem-

se leitos de calcários argilosos, contendo seixos de gnaisse, feldspato e quartzo, alternados a

níveis de calcários fitados. No topo ocorre banco espesso de calcário arg¡loso com seixos,

recoberto por sedimentos eluvia¡s, associados a cascalhe¡ras. Para o calcário argiloso com

seixos os autores atribuíram origem por enxurrada.

Rodrigues Francisco & Cunha (1978) apresentaram vários perfis estratigrá'ficos

levantados na Bac¡a de ltaboraí e classificaram as rochas sedimentares em dois grupos, sendo

um deles o das rochas de origem química e o outro das rochas com elementos detríticos. Os

autores atr¡buíram origem química para: a) o calcário fitado de Leinz (1938), denominado de

calcár¡o travertino; b) calcár¡o botrioidal, poroso, classificado como tufo"; c) calcário oolít¡co; d)

silexito, formado por alteração h¡drotermal dos calcários, os quais foram totalmente subst¡tuídos

por sílica. Foram classificadas como rochas de or¡gem detrítica: a) o calcário cinzento, contendo

detritos minerais; b) as margas dos canais de dissoluçåo, que contèm feldspato, m¡ca branca e

argila verde, além de clastos de calcários; c) folhelhos, associados a níveis linhíticos; d) brechas

calcárias e calcár¡os brechóides. Rodrigues Francisco & Cunha (1978), em seu estudo
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estrat¡gráfico da bacia, posicionaram, na base da seqüência sedimentar, um calcário argiloso

com restos de gastrópodes, sendo sobreposto por calcários travertinos e "tufos" intercalados a

leitos de calcários argilo-arenosos contendo seixos. Na margem noroeste da bac¡a os autores

destacaram que o calcário argiloso passa para litotipos de granulação ma¡s grossa, exibindo

granodecrescència ascendente, podendo ainda ocorrer sedimentos rudáceos intercalados aos

calcários travertinos. No topo da seqüência ocorrem sed¡mentos clásticos, correspondendo aos

eluviöes de Leinz (1938) e às cascalheiras com fósseis ple¡stocênicos. Para estes autores a

histór¡a geológica da bacia inicia-se com a formaçäo do vale de afundamento Campo Grande-

Guanabara-Rio Bonito e a deposição de calcários arg¡losos cinzentos em dolina formada pela

carstificação do embasamento, devido à exposiçäo dos mármores. Seguiu-se novo evento

tectônico na borda sul da depressão e formação de sedimentos essencialmente carbonáticos,

correspondentes aos pacotes de calcário travertino, de origem hidrotermal. Sedimentos

detríticos continuavam a chegar na bacia, sendo sua abundåncia controlada por variações

climáticas. Enxurradas torrenciais foram responsáveis pelo carreamento de gastrópodes para a

bacia, deposi@o de brechas e turbulência nas águas da bacia gerando estruturas sedimentares

gradativas e oólitos. Nesta época, reat¡vações de fraturamentos e falhamentos permit¡ram a

silicificação de parte dos sedimentos. Após o preenchimento da bacia, uma nova fase erosiva

cárstica or¡g¡nou canais e galerias, os quais foram preenchidos por mater¡al argiloso carbonático

contendo restos de vertebrados fósseis. A tectônica pós-sedimentar promoveu o basculamento

das camadas sed¡mentares e, após novo evento erosivo, depositaram-se coberturas eluviais,

contendo restos de vertebrados pleistocèn¡cos.

Klein & Rodrigues Francisco (1981) caracterizaram pequenas lentes contendo bolas de

areia, presentes na següência de calcários fitados; as lentes exibem extensões métricas, no

máx¡mo 3m, e as bolas de areia são l¡geiramente elípticas, têm em média 1ocm no seu eixo

maior, apresentam a base plana e possuem uma f¡na camada de argila envolvendo-a. O estudo

mineralógico destas argilas, via difração de raios X, revelou a contribuição de montmor¡llonita e

halloysita.



Tibana ef al. (1984) descreveram nódulos e crostas de caliche nos sedimentos

terrígenos e, baseando-se no estudo de fácies e ambientes deposicionais, apresentaram um

modelo de leques aluviais para os depósitos terrÍgenos da bacia, os quais foram gerados por

processos de ffuxo de lama e detr¡tos, em ep¡sódios torrenciais, de alta competência e curta

distância de transporte.

Klein & Valença (1984) descreveram um derrame de lava ankaramítica, com estrutura

almofadada preservada, na borda norte da bacia. O derrame foi alimentado por um dique

tabular de direção N458, com cerca de 10m de espessura e 150m de extensäo, que corta as

rochas do embasamento, conglomerado basal e a seqüência de calcários de ¡dade paleocênica.

Riccomini & Rodrigues Francisco (1992) dataram a lava ankaramítica de ltaboraí, pelo método

lVAr, obtendo idade de 52,6!2,4Ma, correspondente ao Eoceno lnferior a Médio.

Hessel ef a/. (1993) referiram-se à presença de sln¿er como preenchimento de cavidades

de dissolução nos calcár¡os da bacia.

Paleontologia

A Bacia de ltaboraí é há muitas décadas reconhecida como um dos mais ricos depósitos

fossilíferos do Cenozóico brasileiro. Desde a descrição do primeiro achado, uma coleÉo de

gastrópodes (Maury 1929, 1935), muitos fósseis foram referenciados na literatura. No entanto,

três associaçöes fossilíferas principais podem ser sumarizadas:

a) a associação mais jovem, de idade pleistocênica, é representada por restos de vertebrados

(mamíferos e répteis) fósseis contidos em cascalheira depositada diretamente sobre o

embasamento e descritos na borda sul da bacia por Price & Campos (1970);

b) a segunda associação, atr¡buída ao Terciário, mas com idade ainda muito discutida na

literatura, é constituÍda por gastrópodes continentais presentes nos calcár¡os cinzentos (e.9.

Maury 1935, Mezzalira 1946, Ferreira & Coelho 1971, Palma & Brito 1974), e por restos

vegetais, incluindo folhas (Magalhães 1 948) e sementes (Magalhães 1950, Beurlen &

Sommer 1954);



PERFIL A

PERFIL B - 1) aluvio e cascelheira
com ossadas pleistocènicas;
2) calcário frtado com oól¡tos; 3)calcário
com gastrópodes, fósseis e oólitos;
4) câlclário fitado; 5) canais de
dissoluçäo preenchidos
por margas com vedebrados
do Paleoceno.

PERFIL C - 1) aluvio; 2) cascalheira
local com ossadas pleistocên¡cas;
3) celcários argilosos com seixos de
gnaisse, feldspato e quartzo; 4) calcários
fitados, puros, superiores; 5) calcários
cinza e amarelados, com pequenos
fragmentos de minereis detríticos com

fósseis de gastrópodes continenta¡s e
espârsas concentrações de oólitos;
6) calcários fitados, puros, inferiores;
7) canais de dissolução preenchidos por margas,
com vertebrados do Paleoceno: 8) calcário cristalino;
9) gnaisse em conlato de falha.

Figure 5 - Perfis geológicos esquemát¡cos da Bacia de ltaboraí

Br¡to ef af (1972) (peml B) e Palma & Brito (1974) (p€rfil C).

ffiç"1.¡... 
- - ' 

E.o'p,.'o c.r¡rcr¡ôo

epresentados por Leinz (1938) (perf¡l A),
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c) a terceira assoc¡ação, talvez a ma¡s significativa descoberta devido ao seu caráter

cronológico, compreende uma fauna de vertebrados, constituída principalmente por

mamíferos pr¡mit¡vos (Price & Paula Couto 1946). Paula Couto (1949) descreveu o local de

coleta do mater¡al como um depósito margoso, amarelado ou acinzentado, que preench¡a

galerias subterråneas do calcário, representativas de antigos cursos d'água subterrâneos. O

sedimento margoso, fossilífero, teria sido alí depositado pelas águas, como produto de

erosão dos próprios sedimentos calcários e das rochas do embasamento que circundam a

bacia. Paula couto (1952a,b,c,d) esclareceu que os vertebfados fósseis se encontravam nos

canais de dissolução que cortam o calcário com gastrópodes e comparou esta fauna aos

fósseis da Formação Rio Ch¡co da Patagônia, atribuindo idade paleocênica superior para os

depósitos da Bacia de ltaboraí. Mais recentemente, Marshal (1985) propôs a criação do

andar ltaboraiense, correspondente a base do andar Riochiquense da Argent¡na, para a

fauna de vertebrados fósseis presentes em canais de dissolução nos calcários da Bacia de

Itaboraí.

Brito e¿ al. (1972) descreveram oólitos com núcleos compostos por grãos minerais

(quartzo, feldspato), fragmentos líticos, pedaços de outros oólitos e, por vezes, oólitos

aparentemente sem núcleo, os quais podem ser encontrados nos cAlcár¡os cinzentos. As

camadas oolíticas são formadas por calcita microcr¡stalina, podendo alternar-se camadas claras

de granulação mais grossa e escuras mais finas; os oólitos têm granulação homogênea e

flutuam no sedimento. Menezes & Curvello (1973) detalharam a petrografia deste oólitos.

Lima & Cunha (1986) efetuaram a análise palinológica de um nível linhítico presente na

borda norte da Bacia de ltaboraí. Os autores ressaltaram que todos sedimentos do afloramento

estudado, inclusive o linhito, portavam fósseis de gastrópodes, situando a seçäo na parte média

da seqüència sedimentar. Esta descrição permite interpretar que o afloramento analisado pelos

autores corresponde a um dos leitos de sedimentos eluviais intercalados no pacote de calcários

cinzentos. A idade sugerida para o conjunto s¡tua-se no l¡mite Paleoceno-Eoceno. Riccomini &

Rodrigues Francisco (1992) situam este nível linhítico abaixo do derrame ankaramítico.
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2.2.3 Graben de Sete Barras

A Formaçåo Sete Barras preenche o graben homônimo, de dire$o N50E, e compreende

um sistema de leques aluvia¡s marg¡nais e coalescentes, associados aos falhamentos de borda

da bacia, no qual foram depositados sedimentos rudáceos (para e ortoconglomerados), lamitos

e arenitos, com clastos polimíticos, de coloração cinzenta e exibindo granodecrescência

ascendente e discreta estratificação plano-paralela nos conglomerados e arenitos de topo. Esta

sedimentação é contemporânea a um paleolago central, onde depositaram-se argilitos siltosos

(Melo 1g9O). As litologias da Formação Sete Barras foram correlacionadas àquelas das bacias

de Taubaté e São Paulo por Melo (1990), sendo o preenchimento sedimentar admitido como

cogenético e contemporâneo nestas depressöes, e atribuída a idade eocênica-oligocênica.

2.2.4 Bacia de Curitiba

Os sedimentos da Bacia de Curitiba, no Estado do Paraná, foram descritos in¡cialmente

por Bigarella & Salamuni (1957), como argil¡tos de coloração cinzenta e arenitos arcoseanos,

representativos de depósitos fluviais e lacustres, de idade pleistocênica e espessura da ordem

de 100m.

Bigarella eú a/. (1961), a partir de estudos geomorfológicos na área da Bacia de cur¡tiba,

apontaram ambientes de leques aluviais coalescentes junto a planícies fluviais para formaçáo

dos sedimentos arenosos, assoc¡ados a s¡stema lacustre (playa) para os argilitos e siltitos. Os

autores referiram-se a vestígios de regolitos pretér¡tos a¡nda conservados nas porçöes

periféricas da bac¡a. Bigarella & Salamuni (1962) nomearam os depós¡tos de Formação

Guabirotuba, compreendendo argilas, areias, conglomerados e margas associados a sistema

de leques aluviais.

Mais recentemente, coimbfa et al. (1996) propuseram a designação de Formação

piraquara para os sedimentos argilosos ocorrentes próximo à localidade homônima, capeando

28



a)

b)

a Formaçäo Guabirotuba. Os autores atribuíram origem em s¡stema fluvial meandíante para

estes argil¡tos, correlacionando-os com a Formaçåo São Paulo de idade miocênica.

2.2.5 Estrutura e tectôníca do RCSB

o modelo tectônico para a origem e evolu@o do RCSB (Fig. 1) engloba fases tectônicas

dist¡ntas, correspondentes a campos de esforços com diferentes orientaçöes (Riccomini 1989,

Salvador & Riccomini 1995), conforme segue:

Paleógeno: extensão NNW-SSE resultando na forma$o da depressão original do rift, c-om

concomitante preenchimento vulcano-sedimentar, representado pelo Grupo Taubaté;

Neógeno (Mioceno?): transcorrência sinistral de direção E-W, com extensão NW-SE e,

localmente, compressão NE-SW, com gera@o das soleiras de Arujá e Queluz, e separaçåo

das drenagens dos rios Tíetê e Paraíba do Sul;

Plioceno (?) a Ple¡stoceno lnferior: fase tectonicamente estável com a implanta@o do

sistema fluvial meandrante da FormaÉo P¡ndamonhangaba;

Pleistoceno Superior: inicialmente com estabilidade tectÔnica, seguida de nova fase de

transcorrència, agora dextral, com compressäo NW-SE e geração de soleiras locais (Alto

Estrutural de Caçapava, Alto Estrutural de Resende, Soleira de Floriano-Barra Mansa, e do

alto estrutural que separa a Bacia de Volta Redonda do Gnaþen de Casa de Pedra);

Holoceno: extensão NW-SE, afetando depósitos de baixos terraços do R¡o Paraíba do Sul;

Atual: campo de tensões indicando compÍessão E-W, afetando depósitos coluviais, colúv¡o-

aluv¡ais e aluvia¡s.

2.2.6 Geomorfologia do RCSB

Diversas superfícies de aplainamento foram reconhecidas na área do RCSB, as quais

serviram para dataçöes relativas e correlações locais e regiona¡s das unidades sedimentares.

d)

e)
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Almeida (1964), em seu estudo do relevo paulista, destacou a superfície do Japi

nivelando serranias quartzíticas ao norte da Bacia de São Paulo, sendo admitida como de idade

neo-cretácea pelo autor e paleogênica por Martonne (1943). No âmbito das bacias de Resende

e Taubaté, Martonne (1943) identificou a Superfície de Campos, nivelando os altos cimos da

Serra da Mantique¡ra ao norte, e o Planalto da Bocaina ao sul. Almeida (1951) corfelacionou as

superfíc¡es do Jap¡ e de Campos e, posteriormente, Almeida (1983) salientou que os edificios

vulcånicos do magmatismo alcalino da Província Serra do Mar já haviam sido erodidos pela

Superfície do Japi à época de deposição dos sedimentos terciários. A evolução desta superfície

teria sido interrompida pela tectônica geradora do nfr, ficando assim o tempo de duração dos

processos erosivos limitado pelas rochas alcalinas do Cretáceo Superior, cujas chaminés foram

aplainadas, e a lava de Volta Redonda, posterior à superfície destruída.

Martonne (1943) englobou sob a designação de superfície Neogênica os resquíc¡os de

ciclos erosivos existentes nos vales dos principais rios do Planalto Atlåntico e nivelados abaixo

da Superfície do Japi.

Na área da Bacia de curitiba, Bigarella ef a/. (1961) e Bigarella & salamuni (1962)

reconheceram duas amplas superfícies de erosão relacionadas ao desenvolvimento da bacia. A

ma¡s antiga dessas superfícies havia sido designada de Superfície do Alto lguaçu (Almeida

1952), atr¡buícla ao Terciário lnferior e correlacionada à Superfície Sul-Americana de King

(1956), tendo se desenvolvido previamente à deposiso da FormaÉo Guabirotuba. A superfície

mais jovem, denominada de Superfic¡e de Curitiba, originou-se após o preenchimento da bacia

pela Formação Guab¡rotuba, porém ainda permanece com idade incerta.

2.2.7 Trabalhos prévios sobre os argilominerais do RCSB

os estudos mineralógicos dos sedimentos do RCSB, em espec¡al da Bacia de Taubaté,

foram realizados pf¡ncipalmente nas decadas de 60 e 70, com os trabalhos de Paiva Netto &

Nascimento (1956), Abfeu (1960), Souza Santos (1963), Souza Santos & santini (1965),

Zandonadi et al. (1970\ e Zandonadi (1972, 1974): tais estudos visavam, essencialmente,



apontar empregos tecnológicos para as argilas esmectíticas da Formação Tremembé,

aflorantes nas regiões de Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba (Bacia de Taubaté).

Dentre estes trabalhos, destaca-se o de Paiva Netto & Nascimento (1956) com o estudo

das argilas da Formação Tremembé, no qual os autores ¡dentificaram valor de CTC (por l00g

de material seco a 105-110'C) oscilando entre 23,5 e 48,4 e.mg/1009 de amostra, e a presença

de picos endotérmicos em gráficos de ATD, em temperaturas de 105-110'C, 350-400'C e

850'C, e pico exotérmico entre 850-925'C. Por considerarem a compos¡ção química rica em Fe

(FezO¡: 5,6 a 1O,2o/o e FeO: 0,71 a 3,7o/o), Mg (MgO:1,8a3,7o/o) e Ca (CaO: 0,35 a 2,9%) e

deficiente em Na (NazO: 0,18 a 0,60/o), estes autores classificaram estas esmectitas como

nontronitas. Estes materiais foram ainda classificados como terns-fuller, com poder descorante

natural (Souza Santos 1963), porém de baixo rendimento, sendo que Zandonadi (1972) aponta

a improbabilidade de outros usos descorantes para estas argilas, além do emprego como

agentes descorantes de óleos vegetais. Mais recentemente, Franchi et al. (1992) baseando-se

na litoestratigrafia proposta por Riccomini (1989), apresentou dados de comportamento

tecnológico para argilas esmectít¡cas da região de Pindamonhangaba, e destacou o alto

rendimento do mater¡al proveniente desta área após tratamento de ativaçåo ácida.

Dentre os primeiros trabalhos que vincularam o estudo mineralógico à estrat¡grafia e

gênese dos depósitos da Bacia de Taubaté encontra-se o de Suguio (1969) que, através da

difraçåo de raios X, caracterizou as argilas frescas e alteradas da FormaÉo Resende

(Riccomini 1989), abordando também os sed¡mentos desta unidade atravessados pela

sondagem ne 42 do CNP. Em difratogramas de amostras frescas da Formação Resende

aflorantes em superfície, Sugu¡o (1969) observou que a esmect¡ta apresenta reflexöes basais

bem definidas de média intens¡dade. O autor verificou também o desaparecimento da reflexåo

basal da esmectita nos difratogramas das amostras superficiais alteradas, onde estão presentes

somente quartzo, caulinita e mica, tendo sido este fato posteriormente também destacado por

Amador (1975).

3l



Suguio (1969) relacionou a gênese dos sed¡mentos esmectíticos do Grupo Taubaté à

altera$o das biot¡tas das rochas pré-cambrianas do embasamento, sendo a coexistência de

esmectitas e caulinitas nos sedimentos atribuída à alteração coetânea de biotitas para

esmectitas e de feldspatos para caulinitas. Resguardando-se da afirmação de clima semi-árido,

o autor atr¡buiu a predominância de esmectita ou caulinita nos sedimentos terciários às

condições locais que prevaleciam no amb¡ente para a formação de um ou outro mineral por

ocas¡äo da alteração das rochas na área-fonte.

Amador (1976) abordou a influência paleoclimática na mineralogia dos depósitos da

Bacia de Resende, concluindo pela vigència de clima provavelmente seco (semi-árido), o qual

ter¡a favorecido o predomínio de argilominera¡s esmectíticos, a abundåncia em minerais

instáveis e os relativamente elevados teores em feldspato fresco.

Riccomini (1989) estudou os argilominerais presentes nas unidades terciárias das bacias

de Taubaté, Resende, Volta Redonda e São Paulo, enfocando principalmente a caracterizaçäo

microtextural através de estudos por microscopia eletrônica de varredura. De modo geral,

Riccomini (1989) e Brandt Neto ef a/. (1991) observaram que argilominerais do grupo da

esmectita apresentam-se como a mineralogia essencial dos sedimentos das formações

Resende e Tremembé, estando associada a m¡ca, caulin¡ta e clorita, além de quartzo, dolomita

e pir¡ta. Os autores caracterizaram dois tipos texturais de esmect¡ta, sendo o mais abundante a

de origem detrítica, apresentando-se como finas placas de bordos arqueados, e

secundariamente a autigênica com textura tipo "favo-de-mel". Os argilominerais do grupo da

caulinita ocorrem como: 1) caulinitas detrítica e autigênica, disseminadas em proporções

d¡stintas nas diferentes unidades; 2) halloysita tubular, aparentemente restrita à fácies de

aren¡tos arcoseanos da Formação Tremembé, e 3) dickita, presente como placas centimétricas

preenchendo cavidades e compondo o cimento de uma brecha em borda de falha nos

diamictitos da Fofmação Resende, na região do Parque Dom Pedro, porção central da Bacia de

São Paulo, tendo sido atribuída gênese h¡drotermal para este argilomineral.
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Para a gênese das esmectitas detríticas Riccomin¡ (1989) suger¡u a formação de

caul¡nitas em clima úmido pretér¡to e posterior alteração para esmectitas em clima semi-árido.

Riccomini ef at (1996), em estudo preliminar, apontaram para as esmectitas da Bacia de

Taubaté origem a partir das rochas pré-cambrianas do embasamento e sob condiçöes semi-

áridas,

Riccomini ef a/. (1994) iniciaram a busca da correlação entre os dados geológicos,

mineralógicos e tecnológicos até entåo disponíveis para as argilas esmectíticas da Bacia de

Taubaté. Os autores apontaram a origem detrÍtica destas argilas e a neoformação e alteração

de argilominerais no amb¡ente lacustre como fatores preponderantes na determ¡nação do

rendimento tecnológico das esmectitias. Riccomini et al. (1994) ressaltaram ainda o difícil

controle de produÉo e qualidade de produtos tecnológicos que util¡zam como matérias-primas

as argilas de níveis alterados da Formação Tremembé, descritos na literatura como "argilas

vermelhas do Vale do Paraíba". Neste caso, a exemplo da Formaçäo Resende, estariam sendo

misturadas argilas frescas e alteradas, com propor@es mineralógicas e comportamentos

tecnológicos variados.

A contribuiçäo de mica e caulinita, em placas grandes e arredondadas, torna-se mais

abundante para o topo do Grupo Taubaté, na Formaçâo São Paulo, sendo então cons¡derados

indicativos da passagem para climas úmidos e quentes à época de deposiçäo desta unidade no

Oligoceno Superior (Riccomini 1989).

segundo Riccomini (1989), a diagênese promoveu a forma@o de esmect¡ta em textura

',favo-de-mel", clor¡ta, íll¡ta e caulinita verm¡forme. As esmectitas diagenéticas cresceram

intimamente associadas aos níveis de calcrete ou aos carbonatos d¡sseminados na matriz dos

sedimentos das formaçöes Resende e Tremembé. Riccomini et al. (1994) vincularam a origem

destas esmectitas autigên¡cas à l¡beração da sílica pelo ataque superf¡c¡al de grãos de quartzo

por águas carbonatadas, reagindo com a esmectita detrítica e formando arranjo neoformado,

com posterior precipitação de calcita cr¡stalina intersticial. As cloritas desenvolveram-se nos

argilitos verdes da Formaçåo Tremembé, onde associam-se à esmectita e sulfetos. Segundo
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Riccomini (1989) as cloritas estariam relacionadas a maior concentração em magnésio dos

argilitos verdes maciços da Formação Tremembé, os quais contèm ainda dolomita.

Argilominerais do grupo da caulinita também såo neoformados. Riccomini (1989) atr¡buiu or¡gem

diagenética para as halloysitas presentes nos arenitos deltáicos da Formação Tremembé, as

qua¡s proviriam da decomposição de feldspatos abundantes nessa fácies. Sant'Anna & Valarelli

(1996) apresentaram a hipótese alternativa de Origem autigênica, contemporånea à

sedimentação destes arenitos na borda do lago, e sugeriram uma cr¡stal¡zaÉo a partir da

alteraÉo dos feldspatos, através da hidrólise por águas ácidas, provavelmente das chuvas,

acompanhada do carÍeamento das bases para as águas alcalinas do lago Tremembé, levando

a formação de um gel enriquecido em Si e Al. As halloys¡tas seriam então produtos autigênicos

(eodiagenéticos), indicativos de sazonalidade pluviométrica vigente à época da sedimentaçäo.

As caulinitas vermiformes são atribuídas à alteração dos feldspatos pela percolação de águas

ácidas (Riccomini 1989), provavelmente em estágios diagenéticos ma¡s avançados e sem a

influênc¡a do meio deposicional.

Goenopawiro (1997), em seu estudo da diagênese dos arenitos terciários da Bacia de

Taubaté, encontrou os seguintes argilominerais, em ordem crescente de abundância: caulinita,

illita, interestratificados ill¡ta-esmect¡ta. Secundariamente, o autor encontrou esmectita e

interestratif icados clorita-esmectita. Para os interestrat¡f icados illita-esmectita o autor atribuiu

uma origem a partir da remoção de potássio das micas e ¡llitas, e os interestrat¡f icados clorita-

esmectitâ foram considerados como produtos de lixiviaSo dos íons de magnés¡o das cloritas.

Rodrigues Francisco & Cunha (1978) analisaram via difraçäo de raios X os sedimentos

argilosos da Bacia de ltaboraí, tendo identificado caulinita e esmectita.

Berg & Lourenço (1973) relataram a contr¡bu¡ção de esmectita, illita e interestratificado

illita-esmectita nos sedimentos da FormaÉo Guabirotuba, baseando-se em difraçäo de raios X

e análise térmica diferencial. Trescases ef a/. (1986), a partir de estudos de d¡fração de raios X

e análises quÍmicas de amostras das fraçåo argila (contendo caulinita, mica e esmectita) de um

perfil de intemperismo, apontaram a presença de beidellitas e montmorillonitas nos sedimentos
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da Bacia de Curitiba e a alteraçäo destes minerais para caulin¡ta em direção ao topo do perfil.

Os autores apontaram ainda a contribuif o de paligorsquita (arg¡lomineral com 10.64 no

difratograma de raios X) junto aos calcretes expostos nesta bacia. Para as esmect¡tes os

autores suger¡ram origem sob a vigência de clima "sub-árido". Bigarella ef a/. (1961) haviam

sugerido anter¡ormente uma origem em clima úmido para os paleoregolitos que originaram a

Formação Guabirotuba, tendo esta sido posteriormente depositada em clima semi-árido.

Moraes ef a/. (1991) descreveram a presença de esmectitas nos depósitos da Formaso

sete Barras e, por correlacionálos com as formações Resende e Tremembé da Bacia de

Taubaté, atribuíram vigência de clima semi-ár¡do para a origem destes m¡nerais.

A tabela 1 apfesenta uma súmula dos argilominerais já referidos nas unidades

litoestratigráf icas do RCSB,

2.2.8 Lantanita no RGSB

Coutinho (1955) realizou a primeira descrição de lantanita, carbonato de terras raras, nos

sedimentos do RCSB, em ocorrênc¡a s¡tuada na Bacia de Curitiba e associada aos calcretes da

Formação Guabirotuba. O autor assinalou a presença de cristais submilimétricos (<1mm de

comprimento) de lantan¡ta com formas de rosetas, esferulitos, agregados cruciformes, grupos

irregulares e dispostos isoladamente, os quais recobr¡am paredes de fratura e foram atribuídos

a uma formaçåo supérgena. os dados químicos obtidos por Ansell ef a/. (1976), v¡a

microssonda eletrônica, e por Cesbron et al. (1979\ por análise química via úmida, mostraram

que a lantanita de Curitiba é empobrecida em Ce e enriquecida em Nd.

Trescases ef a/. (1986) caracter¡zaram a forma de ocorrência da lantanita nos difrentes

litotipos presentes na Bacia de Curitiba, incluindo arcóseos, argil¡tos e calcretes, e estudaram o

comportamento geoquímico dos elementos terras raras frente ao intemperismo atual. A partir de

análises químicas dos sedimentos os autores concluíram que os elementos tefras raras foram

transportados para a bac¡a juntamente com a fração argilosa fina, tendo como fonte as rochas

alcalinas presentes na região. Para os autores os principais fatofes que afetaram o



compoftamento dos elementos terras raras frente ao intemperismo foram o pH, o Eh e a

pressäo parcial de ç9, IPCO), os quais teriam favorecido a lixiv¡ação dos elementos terras

raras pesados do perfil e acumulado os terras raras leves acima de níveis de calcretes, que

teriam se comportado como barreiras para a lixiviaSo.

coimbra ef a/. (1989) descreveram a presença de lantanita-(Nd) em sedimentos da

Formaçåo Resende, s¡tuados no extremo oeste da Bacia de Taubaté, reg¡ão de Santa lsabel, e

também associados a calcretes. Nesta localidade, a lantanita apresenta-se como cristais

placóides com aproximadamente 2 a 3mm e cores violáceas em luz natural. A análise quím¡ca

via úmida forneceu a seguinte fórmula analítica: (Lao.gg¿ Nde.3es Prs 066 Sme.s5e Gd6.e35 Ys e2a

Dy6.q0e Eu¡.6e5 Hoo.oos Cêo.oos Er6.s¡3 Tbs.s62 Yb.o.ooog)z (CO:Þ ' THzO' ou simplesmente (La' NdÞ

(co)3 , 7HrO, com La = Nd (coimbra ef a/. 1989). os autores apontaram origem supérgena, a

partir da lixiviação de minerais pesados do sedimento por águas sulfatadas e ricas em

elementos terras raras, que reagiram Com o carbonato dos calcretes e precip¡taram a lantanita'

Alternativamente, os autores ainda indicaram a possibilidade de uma origem hidrotermal para

os depósìtos de calcretes e para a lantanita a eles associada.

3- CONCEITOS EMPREGADOS

3.1 Argilominerais como indicadores paleocl¡mát¡cos

Os conhecimentos geológ¡cos e mineralógicos adquiridos sobre os argilominerais foram

sistematizados inicialmente por Grim (1953), que apresentou a primeira definição de

argilomineral, diferenciando-o do termo argila.

Em'1964, Georges Millot aboÍdou em seu livro "Géologie des Arg¡les", traduzido como

''TheGeologyofclays.'emlgTo,osprocessosgeoquímicosquegovemamaorigemeo

crescimento dos argilominerals em d¡ferentes ambientes geológicos (intempér¡co, sed¡mentar,

hldrotermal, metamórfico). Neste trabalho, o autor definiu os pr¡ncipais processos formadores de

arg¡lominerais: herança detrítica, transformaçäo e neoformaÉo'
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Tabela 1 - Aroilominerais iá referidos nas unidades litoestratiqráficas do RCSB
UNIDADE

LITOESTRATIGRAFICA
FACIES SEDIMENTAR ARGILOMINERAIS

Formação Resende

a) lam¡tos proximais

b) lamitos distais

cl calcretes

esmectita detrítica
caulinita detrítica

esmectita detrít¡ca
esmectita autigência
caulinita detrítica
clorita

esmect¡ta autiqênica

Formação Tremembé

a) argilas verdes maciças

b) ritmitos de folhelho
castanho escuro

c) arenitos conglomeráticos

esmectita detrítica
clorita autigênica
illita
caulin¡ta delrítica

esmectita detrítica
caulinita detrítca

caul¡n¡ta detrítica
caulinita autigênica
halloisita

Formação São Paulo

a) conglomerados, arenitos
conglomeráticos, siltitos e
argilitos

b) arenilos grossos,
siltitos e aroilitos

caulinita detrítica
caulinite autigênica

câul¡nitâ detrítica
caulinita autiqênica

t-ofmaçao ltaDorat a) lamitos - caulinita
- esmectita

Fotmacdo Sete tsarras â) lamitos - esmectita

Formação Guabirotuba

b) calcretes

- esmect¡ta (beidellÍta e
montmorillonita)
- caulinita
- mica
- interestratifìcado illita-
esmectitâ

- esmectita
- paligorsquita
- illita
- caulinita
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A herança detrít¡ca refere-se ao argilomineral que se forma em um ambiente e é

posteriormente transportado como partícula detrítica para outro amb¡ente geológico, onde

permanece inefte, isto é, permanece intâcto dev¡do a sua esiabilidade frente às novas

condiçöes amb¡entais. A herança detritica responde pela gènese dos argilominerais em várias

seqùências sed¡mentares,

Os argilom¡nerais instáveis estarão sujeitos aos processos de transformação em seu

novo amb¡ente. O conceito de transformação dos argilominerais se aplica àquelas mudanças

que modificam o argilomineral sem alterar seu tipo estrutural de duas (1:1) ou très (2:1)

camadas. Assim, o termo transformação será empregado sempre que demonstrado que

camadas tetraédr¡cas ou octaédricas foram usadas para a gènese da estrutura do novo

argilom¡neral; isto implica que o processo de transformaçâo não envolve dissolução, po¡s neste

caso será neoformação,

A transformaçäo dos arg¡lominerais é um processo genético que pode ocorrer durante o

intemperismo, sedimentaçåo, diagênese ou metamorfismo. Existem dois mecanismos de

transformaÉo dos argilominerais: degradação e agradação.

Segundo Millot (1970), degradaSo é a iransformação negat¡va, sign¡ficando perda de

subståncias, sendo um mecanismo típico do intemper¡smo continental, onde ocorre a lixiviação

de cátions. Ressâlta-se que, somente a troca de cát¡ons nos espaços interlamelares dos

argilominera¡s 2'.1 não caracteriza o processo de transformação, o qual necessariamente deve

incluir as camadas tetraédr¡cas e/ou octaédricas da estrutura.

Agradação corresponde à transformação positiva, no sentido de construSo e ganho de

subståncias, podendo incluir desde a fixaçäo de íons até a completa reorganização da

estrutura. É um meCanismo que se desenvolve princ¡palmente após o intemperismo e

anter¡ormente ao metamorfismo. ocorrendo em sít¡os deposicionais onde estão disponíveis

soluÇöes contendo catios (K., Mg2*) e sílica.



O processo de neoformação é bem caracterizado durante o intemperismo e a diagênese,

podendo ainda ocorrer durante a sedimentação. Este processo está diretamente ligado à

dinåmica das soluçöes presentes no amb¡ente, as quais através de suas caracteristicas

geoquimicas (pH, temperatura, concentraçöes de íons alcâlinos e alcalino-terrosos, sílica e

alumínio) determinam os produtos f¡na¡s da neoformação, os qua¡s podem ser formados por

mecan¡smos de adição ou subtração (Millot 1970).

Dentre os processos formadores de argilomineË¡s ac¡mâ s¡ntetizâdos, aqueles

vinculados ao intemperismo, em especial o ¡ntemperismo químico, são efetivâmente

controlados pela composição da rocha original, clima e topografia. Diversos trabalhos já se

voltaram para a observação do comportamento geoquim¡co dos elementos e da formação ou

destruição dos argilominerais em ambientes geológicos submetidos a d¡feÍentes condiçöes

climáticas (v.g. Pedro 1963). Keller (1956) ressaltou que estes fatores podem atuar em

proporções d¡ferentes em áreas drstintas e sugeriu que o amb¡enie de formação de um

argilomineral fosse descrito de modo mais preciso, como um micro-clima químico, em termos dã

concentração de Íons ativos, potencial de oxidação e temperatura dos s¡stemas em reação.

Nesse sent¡do, vár¡os trabalhos tèm registrado a presença atual de solos zona¡s, os

quais apresentam umâ distribuição global em função da latìtude e da altitude, sendo suas

origem e distflbuição controladas pela temperatura anual e taxa de precipitação (Chamley

19Bg). Esta associação entre intemperismo e cl¡ma tem há várias décadas estimulado o estudo

de argilominerais como indicadores paleoclimáticos, tendo em v¡sta a efetiva influênc¡a que os

fatores climát¡cos exercem na formaçåo de um perfil de solo e, conseqüentemente, nos

processos genéticos dos arg¡lominerais. Esta influência acarretará a diferenciação do produto

final (t¡po de argilomineral) a ser originado nas distinias regiões climáticas do globo

Keller (1956) e vá os outros autofes (v.9. weaver 1989) já ressaltaram que os fatores

extemos v¡nculados ao clima podem atuar em proporçöes diferentes em áreas distintas e que a

relação do tipo de arg¡lomineral com o clima é apenas vaga. Condicìonantes como tempo,

relevo, permeabilidade, litologia e ativ¡dade orgârnica também podem determinar a composição



dos argilominêra¡s em um pefil de solo- Adicionalmente, as cond¡ções locais, åinda que de

ordem climática, também podem superar a ¡nfluência do clima global.

Entretanto, vários estudos já foram efetuados e muitos deles demonstram a influência de

parämetros climáticos (e.9. umidade, temperatura, pluviosidade) no t¡po de arg¡lomineral

formado a partir de litologias distintas (e.9. Barshad 1966, Birkeland 1974).

O estudo de paleossolos tem permitido reconstitu¡ções paleoclimáticas e

paleogeográficas em diferentes áreas, bem como o estabelecimento de correlações

estratigráficas (Chamley 1989), tendo como exemplo os trabalhos realizados a partir de

amostras de fundo oceånico recuperadas no Atlånt¡co (Weaver 1989).

A escola francesa tem desenvolvido e apoiado as interpretaçöês paleoclimáticas a partir

do estudo de arg¡lominera¡s em paleossolos. No entanto, a escola americana ainda mantém

dois grandes questionamentos, o prime¡ro deles referente à preservação das características dos

argilominerais detríticos, os quais poderiarn sofrer novos processos ¡ntempéricos ou

diagenéticos ao longo do tempo geológico (Weaver 1989). Os autores a¡ndâ questionam a

explicação unicamente climática para a existência de um dado tipo de argilomineral em um solo

ou paleossolo, aventando outras explicações vinculadas à história geológica da área em nível

local ou regional.

3.2 Calcretes: origem e caracterização

Diversos trabalhos já foram ¡ealizados em depósitos de calcretes, os quais adotaram

diferentes defin¡ções e interpretaçöes genéticas para estas rochas.

Calcretes, @nforme recentemente redefinido por Wright & Tucker (1991), é uma

acumulação predominantemente de carbonato de cálc¡o, que ocorre próximo à superfície

terrestre. Resulta da cimentação e introdução displac¡va e replaciva de carbonato de cálcio em

perfis de solo, sedimentos e rochas, em áreas onde as águas vadosas ou do lençol freático såo

saturadas em carbonato de cálcio. Nesse sentido, o termo calcrete não descreve depósitos de

tufa, travertino, beachrock e carbonatos lacustres.



O termo calcrete, introduzido or¡ginalmente por Lamplugh (1902), é utilizado comumente

como sinônimo do termo calíche de Blake (1902).

Em escala global, os calcretes formados em perfis de solo são os t¡pos mais comuns e

com ampla distr¡buiÉo na superfície terrestre, ainda que estgam preferencialmente situados

em zonas cl¡máticas quentes e com taxas anuais de precipitaçåo pluviométrica na ordem de

400 a 6OOmm (Goudie 1983). Atualmente, estima-se que 20 m¡lhöes de km2 (cerca de 13%) da

superfície terrestre este1a recoberta por depósitos de calcrete (Yaalon 1988 apud Wright &

Tucker 1991), Adicionalmente, calcretes tèm sido reconhecidos em várias seqüências

sedimentares antigas, especialmente fanerozó¡cas, onde são utilizados como indicadores

paleoclimáticos (e.9. Wright 1982, Calvo ef a/. 1995).

Klappa (1983) sintetizou algumas características comuns aos calcretes atualmente

desenvolvidos em perfis de solo: 1) são acumulações de carbonato de cálcio em superfÍcie ou

próximo a ela; 2) apresentam uniformidade e continu¡dade em escala megascÓpica (km); 3) säo

extensivos lateËlmente por dezenas ou ainda centenas de quilÔmetros; 4) säo comuns em

áreas com climas semÈárido a temperado; 5) ocorrem em supefícies geomórficas estáve¡s com

desníve¡s suaves (menor que 25"); 6) são concordantes com a topografia atual; 7) são

independentes do substrato; 8) ocorrem em qualquer rocha hospedeira; 9) apresentam

diminuição no conteúdo de carbonato de cálcio em sentido à base do perfil; 10) raramente

excedem 6m de espessura vertical.

As classif¡cações para calcretes existentes na literatura abordam diferentes aspectos e

podem incluir:

- classificação por parâmetros morfológ¡cos e)dernos dos calcretes (Wright & Tucker

1991, Netterberg 1980, Goudie 1983);

- class¡f¡cação baseada no esiágio de desenvolvìmento (maturidade) do calcrete em um

perfil de solo (Machette 1985);

- classificaçåo baseada no ambiente hidrológico de formação do cålcrete (Carslile 1983);

- classificação mineralógica, baseada no conteúdo de dolomita (Netterberg 1980);
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- classificação baseada nas características das microestruturas presentes no calcrete

(Wright 1990 apud Wright & Tucker 1991).

Dentre estas classificaçöes, aquelas relacionadas aos parâmetros morfológicos e à

matur¡dade do câlcrete em um perf¡l de solo serão empregadas no presente estudo para

descrição dos depósitos de calcrete, por perm¡tirem a visualizaçäo da evolução destas rochas

no contexto das bacias do RCSB. As demais classificaçôes mineralógica e microestrutural

serão utilizadas nos estudos petrográficos, visando complementar as descriçöes e

interpretações genéticas dos calcretes.

Os mecanismos de formação do calcrete, através da precipitação de carbonato,

envolvem a perda de água e/ou redução da pressåo parcial de CO2 por evaporação,

evapotranspiração ou perda de gases (degasslng), o efeito da ad¡ção do íon comum (Ca2*)

(Krauskopf 1967, Reheis 1987), aumento da temperatura e, possivelmente, a ativtdade

microbiana (cianobactérias, bactérias, fungos) que pode alterar o pH do ambiente (Klappa 1983,

Wr¡ght & Tucker 1991).

A fonte do CaCO: é variada, podendo incluir águas da chuva ou vapor do mar, águas do

lençol freático, poeira, bioclastos (gastrópodes terrestres), vegetaçåo e rocha. Para Machette

(19S5) a poeira carregada pelo vento é a principal fonte de CaCOs dos calcretes pedogenéticos

atuais. Goudie (1983) definiu como per descensum o mecanismo de descida do CaCO¡

dissolv¡do na superfície terrestre, por exemplo pelas águas da chuva. O carbonato irá entäo

precípitar como calcrete acima do lençol freát¡co e em um substrato não carbonático.

Para a origem de calcretes a partir de substratos carbonáticos, Rabenhorsi & Wilding

(1996) propuseram a d¡ssolução e reprecipitação rn siÍu dos minerais carbonáticos instáveis na

rôcha do substrato.

Esteban & Klappa (1983) sintetizaram a importância do estudo de superfícies de

exposição subaéreã, e seus depósitos, concluindo que: 1) estas superf¡cies marcam

¡nterrupçöes nos processos sedimentares, registrando mudanças na história evolutiva de uma



área; 2) em determinados casos, estas supefícies podem configurar horizontes para correlaçöes

focais e regionais e 3) podem constituir sítios de acumulação de recursos minerais, como

metais pesados.

Os calcretes formados na zona freática (g/Þundwater calcretes) costumam exibir

mudanças composic¡onais graduais ao longo de sua extensão, além de estruturas e feiçöes

orig¡nadas pelo fluxo da água; em geral formam-se onde as condiçöes não são favoráveis ao

desenvolvimento de calcretes pedogenét¡cos (Carlisle 1983). Comumente, a formaçäo de

calcretes na zona freática está relacionada à movimentação de águas carbonáticas, podendo o

carbonato se precipitar nas zonas de porosidade cap¡lar, logo acima do nível da água, ou

abaixo do nÍvel do lençol freático (Wright & Tucker 1991).

4. MATERIAIS E MÉTODOS DE ESTUDO

4.1 Caracterizaçäo e amostragem das unidades l¡toestratigráf¡cas

Com o objet¡vo de adotar uma nomenclatura estratigráfica comum e homogeneizar a

representaÉo dos resultados obtidos, os trabalhos de levantamento geológ¡co de campo

tiveram como base o mapa geológico do R,rT Continental do Sudeste do Brasil apresentado por

Riccomini (1989), em escala 1:250.000, abrangendo as bacias de Volta Redonda, Resende,

Taubaté e Såo Paulo. Adic¡onalmente, foram utilizados:

a) mapa geológico da Bacia de ltaboraí, 1:12.500, elaborado por Rodrigues Francisco & Cunha

(1e78);

b) mapa geológico da Bacia de Taubaté, região entre Jacarei e Roseira, 1:100.000, de Manc¡ni

(1ees);

c) mapa geológico da Formaçåo Pariqüera-Açu e Graben de Sete Barras, 1:100.000, de Melo

(19e0);

d) mapa geológ¡co do Estado do Paraná, l:650.000 (M¡neropar 1989);



e) as folhas topográficas, escala 1:50.000, do lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística -

IBGE, para localização dos afloramentos nas bacias de volta Redonda, Resende, Taubaté,

São Paulo e Graben de Sete Barras.

As amostragens foram realizadas de forma a se respeitarem AS heterogeneidades

litológicas dos depós¡tos, tendo como referència as seções-tipo e perfis complementares das

formações terc¡ár¡as. Complementarmente, foram amostrados testemunhos de sondagens, a

exemplo da sondagem nq 42 do Conselho Nacional do Petróleo - CNP, com 205 metros de

extensão, em sedimentos da Bacia de Taubaté (cNP 1951), e sondagens da companhia do

Metropolitano de são Paulo - METRÖ e da Engesolos - Engenharìa de solos e Fundações s.A.,

em geral com profundidades de 30 a 50 metros, em sedimentos da Bacia de são Paulo.

Adicionalmente, para a Bacia de ltaboraí fofam obtidos testemunhos de sondagens, perfurados

pela Companhia de Cimento Porttand Mauá, os quais atingiram profund¡dades variadas (50 a

120 metros) e atualmente fazem parte do acervo do Museu Nacional, sed¡ado no Estado do R¡o

de Janeiro.

4.2 Mater¡ais e métodos laboratoriais

para o cumprimento dos objetivos desta pesquisa foram efetuadas análises laboratoriais,

cujos procedimentos adotados seräo descritos a segu¡r.

4.2.1 Estudoi petrográficos macro e microscópicos

lnicialmente, as amostras foram descr¡tas macroscop¡camente para caracteriza@o de

aspectos como cor, granula@o (com base na escala granulométrica de Wentworth 1922)'

estruturas sedimentares, mineralogìa dos grãos e classifica@o litológìca dos sedìmentos

segundo Folk (1974) (Fig. 6). Estudos petrográf¡cos m¡croscóp¡cos voltaram-se principalmente

para a caracterização de sedimentos arenosos.



A descrição macroscópica de sed¡mentos carbonáticos (calcretes) foi efetuada a part¡r de

fat¡as polidas das amostras e com o auxílio de lupa binocular. Posteriormente, foram

selecionadas amostras para confecção de lamina delgada, em cujos estudos petrográficos

foram empregadas as classif¡cações mineralógica (Netterberg 1980), baseada no conteúdo de

dolomita, e microestrutural de Wright (1990 apud Wright & Tucker 1991), bem como o trabalho

de Esteban & Klappa (1983) sobre micromorfologia de calcretes.

Os estudos petrográ,ficos foram desenvolvidos no Laboratór¡o de Óptica do

Departamento de Mineralogia e Petrologia do lnstituto de Geoc¡ências da Universidade de Såo

Paulo (DMP/lG-USP), onde utilizou-se Microscópio Óptico Axioplan da Zeiss.
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Figura 6 - Classificaçäo de rochas sedimentares contendo misturas de cascalho (partícula > 2mm), areia

e lama (arg¡la e s¡lte), segundo Folk (1974).
Rochas contendo cascalho (triângulo maior) : C - conglomerado, Cl - conglomerado lamoso, Cal -

conglomerado arenoso lamoso, Ca - conglomeredo arenoso, Lc - lam¡to conglomerático, Alc - Arenito
lamoso conglomerático, Ac - arenito conglomerático, L(c) - lam¡to (conglomefát¡co), La(c) - lamito

arenoso (coñglomerático), AI(c) - arenito lamoso (conglomerático), A(c) - arenito (conglomerát¡co), L-
lamito, La - lamito årenoso, Al - arenito lamoso, A - erenito.

Rochas sem cascalho (triângulo menor): A - arenito, Aag - arenito argiloso, Al - aren¡to lamoso, As -
arenito siltoso, Aga - arg¡lito arenoso, La - lam¡to arenoso, Sa - siltito arenoso, Ag - argililo' L -
lamito, S - silt¡to.

* (c) refere-se a rocha que contém ume pequena contribuição (> 0,01% e < 5%) de partícula maiores do
que 2mm
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4.2.2 Catodoluminescência

Estudos petrográficos com catodoluminescència foram efetuados para rochas

carbonáticas objetivando-se a obseruação de feiçöes de cresc¡mento dos m¡neraìs e alteraçóes

diagenéticas e intempéricas não ¡dentificadas na petrografia óptica com luz natural. Para estas

rochas foram confecclonadas seçöes delgadas sem recobrimento por lamínula, as quais foram

aÍìalisadas em luminoscópio operando com 12kV e corrente em torno de 250p4, pertencente ao

Laboratório de Catodoluminescência e Epif luorescência do Centro de Pesquisas (CENPES) da

Petróleo Brasileiro S.A.

4.2.3 Microscopia eletrônica de vanedura (MEV) e microanálise por energia

dispersiva (ËDS)

Estudos por microscopia eletrônica de vairedura com microanálise pontual por energia

dispersiva acoplada (MEV/EDS) foram efetuados para a observação e o imageamento da

morfologia dos grãos ind¡viduais e da textura dos sedimentos, bem como a obtençäo de dados

químicos qualitativos para diferentes fases m¡nerais. Estas análises permitiram interpretaçöes

genéticas sobre os argilominerais, possiþilitando sua class¡ficação em detrít¡cos ou autigên¡cos,

através da comparaÉo das morfologias e texturas imageadas com aquelas já disponíveis na

literatura (e.g. Welton 1984, O'Brien & Slatt 1990). Adicionalmente, foram estimadas as

granulaçöes em que se apresentam os minerais imageados, ressaltando-se que estes valores

näo são absolutos mas apenas ordens de grandezas. Assim, para os filoss¡licatos considerou-

se a fração < 2pm como granulação fina,2-5pm como granula@o média e > spm granulação

grossa.

Para tanto, foram utilizados os aparelhos da marca JEOL, modelo JSM-T3304, com EDS

acoplado, instalado no Núcleo de Pesquisas em Geoquímica e GeofÍsica da Litosfera

(NUPEGEL) da USP, e o microscópio eletrônico Leica stereoscan 440 pertencente ão
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Laboratório de Caraterização (LCT) do Departamento de Engenharia de Minas da Escola

Politécnica da USP e, ainda, o microscópio eletrÔnico de varredura LEO440i do Departamento

de Paleontologia e Estrat¡graf¡a do IG-USP.

A preparação das amostras, para obtenção de fotomicrografias e análises quimicas

qualitativas, inclu¡u as etapas de secagem em estufa com temperatura controlada (-30'C)'

adesäo de um fragmento de amostra indeformada com cerca de 3-5mm sobre um suporte e

metal¡zaçåo por carbono; algumas amostras foram ainda metalizadas com Ouro e, neste caso,

ouro e paládio aparecem nos espectros de EDS obtidos

Análises químicas pontuais semiquantitativas via EDS foram efetuadas no Laboratório de

Microssonda EIetrônica do Departamento de Mineralog¡a e Petrologia do lnst¡tuto de

Geocièncias da Universidade de BrasÍlia. Para tanto utilizou-se uma Microssonda CAMECA,

modelo SXSo, tendo acoplados um microscópio eletrônico de varredura e um analisador por

energia dispersiva (EDS) de marca KEVEX, modelo Delta 8000. Tendo em v¡sta a

¡mpossib¡l¡dade de se ¡dentificar os arg¡lomìnerais após polimento, optou-se por efetuar as

análises em fragmentos de amostras com superfícies rugosas, com espessuras da ordem de 1-

2mm, e bases aplainadas, os quais fofam metalizados com carbono. A identificação dos

argilominera¡s foi então rcalizada através do MEV acoplado à microssonda. As condiçöes

analíticas foram mantidas em 1skv e 5r¡4, tendo sido analisados os seguintes elementos: Si, Al,

Mg, Ca, Ti, Fe e K, e os resultados das porcentagens em peso e porcentagens atômicas dos

elementos normalizados para 100% (em função do software disponível no laboratório).

4.2.4 Separação de fraçöes silte e arg¡la

Para o estudo dos argilominerais foram obt¡das fraçöes finas, menores do que 31pm,

S¡rm e 2pm, de amostras selec¡onadas. A escolha destas fraçöes esteve baseada na análise

das fotomicrografias de MEV. Na seleção das amostras foram privilegiadas aquelas

essencialmente argilosas e que se apresentavam sem sinais de alteraçäo superficial e com
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pouca contribuiÉo de feldspaios. A preparcção das amostras incluiu as etapas de: 1) secagem

das amostras em estufa com temperatura controlada a 45"C: 2) desagregaSo das amostras

com água destilada, em almofar¡z de ceråm¡ca com pìstilo de borracha; 3) exposição a ultrasom

por no máximo 15 minutos; 4) adiçao de somg de pirofosfato de sódio; 5) pipetagem e

centrifugação das frações menores do que 31¡rm, 5¡rm e 2pm.

4.2.5 Difração de raios X (DRX)

Os estudos por difragão de raios X (DRX) visaram a caracterizaçâo de todas as amostras

coletadas, tendo por objetivo o reconhec¡mento da mineralogia global dos sedimentos. Para

tanto foi utilizado o Difratômetro Siemens D5000 com espelhos Göbel acoplados, instalado no

Laboratór¡o de Difração de Raios X do DMP/IG-USP, e operando com radiaÉo CuKoc' 40kV'

40m4, e goniômetro em condiçöes rotine¡ras com velocidade de 2" 20/min, passo de 0,05" e

tempo de contagem em 0,5 segundos. os espelhos Göbel, de marca siemens, correspondem a

um cristal com forma parabólica, no qual está centrado o feixe pr¡mário, e que transforma um

feixe de ra¡os X divergentes em um feixe de raios estritamente paralelos e com alto bÍilho

(chiari ef a/. 1996). O cristal é constituído por multicamadas, que se espessam ao longo de

seus comprimentos, de modo a manterem o mesmo ångulo de inclinaçåo em toda a superfície

do cristal, A espessura do feixe é pequena, em geral menor do que 1mm, e sua largura é ma¡of

do que 1cm; a pequena espessura permite o uso de fendas com estreitas abenuras, em geral

o,2mm, no feixe primário. Este acessór¡o, patenteado pela siemens, fornece algumas

vantagens, podendo-se destacar: 1) aumento da resolução sem perda significativa da

iniensidade, devido a pequena espessura do feixe; 2) detecção de reflexöes lntensas em ba¡xos

valores de ångulo 20, pelo uso de pequenas fendas no felxe primário. Para a interpreta@o e o

tfatamento gráfico dos difratogramas de raios X fo¡ ut¡lizado o software EVA, versão 1997,

elaborado pela s¡emens, contando com fichas de identificaçäo do Joint committee on Power

Diffract¡on Sfandards (JCPDS)
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No estudo de amostras totais, a preparação do material inclu¡u a desagregaçäo e

homogeneização das amostras, através de moagem manual em almofariz de ágata, e a

preparaSo do material sobre cada porta-amostra pela técnica da prensagem do pó, tendo sido

os difratogramas obtidos na faixa de 2" - 70" 2e.

O estudo dos argilominerais compreendeu pr¡ncipalmente a obtenÉo de difratogramas

de raios X para amostras das fraçöes menores do que 31pm, sum e 2pm em seu estado natural

e após tratamentos específicos como glicolagem (etilenoglicol), por pelo menos 12 horas, e

aquecimento a 550'C por 2 horas. Os difratogramas foram obt¡dos na faixa de 2" -70" 2g parc

as amostras naturais e na faixa de 2o - 30'2e para as amostras suieitas a tratamentos prév¡os.

Adic¡onalmente, Amostras selecionadas destas frações menores foram saturadas com

magnésio e solvatadas com glicerol (vapor a 1OO'C) por 24 ho'as (Brindley & Brown 1980,

Dixon & Weed 1989), visando a distinçåo entre argilominerais com l4A (esmectita-vermiculita-

clorita).

A identificação dos argilominerais em fochas carbonáticas e ricas em matéria orgàn¡ca

(folhelhos) compreendeu o tratamento prévio das amostras totais, em temperartura ambiente,

respectivamente com uma solução de HCI a 10% (dissolução do carbonatos) e com soluÉo de

Hzez a 3}o/o (decomposição da matéria orgånica). Para estas amostras foram também obt¡dos

difratogramas de raios X após simples secagem (amostra natural), glicolagem e aquecimenio.

4.2.6 Análises químicas v¡a ICP

com o objetivo de conhecer a geoquímica global dos sedimentos argilosos dos

depósitos terciár¡os do RCSB, foram efetuadas análises químicas via espectroscopia de

emissão atômica com plasma acoplado indutivamente (lCP-AES) para dosagem dos elementos

maiores e via espectroscopia de massa com plasma acoplado indutivamente (|CP-MS)' com

altos llmites de detecção, para determinação de elementos menores e traços Estas análises

foram efetuada s no Activation Laboñtoríes tfd - ACTLABS, Canadá, e seguiram os



procedimentos laboratofiais padröes, tendo as amostras sido preparadas pelo método da fusão.

As análises químicas foram realizadas em amostras totais e das frações f¡nas, as quais fofam

preparadas através de secagem e moagem em moinho de ágata'

4.2.7 lsotopia (G, O)

A partir dos estudos com catodoluminescência foram selecionadas amostras para

detêrminações das razões ¡sotópicas de oxigênio, delta OlE (O"/Otu), e de carbono, delta C13

(Cr3/C12), as quais foram efetuadas no Laboratór¡o de lsótopos Estáveis do Departamento de

Geologia da universidade Federal do Pernambuco. As amostras foram selecionadas a part¡r

dos estudos petrográficos e de catodoluminescência, e a extração do material, cerca de 10-

2omg, foi efetuada com o auxílio de uma broca. A rotina lâboratofial incluiu a dissolução do

material com ácido ortofosfórico (H:PO¿) a 1OO%, em temperatura controlada a 25oC' pot 24

horas (amostras calcíticas) e 72 horas (amostras dolomíticas) Foi empregado como gás de

referència o NBS-19 e a espectrometria realìzada com slRA ll da v.G lsoGAS' de dupla

admissão, triplo coletor.



s REsuLTADos Dos EsruDos cEoLócrcos, MINERALÓcrcos E GEoQuíulcos

Neste item serão apresentados os dados geológicos, mineralógicos e geoquímicos

obtidos no presente trabalho, compreendendo as seçöes colunares levantadas nas distintas

unidades litoesfatigráf¡cas estudadas, com indicação da amostragem efetuada (indicação por

letras e aster¡scos), e as calacter¡zações mineralógica e geoquímica dos argilom¡nerais

esmectíticos e dos sedimentos que os contêm. Adicionalmente, selão apÍesentados os

resultados mineralógicos, geoquímicos e isotópicos obtidos para as rochas carbonáticas

ocorrentes nestas unidades.

5.1 Resultados gêológicos e m¡neralóg¡cos

A abordagem de análise de fácies (walker 1992) e sistemas deposicionais (Fisher &

Mccowen 1967), já adotada anteriormente por Riccomini (1989), foi seguida no presente

trabalho, tendo em vista sua efetiva contribuição para o entendimento dos processos

deposiciona¡s e visão geral das relaÉes entre os ambientes de sedimentação, que se

sucederam ao longo do tempo na geração dos depósitos e preenchimento sed¡mentar das

bac¡as.

Assim, com os trabalhos geológ¡cos de campo e o levantamento das seçöes colunares,

foi possível o reconhecimento das diferentes fácies e associações de fácies sed¡mentares que

const¡tuem os amb¡entes deposicionais das unidades litoestrat¡gráficas do RCSB. No anexo 3

encontra-se uma relaçåo dos afloramentos amostrados nas bac¡as em foco, relacionando-os às

respectivas unidades litoestratigráficas e associaçôes de fácies.

os resultados mineralógicos incluem análises petrográficas, de diffaçâo de raios X e

microscopia eletrônica de varredura com m¡croanálise acoplada. Na apresentaçäo dos

difratogramas de raios X, estão marcados os valores de d (espaçamentos ¡nterplanares) em

angstrom (A) e indicadas as reflexôes pr¡ncipais (correspondentes a 100% de intensidade) dos
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minera¡s identificados em cada gráfico. Estas reflexöes são indicadas através de letras

correspondentes aos nomes dos minerais, sendo: B-britholita,c-calcita,D-dolomita,E-

esmectita, F - feldspato, G - gipsita, H - hematita, K - caulinita, M - mica, Q - quartzo. No

anexo 4 estão relacionados os valores de d considerados na ident¡ficaÉo de cada mineral nos

difratogramas de amostras totais.

Adicionalmente, os difratogramas de raios x de amostras totais, sem tratamento prévio,

säo numerados por letras, de acordo com a amostragem indicada nas seções colunares. Os

difratogramas de amostras totais sujeitas tratamentos prévios com HCI e HzOz são designados

como: H2O2N ou HCLN - amostra total tratada, fespectivamente, com HzOz ou HCl, seguida de

lavagem com água dest¡lada; H2o2G ou HCLG - amostra glicolada, H2O2AQ ou HCLAQ -

amostra aquecida. Os difratogramas de raios X obtidos para amostras das fraçöes finas <

31pm, < S¡rm e < 2pm, säo indicados do seguinte modo: a) 3lun, 5un, 2un correspondem,

respectivamente, aos d¡fratogramas das amostras das fraçôes < 31pm, < Spm e < 2pm, sem

tratamento prévio; b) 2ug corresponde a amostra da fração < 2¡rm, solvatada com etilenoglicol;

c) 2uaq refere-se a amostra da fração < 2pm, aquecida.

5.1.I Formação ltaboraí

Na Bacia de ltaboraí foram desctitos e amostrados l¡totipos das associaSes de fácies

lacustre, representada essencialmente por calcários depos¡tados na base da seqüência

sedimentar, e de leques aluv¡ais, contendo conglomerados e lamitos arg¡lo-arenosos

conglomeráticos, correspondentes aos pacotes superiores da bacia. A localiza$o dos

afloramentos e dos testemunhos de sondagens amostrados encontram-se na figura 7.
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5.1.1.1 Associação de fácies lacustre

A associação de fácies lacustre é a expressiva na Bacia de ltaborai,

compreendendo praticamente toda a espessura da pilha sedimentar'

Os depósitos lacustres da Formação ltaboraí foram estudados essencialmente através

de testemunhos de sondagens, correspondendo a cinco furos perfurados pela companhia de

Cimento Podtand Mauá e obtidos junto ao Museu Nacional do Rio de Janeiro' A Bacia de

Itaboraí é seccionada em sua porçäo central por uma falha de direção NW-SE, e a maioria das

sondagens analisadas situam-se no lado oeste desta falha e da própria bacia (Fig. 7).

Os calcários lacustres correspondem a tipos l¡tológicos bem distintos, os quais incluem

calcário calcítìco puro (calcário fitado), calcário com mater¡al terrígeno (calcário cinzento),

calcário mac¡ço, calcário oolítico e calcário poroso com rizólitos (tufa)'

Fác¡es de calcário fitado

o calcário fitado (denominaçäo de Leinz 1938) é a fácies mais representativa da

sedimentaçäo essencialmente lacustre da Bacia de ltaboraí, estando bem exposta nos

testemunhos de sondagem da Companhia de Cimento Podland Mauá (Fig B)' e em leito

delgado próximo ao topo da seção colunar da figura 11

Esta rocha é composta pela altemância de bandas de cores branca e marrom, às vezes

arroxeadas, com espessuras vafiando de milimétricas (1-3mm) a cent¡métricas (1-8cm), sendo

ambas formadas por calcitas prismáticas com crescimento em agregados de crista¡s or¡entados.

As análises por difraçäo de raios x em amostras totais confifmaram a calcita como o único

carbonato nestes calcários (Prancha 1, Gráfico A). As amostras tratadas com HCl, por sua vez

revelaram a ausência de qualquer outro mineral. Em MEV pode-se notar a forte orientação da

rocha e o hábito prismátlco das calcitas que a constituem (PÊncha t). Os estudos por

catodoluminescência mostfaram que os le¡tos brancos do calcár¡o apresentam forte

luminescência e os de cor marrom luminescência fraca ou ausente (Prancha 2' Foto A)'
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ariostras estudadas: 1 - calcário frtadol2 - calcátio c¡nzento; 3 - lamito; 4 -
lamito com calcrete: 5 - calcário c¡nzento com matéria orgånica; 6 - rochas do
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PRANCHA 1

Gráfico A - Difratograma de raios
X de amostra total de calcário

Fofo I - lmagem de MEV (sinal de elétrons
rctroespalhaðos) de calcário f¡tado da Bacia
de [abôrai, salientando a orientâção da rocha.

Fofo C - lmagem de MEV (sinal de elétrons
secundár¡os) detalhando a estruturação do
calcár¡o fitado e o hábito prismático das calcitas

Fofo D - lmagem de MEV (sinal de elétrons
secundários) detalhe da morfologia da calcita do

oalcário fitado.



Estes carbonatos, brancos e marrons, apresentam valores negativos de dOr8poe,

variando de -€.6%o a -12.1%o, e dCr3p6s oscilando entre O.O%o e -1.6%o (Fig. 9, Tabela 2). A

composição química destes calcários registra valores em torno de 55% para CaO (Tabela 3A)

e, dentre os elementos menores, apenas altos teores para o estrôncio (Tabela 3B). As análises

dos óxidos sugerem que as bandas marrons dos calcários fitados säo ma¡s enr¡quecidas em

FezO¡ (calcário fitado marrom, amostra 2zn-mr, com Fe2Ou = 9,637o¡ do que as bandas brancas

(calcár¡o fitado branco æm Fe2O3 var¡ando de 0,030/o a 0,35%) (Tabela 3A). Localmente é

possível observar a presença de uma fase de cimento secundár¡o, com forte luminescência

(Prancha 2, Foto C), crescido sobre as calcitas fibrosas, e também feiçöes de alteraÉo da

rocha orig¡nal com a destruiÉo do háb¡to fibroso das calcitas. Quando alterados, os calcários

fitados apresentam valores ¡sotópicos ma¡s enriquec¡dos em O18 (dOtt"o. variando de -6.5%o a

-S.4%opos) e empobrecidos em Cr3 (dOr3poa variando de -4.00Á' a -5.3%o) (Fig. 9, Tabela 2).

Foi efetuada anál¡se isotópica de oólito de calcário da Bacia de ltaboraí, o qual forneceu

valores de dOr0pp6 = -€.395%o e dCr3pes = -2.137%o (F¡g. 9, Tabela 2), compatíveis com os

litotipos carlconát¡cos da bacia. Entretanto, optou-se por não tecer maiores consideraçöes de

ordem genét¡ca, tendo em vista nåo ter sido possível observar as relações de contato do

calcár¡o oolÍtico com os demais l¡totipos e forma de ocorência, fatores estes importantes para a

interpreta$o de sua gênese.

Fácies de calcários cinzentos

Calcários cinzentos, conforme denom¡naÉo de Leinz (1938), correspondem a calcár¡os

contendo proporções variáveis de minerais terrígenos (quartzo, mica e caulinita), podendo

gradar para lamitos argilosos carbonáticos (Fig. 8). Os calcários cinzentos intercalam-se aos

pacotes de calcário fitado, com os quais delimitam-se por contato brusco. Análises de amostras

totais por difraçåo de ra¡os X permitiram a identificação apenas da calcita (Fig. 10).



Prancha 2

Foto A - Fotomicrografia de catodoluminescência de leito branco do calcário fitado,
mostrando a alternância do bandamento no crescimento das calcitas fibrosas
(Tempo de exposição: 2 minutos, I = 250 pA).

Foto B - Fotomicrografia em luz natural (polarizadores cruzados) do calcário fitado
da foto A.

Foto C - Fotomicrografia de catodoluminescència do calcário fitado, mostrando a
alternância do bandamento e a presença local de cimento carbonático
secundário, caracterizado pela forte luminescência (Tempo de exposiçåo: 1

m¡nuto, l=250p4).

Foto D - Fotomicrografia em luz natural (polarizadores cruzados) do calcário fitado
da foto C.

Foto E - Fotomicrografia de catodoluminescência do calcário cinzento, mostrando
o aspecto geral da rocha, com estrutura maciça e contendo uma matriz micrítica
com gråos de quartzo disseminados e material secundário (luminescência
amarela) preenchendo fissuras (Tempo de exposição: 3 minutos, I = 233-242
tA)

Foto F - Fotomicrografia em luz natural (polarizadores cruzados) do calcário
cinzento da foto A.

Foto G - Fotomicrografia de catodoluminescència do calcário cinzento, mostrando
poro preenchido com calcita fibrosa (Tempo de exposiçäo: I minuto, I = 253-
260 pA).

Foto H - Fotomicrografia em luz natural (polar¡zadores cruzados) do calcário
cinzento da foto C.
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Figura g - Gráfico binário relac¡onando os valores de ô18O e ô13C obtidos para os calcários da

associação de fácies lacuslre da Formação ltaboraí.

Tabela 2 - Dados de isótopos e$áveis (Ott e Cr3¡ obtidos para os calcários da

associação de fácies lacuslre da Formaçâo ltaboraí.

Fácies Amostra ô'"Opns 06o) ô''Co.'o (960) ô'"Os¡¡c¡ru (7oo)

calcário cinzento 2TF -6.997 -o.044 +23.647

calcário fitado branco 21 -12.',|20 -1.594 +18.366

ca¡cário cinzento 2ZC -6.75 -2.37 +23.90

calcário fitado branco 2ZG-BR -5.441 -5.260 +25.251

calcário fitado marrom 2ZG.MR -6.462 -4.041 +24.199

calúrio fitado branco 2ZN-BR -11.150 -o.847 +19.366

calcário fitado manom 2ZN-MR -9.001 -1.252 +21.581

calcário fitado branco 2Q -7.999 -0.443 +22.614

calcário fitado branco 2QD -11.713 -2.080 +18.785

calcário fitado branco 3KA -8.578 -3.O82 +22.018

calcário cinzento 3KE -8.19 -1.080 +22.41

calcário fitado branco 3MI-BR -6.799 -4.167 +23.851

calcário fitado branco 3MJ-BR -9.033 -o.720 +21.548

calcário fitado marrom 3MJ-MR -8.006 -1.315 +22.607

calcário fitado branco 3MK-BR -11.620 -'1.647 +18.881

calcário fitado manom 3MK-MR -6j72 -5.424 +24.497

calcário cinzento 3M-M -7.803 -1.966 +22.816

calcário cinzento 3M-L -6.608 -1.996 +24.048

calcário fitado tT-1C -6.983 -2.156 +23.662

calcário macico IT-14 -7.475 -1.997 +23.',|54

calcário oolítico 2V -6.395 -2.137 +24.267

rizólito IT-IB -9.072 -3.641 +21.508
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Tabela 3A - Análises qufmicas de rocha total (calcários da Fm. ltaboraf ) - Elementos maiores em o/o de Óxidos

Litologia Amostra SiO2 TiO2 ÀIZOS feZOg MnO MgO CaO Na2O ]<2O P2O5 LOI Total

calcário fttado roxo 2q-roxo O.49 O.O O.O4 O.27 O.O3 0.36 56.11 O-O2 O.O O.O2 €'31 æ'64

calcário frtado branco ,qdör Ol9 O.O1 O.o4 O.17 O.O1 1.23 53.37 O.O2 OO2 O.O1 43.64 98.71

calcário fitado branco
^ 

0.29 o.o 0.10 0.æ o.fo o.84 v.il o.o4 0.0 o.M ß.22 æ.n
ñ s.94 io.o2 1.13 0.49 o.1o ol7 4s.83 o.2o 0.31 oo4 4.27 æ11calcário cinzento

calcáriofitadomanom z]n-nr l.l9 O.O O.O1 0.63 O.OO O.38 54.18 O.G OO OO1 ß'22 æ'67

calcário fitado branco Ot<a OOO O.O O.O1 O.Og 0.19 O.29 55.40 O'O5 O.O1 O.æ ¿Kl'39 æ52

calcário cinzento St<e O.S¿ O.O O.O8 O.OB O.O8 O.42 55.25 0.06 O.O2 O.O1 43'28 æ'õ2

calcáriofitadobranco 3m¡Sr Ol5 O.O O.Ol 0.19 0.16 O.27 æ.Æ O.O4 O.O O'ß 43'Æ æ'71

o.ooõ4o.16o,o1.5654.6o.o7o.o1o'o2ß'74æ.72
calcário maciço ir¡à o.o9 o.o o.o2 o.o4 o.o4 o.17 6.72 o.o4 o.o1 o.o1 ¿13.30 æ.44

Tabela 38 - Análises qufmicas de rocha total (calcários da Fm. ltaboraí) - Elementos menores em ppm

Amostra Rb Cs Sr Ba Sc Cr co Ni ZnY
calcário fitado roxo 2q-roxo 0.6 n.d. 33 568 36 n'd. n.d. n.d. n.d. æ 32 n.d. 0.5

calcário fitado branco 2qd-br O.2 n.d. 51 1170 S n.d n.d. n.d. Æ 33 n.d. 0.1

calcário fitado branco
^ 

O.5 n.d. 21O 460 77 n.d n.d. n.d. n.d. æ u 12 0.2

calcário cinzento
^Í 

26 7.7 54 808 313 1 n.d. n.d. n.d. 24 2A 12 2.7

33 22 4.6calcário c¡nzento 2c 78 17 28 T31O æ2 n,d. n.d. n.d. 31

calcário fitado branco 2zn-br O.4 n.d. 14 896 37 n.d. n.d. n'd. n d. 27 32 n.d. n.d

calcário f¡tado marrom 2zn-mr 0.3 n.d. 11 375 55 n.d. n.d. n.d. 2.7 27 æ n.d. n.d.

calcário fitado branco 3ka O.5 n.d. 50 275 41 1 n.d. n.d. n.d 24 55 1o 2.4

calcário cinzento 3ke i g '-õã--ìõ- 6ss 105 I n¿ n.d. n.d' n.d. 24 36 n.d. 0.9

calcário fitado branco 3mi-br O.5 n.d. 61 æ6 33 n.d. n.d. 17 n.d. 4 æ 13 0.4

calcário fitado branco 3nk-br O.2 n.d. 81 1O1O 124 n.d. n.d. n.d. n.d 32 27 n.d. 0.3

calcário maciço it-1a O.2 0.3 137 327 41 n.d n.d. n.d. n.d m 31 n.d. 0.5

Tabela 3C - Análises químicas de rocha total (calcários da Fm. ltaboraf ) - Elementos menores em ppm

Litologia Amostra Zr Nb Ag Hf WGaGelnSnSbTl
calcário fitado roxo 2q-roxo n.d. n.d oz n¡. n¡. n.O. O.7 n.d. n'd. n.d. n'd. O.74 n.d n'd' n.d. n.d

calcário fitado branco 2qd-br 2.9 n.d ñ¿ n¿ n¿ n.¿. 1.2 n.d. n.d. n.d. n-d. o.24 n.d. n.d. n.d. n.d,

calcário fitado branco z 4.7 n.d. ffi n.d. n.d. n.d. n-d. o.o5 n.d. n.d n.d. n.d

cinzento zÍ 14 1.2 ffi 1.4 n.d. n.d. o.78 0.89 n.d. n.d. n.d.

calcário cinzento 2c 25 1.8 ffi2 z.s n.d. n.d. 0.33 o's8 6 n.d. n.d

calcârio fitado branco 2zn-br 8.8 n.d aZ na- AZ rrÍ. O.Z n.d. n.d' n'd. n.d. n.d. n.d' n'd' n.d. n.d

calcário fìtado marrom ?zn-mr O.4 n.d. O.2 n.d. n.d. n.d. 0.9 n.d. n.d. n.d. n.d. O.Og n.d. n.d. n.d. n.d.

calcário fitado branco 3<a 1.4 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. O.OS n.d. n-d. n.d

cirìzento 3ke 2.4 n.d. O.3 n.d. n.d. 0.3 n.d. n.d. n.d. n.d. O.12 n.d. n.d.

fitado branco 3ni-br O.2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. O.l3 n.d. n.d. n.d. n.d

calcár¡o frtado branco 3mk-br 2.6 n.d. n.d. n.d. n.d n¡. O¿ n.¿. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.1 n'd' n.d. n.d

n.d. = elemento não detectado na amostra

n¡. n.O. n.d. n.d- n.d. n.d. 0.05 O.05 n.d. n.d. n.d
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calcário maciço it-1a O.1 n.d. n.d. n.d. n.d.



Ïabela 3D - Análises químicas de rocha total (calcários da Fm. ltaboraf) - Elementos terras raras em ppm
Litologia Amostra La Ce Pr Nd Sm Eu cd Tb Dy Ho Er Tm yt Lu Th I

calcário fitado roxo 2q-roxo O.O7 O.O4 O.Oæ O.O7 O.03 0.06 O.O1 n.d. O.O5 O.Ot O.æ O.OOO OO¿ Om¿ n¿ n.¿

calcário fitado branco Z O.19 O.29 0.ßl 0.1 O.(}3 n.d. O.O2 n.d n.d. n.d. n.d. O.O2 n.d. O.12 O.O7

calcário cinzento xf 2.65 5.54 0.618 2.52 0.51 0.067 o.utg O.OB o.39 O.æ O.27 o.ep OZO OOqe 13s Oso
calcário cinzento 2zc 6.ri ¡l.s a.r6 ¿ss-oði'o.i2s'i.7st' o.rs i6to.13 õ¡s õCI47-o3e*oo62--rã ó3s

calcário f¡tado branco Dn-br O.O7 0.06 0.007 0.06 O.O1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. O.O1 n.d. 0.06 n.d.

calcáriofitadomarrombn-mro.o4n,d.n,d.o.o2n'd.n.d,n,d.n'o.n¡.i¡'
calcáriofitadobranco 3ka O.o8 o.09 0.017 o.1 0.06 0.035 o.æ o.o3 o.24 O.os o.17 0.026 õJ6 oo3o rlft. i.21

calcário cinzento 3ke 1lz f .il o.ió -ó:ð¡t- 
o1G- o.ödt*ôîã-odã"õîã-odt*öot--ooæ õ.æ--0oæ -ó.og 

o.ä

catc¿rio ritaìõ ¡nnõõ--- smiul ö.ó2 n.d. n.d. ooì ó.oì ;ä. nä. ñà."- öbz n.o. o.öz ñ.å. ooi-"ö.'ocË- nä. ö.re
calcáriofitadobranco 3mk-br o.O4 O.O2 n.d. O.O3 O.O2 n.d. O.O2 n.d. O.O4 n.d. O.O2 n.d. Oo4 õOO4 n.d. Oos

calcário maciço it-la O.2 O.28 0.033 O.17 O.O4 O.OO7 O.6 n.d. O.()4 O.O1 O.O4 0.006 O.O4 O.O(b n.d. O.l

calcáriofitadobranco2qd-bro.410.62o.o76o.3o.o6o.o.t2o.o6n.d.o.o5n.d.o'o3n.d'm

n.d. = elemento não deteclado na amostra

Obs: as linhas coloridas destacam os elementos químicos enfatizados no texto

Após o tratamento das amostras com HCl, os estudos mineralógicos revelaram a

presença de argilominerais dos grupos da esmectita e caulinita, os quais apresentaram os

comportamentos esperados frente aos tratamentos das amostras por glicolagem e aquecimento

(Fig. 10). Através dos estudos petrográficos por catodoluminescência pode-se notar que estes

calcários são compostos por uma matriz micrítica com fraca luminescència (Pnncha 2, Foto E¡,

tendo brechas preenchidas por material carbonático secundário de forte luminescência, o qual

parece também ser formado por calcitas fibrosas (Prancha 2, Fotos E, G).Em MEV pode-se

notar que as calcitas constitu¡ntes da matriz deste calcár¡o são de granulação fina (Pnncha 3,

Foto A:EDS B), em geral . 4pm, e estão corroendo os grãos detríticos (feldspato, mica), que

encontram-se dispersos na rocha (Pnncha 3, Fofos C, D; EDS Ð. As esmectitas identificadas

pelo DRX apresentam-se ao MEV como placas de granulação média a grossa (> 2¡rm) com

bordas onduladas (Prancha 3, Foto G; EDS Ê0. Os calcários cinzentos apresentam valores

negativos de dO18poa, variando de -€.608%o â -8.19%0, ê dCttro" oscilando entre -0.044%oe -
2.37o/oo (Tabela 2, Fig.9). A composição química destes calcários reg¡stra valores em torno de

47-49o/o de CaO e 5 a 10% para SiO2 (Tabela 3A), tendo teores de Rb, Ba e elementos terras

raras mais elevados em relação aos calcários fitados (Tabelas 38, 3D).
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Figura 10 - Difratogramas de raios X de amostras totais, após
tratamento com HCl. Amostragem correspondente à figura 7
(Gráfico A - amostra 3KE, Gráfico B - amostra 2TF, Gráfico
C - amostra 2ZC).

(A)

(B)

i,iril;,1¡,¡\\,¡r¡1r,¡.¡\ii,,/liin+ti¡r¡,,¡r...,+i+,Ul\t!l¡/¡i, 
rr,,*,i,Îrii,,,

V ,t\,,f i''ia' Êt,.s

{

3.856{-

r0 40

2-theta Cu K-alpha

18.05

o
3.337

NI
ol
-J

2-theta Cu K-alpha

(c)

{--

2.4897

3.835-_-l ,* , u,.,{ {-- rorAL

62



Prancha 3

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando calcitas de
granulação fina, constituindo a matriz maciça do calcário cinzento.

EDs B - Espectro de EDS da calcita fina da foto A (análise correspondente ao
quadrado da região central da foto).

Foto c - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando placa de
mica imersa na matriz do calcário cinzento e sendo conoída pelo carbonato.

Foto D - Detalhe da foto C. lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários).

EDS E - Espectro de EDS da mica da foto D, mostrando a composição original da
mica em região ainda não alterada pela corrosäo carbonática.

Foto F - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando
argilominerais de granulaçâo fina e formas delicadas crescidos sobre os gråos
de calcita do calc¡ário cinzento.

EDs G - Espectro de EDS dos argilominerais da foto F (análise correspondente
ao quadrado da região cenhal da foto).
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Fácies de calcário maciço

A fácies de calcário mac¡ço foi observada somente no topo da seçåo colunar da figura

11, onde apresenta coloração esbranquiçada e granulação fina, const¡tu¡ndo nível tabular com

cerca de 80 cm de espessura. Este calcário apresenta unicamente calcita no difratograma de

raios X (Fig. 118, gráfico A), não tendo sido recuperados outros minerais após tratamento da

amostra com HCl. Ao MEV (Prancha 4), estas calcitas ocorrem como grãos de granulaçåo finâ,

constituindo uma matriz maciça (Fofo A, EDS B), onde calcitas de granulação grossa (> 50pm)

e com feições de dissolução preenchem cavidades (Fofos C, D; EDS Ð. A comparação dos

espectros de EDS B e E indica ainda que não existem variações composicionais entre estas

duas gerações de calcitas. Argilominerais de granulação fina (< 2pm ) constituem agregados

crescidos sobre as calcitas grossas (Fofos C, D). Adicionalmente, cristais de fosfato de terras

raras com cálcio ¡mpregnam a superfície das calcitas finas que constituem a rccha (PÊncha 4,

Foto F; EDS G). Os dados de isótopos estáveis obtidos para estas rochas são concordantes

com aqueles dos calcários fitados, sendo dOrEpes = -7 .475%o e dcr3pog = -1.997%o (Fig. 9,

Tabela 2).

Fácies de calcário poroso com rizólitos (tufa)

Calcário poroso, de coloração esbranquiçada e contendo estruturas de raízes (rizólitos)

ocas (sem preenchimento), com cercã de 2 a scm de comprimento e 0,3 a 0,5cm de diâmetro,

está exposto próximo ao topo da seção colunar da figura 11 (Prancha 5, Foto A). O

difratograma de raios X de amostra total do calcário ¡ndica a calcita cÐmo o m¡neral

predominante e a contribuiçåo subord¡nada de esmect¡ta e mica (Fig. 1 18, gráfico B(matriz)). Ao

MEY (Prancha Q as calcitas apresentam-se como cristais finos e mal formados e a mica como

placas grossas (> 100¡rm) imersas na rocha carbonát¡ca (Pnncha 5, Foto B). Adicionalmente,

grãos de bar¡ta com granulação grossa e feições de corrosäo também estão dispersos na rocha

(Foto C; EDS D).
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Prancha 4

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando calcitas de
granulaçåo fina, constituindo a matriz maciça do calcário maciço.

EDS B - Espectro de EDS da calcita fina da foto A (análise correspondente ao
quadrado no lado direito da foto).

Foto C - lmagem de MEV (sinal de elétrons retroespalhados) salientando o
desenvolvimento localizado de cavidades de dissoluçáo e o crescimento de
agregados de argilominerais finos nestas cavidades.

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a granulaçäo
grossa e a presença de faces bem desenvolvidas nos cristais de calcita que
preenchem as cavidades de dissoluçåo. No lado direito da foto, está ilustrado o
inÍcio de corrosão destas calcitas e o crecimento de agregados de
argilomínerais de granulação fina.

EDS E - Espectro de EDS da calcita grossa da foto D (análise correspondente ao
quadrado na porção central da foto).

Foto F - lmagem de MEV (sinal de elétrons retroespalhados) mostrando cristais
de fosfato de terras raras com cálcio crescidos sobre a matriz carbonática.

EDS G - Espectro de EDS do fosfato da foto F.
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Os r¡zól¡tos são compostos unicamente por calcita (Flg. 1 18, gráfico B(ra¡z)). Os dados

de isótopos estáveis obtidos para estes rizólitos são, no geral, concordantes com aqueles dos

calcários f¡tados, indicando, no entanto, ligeiro empobrecimento em C13, sendo os valores

obtidos conespondentes a dOlspps = -9.O72%o e dCr3pp6 = -3.64'l%0 (Fig. 9, Tabela 2).

5.f .1.2 Associação de fác¡es de leques aluvia¡s

A associação de fácies de leques aluv¡ais está bem representada nas bordas da Bacia

de ltaboraí, onde suas fácies foram amostradas para o presente trabalho, e mais restr¡tamente

nos testemunhos de sondagens da Companhia de Cimento Portland Mauá. Esta associação é

constituída pela ¡ntercalaÉo de camadas centimétricas a métr¡cas de lamitos argilo-arenosos

conglomeráticos e bancos métricos de conglomerados polimít¡cos, compostos por grånulos e

seixos de feldspato, quartzo e mica, além de seixos, calhaus e matacões de rochas do

embasamento (Prancha 5, Foto E). Estes sed¡mentos apresentam-se, em geral, cimentados por

carbonatos, podendo ainda ocorrer níveis de paleossolos carbonáticos (calcretes). Dentre estes

litotipos, os conglomerados da Bacia de ltaboraí náo seräo abordados neste trabalho, tendo em

vista a dificuldade de amostragem do pouco material argiloso presente entre os clastos do

sedimento.

Fácies de lam¡tos argilo-arenosos conglometáticos

Os lamitos argilo-arenosos conglomeráticos da Formação ltaboraí são compostos por

grãos arenosos de quartzo e feldspato (nas fraçöes areia média a grossa), grânulos de mica e

plagioclásio branco e seixos de quartzo e feldspato potássico roseo, os qua¡s encontram-se

disseminados em proporções variáve¡s na matriz argilo-arenosa maciça. Granodecrescência

ascendente incipiente pode ocorrer em direção ao topo das camadas. Em geral, estes

sedimentos encontram-se cimentados por carbonatos. Na prancha 5 (Foto fl está ilustrada a

matr¡z destes lamitos e a angulosidade dos clastos.
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Prancha 5

Foto A - Detalhe da camada de tufa contendo rizólitos, presente na Bacia de
Itaboraí (local lT-01 , Fig. 7).

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral da matriz carbonática onde desenvolvem-se os rizólitos. Nesta matriz,
grãos clásticos eståo imersos e sendo conoídos.

Foto C - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando grão de barita
com feiçöes de corrosão imersos na matriz carbonática do çglcário poroso
(tufa).

EDS D - Espectro dê EDS da barita da foto C.

Foto E - Visão geral da intercalaçåo de conglomerados e lamitos argilo-arenosos
conglomeráticos na Bacia de ltaboraí (local lT-05, Fig. 7).

Foto F - Fotomicrografia da matriz de lamito argilo-arenoso, contendo grãos
angulosos de quartzo e feldspato imersos na matriz argilosa (nicóis cruzados).
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Os argilominerais presentes nos lamitos argilo-arenosos conglomerát¡cos foram

estudados a partir da amostragem da matriz argilo-arenosa destes sedimentos. Os gráficos de

DRX obtidos para amostras totais destas matrizes mostram a contr¡buição de argilomineral do

grupo da esmectita, com door próximo a 't 5å., em reflexões bem defin¡das de méd¡a intensidade

e perfis afilados, ao qual se associam mica, quartzo e feldspato (Figs. 11, 12, 13). A caulinita,

quando presente, exibe reflexões 001 de mu¡to baixa intensidade. Nos gráficos da liguÊ 12

nota-se que a reflexão 001 da esmect¡ta varia em função da cimentaçäo carbonática dos

lamitos, sendo reflexöes bem definidas e com média intensidade para matrizes pouco

cimentadas (Fig. 128, gráfico B) e com baixa intensidade e alargadas em sedimentos

fortemente cimentados (Fig. 128, gráficos D, C, A).

Os estudos por MEV dos sedimentos lamíticos argilo-arenosos conglomerát¡cos

revelaram: 1) a estrutura maciça da matriz arg¡losa, que encobre parcialmente os grãos

detríticos (PÊncha 6, Foto A);2) a granulação grossa (> 5pm) das placas de esmectita que

constituem esta matriz (Foto B) e sua composiÉo contendo Mg, K, Ca e Fe, além de Si e Al

(EDS C); 3) a presença de arg¡lominerais finos com textura "larval", crescidos sobre as placâs

de esmectita que constituem a matriz (Foto D) e cujo espectro de EDS (EDS E) ¡ndica a

presença apenas de si, Al, ca e Fe.

Nas bordas noroeste e nordeste da Bacia de ltaboraí (locais lT-03 e lT-04, Fig.7) säo

expressivos os depós¡tos da fácies de lamitos arg¡lo-arenosos conglomeráticos, os quais

ex¡bem menor influência da cimentação carbonát¡ca. A esmectita, constituinte da matriz destes

lamitos, exibe reflexão bem defin¡da, de alta intensidade e perfil afilado nos difratogramas de

DRX de amostras totais, onde apresenta-se associada a quartzo, mica, com reflexöes 001 de

méd¡a a baixa intensidade, e feldspato (Figs. 14, 15). Para estas amostras foram obt¡dos

difratogramas de ra¡os X para as fra@es < 31pm, < 5pm e < 2pm, os quais comprovaram a

presença de argilomineral do grupo da esmectita em todas as frações granulométricas, através

da expansão da reflexão 001 de 154 para 17A e sua diminuição para 9.84 após aquecimento.



Adicionalmente, destaca-se o aparec¡meto das reflexöes 002 (- 8,54) e 003 (- 5,64) da

esmectita nos gráflcos das amostras da fração < 2¡rm, após glicolagem.

A confimação da presença de esmect¡ta foi efetuada através da saturação das amostras

das fraçöes < 31pm e < spm com Mg e solvatação com vapor de gl¡cerol a 100oC; os resultados

obtidos mostraram a completa expansão do pico 154 para 184 (Figs. 15C, 15D).

Nestes lamitos, a matdz argilosa também é maciça, sendo formada por placas de arglla

com formas inegulares e granulaçåo grossa (> Spm) (Prancha 7, Fotos A, B). Os espectros de

EDS obtidos para estas argilas revelaram a presença de Mg, Fe, K e Ca, além de Si e Al (EDS

C) e a contr¡buição de titånio na matriz (EDS D). No afloramento lT-03, s¡tuado próximo ao

derrame de lava ankaramÍtica (Fig. 7), destaca-se a¡nda a presença de lepisferas de sílica

disseminadas sobre os clastos e a malriz do lamito (Prancha 6, Foto G; EDS F0.

A calcita é o carbonato responsável pela cimentação destes lamitos, estando presente

nos vários difratogramas de raios X e se apresentando ao MEV como cristais mal formados

(formas irregulares), de granulaçåo fina, que impregnam a matr¡z argilosa lamít¡ca. Os estudos

por MEV revelaram ainda a presença de cristais de calcita bem formados e com granulaçäo

grossa preenchendo poros do sedimento lamítico. Argilominerais com granulação fina e

contendo Si, Al, Mg, Ca e Fe (Pnncha 8, Foto A; EDS B) crescem como "chumaços" nos poros

do sedimento, juntamente com as calcitas grossas, parecendo se originar da superfície destes

carbonatos, de modo a ocupar inclusive os espaços vazios entre estas calcitas (Foto C).

A presença de dolomita nos sedimentos lamíticos da Bacia de ltaboraí é restr¡ta e

localizada, tendo sido ident¡f¡cada apenas em alguns difratogramas de raios X (Fig. 11, grátfico

F; Fig. 13, gráfico C(matriz)), onde exibe picos de muito baixa intensidade.
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maiores partículas (e+s - argila + silte, af - are¡a fina, am - areia média, ag - areia grossa,

g+sx - giânulo + sàixo, bc - bloco). (B) Difratogrames de raios X obtidos para amostras

totais da f¡gura (A).
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Figuîa 13 - (Ð Seç¿o colunar na Bacia de ltâboraí (Local lT-05, Fig.
7):1) lamito arg¡lo-ârenoso conglomeráico; 2) conglomerado; 3)
calcrete nodular. (B) Difrâtogramas de raios X obtidos para amolras
toteis dâ figura (A). (C) Difratogramas de reios X obtidos para
amostra de celcrete, após tratamento com HCl.
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Prancha 6

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral da matriz de lamito argilo-arenoso conglomerático (amostra lT-1E, local
lT-01, Fig. 11), apresentando estrutura maciça e contendo grãos.

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando as placas de
esmectita da matriz da foto A.

EDS C - Espectro de EDS da esmect¡ta da foto B (análise correspondente ao
quadrado na porção central da foto).

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando os
argilominera¡s de granulação fina e textura "larval" crescidos sobre a maîiz
argilosa da foto A.

EDS E - Espectro de EDS dos argilomineral da foto D (análise conespondente ao
quadrado na porção centro-¡nferior da foto).

Foto F - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando lepisferas de
sílica sobre a malriz argilosa de lamito argilo-arenoso conglomerático (local lr-
03, Fig. 7).

EDS G - Espectro de EDS das lepisferas de sílica da foto F.
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Figura 14 - Difratogremes de raios X obtidos p"f-Tg1¡^g?ll d9" fraçðes

i¡äiËã" metriz arõ'lmsa de lamito argilearenoso conglomerático aflorante na

ñøa nomeste dfüacia de ltaboral (LocallT-03' Fig' 7)'
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Figura 15 - (A) Difratogramas de raios X obtidos para amostra
total e das fra@es finas da matriz argilosa de lamito argilo-
arenoso conglomerático aflorante na borda norte da Bacia de
Itaboraí (Local lT-04, Fig. Ð. (B) Difratogramas de raios X de

amostra glicolada e aquecida da fração < 2pm. (C) e (D)

Difratogramas de raios X de amostras das fraçöes < Spm (C) e
< 31pm (D), saturadas com Mg.
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PRANCHA 7

1

tb

10

Foto A - lmagem de MEV (s¡nal de elétrons secundários) mostrando o aspecto geral da matriz argilosa
maciça de lamito argilo-arenoso conglomerático.

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando as placas de esmectita que compõem
â mâtriz da foto A.

EDS I e 3 - Espec{ros de EDS de matriz argilosa da foto A (análises correspondentes, respeclivsmente,
aos pontos I e 3 da foto). Notar a presença de titânio na matriz.

EDS 2 e 4 - Espectros de EDS de places de esmecita da foto A (análises correspondentes, respect¡vamente,
aos pontos 2 e 4 da foto). Notar a ausência de titân¡o na composiçäo do arg¡lomineral..
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Carcrefes

Calcretes nodulares constituídos por nódulos arredondados com dimensões

centimétricas (3-8cm) e cor branca eståo expostos no topo da seção colunar da f¡gura 13, onde

ocorrem como nódulos esparços nos lamitos argilo-arenosos conglomeráticos e como nível

tabular decimétrico (- 1Scm) formado pela coalescência dos nódulos. Em fatias polidas destes

nódulos é possível notar a abundåncia em grãos de quartzo e feldspato e a ex¡stência de

fraturas, as quais, quando observadas pot catodoluminescência, apresentam-se preench¡das

por material carbonático secundário com forte luminescência (Prancha 8, Fotos D, E, n.

Os gráficos de DRX de amostras totais dos calcretes apresentam calc¡ta como o mineral

predominante, associando-se a esmectita, quartzo, feldspato e dolomita, estes com picos de

muito baixa intensidade (Fig. 138, gráficos C(calcrete), B, A). Na figura 138, os difratogramas

de DRX de amostras totais denominados de C(calcrete) e C(matriz) demonstram ainda a

composição dos nódulos carbonáticos (calcretes), contendo essenc¡almente calcita, e os

lamitos argilosos com esmectita e quartzo. Após tratamento dos nódulos carbonát¡cos com HCl,

pode-se melhor observar que a esmectita (door = 15,11Ä) é o único argilomineral presente

nestes nódulos (Fig. 13C).

Em geral, as calc¡tas constituintes dos calcretes ocorrem como gråos de granulaçåo

fina, constituindo uma matriz macic/a (PÊncha 8, Foto G), onde os grãos de quartzo e feldspato

estão sendo conoídos e calcitas de granulação grossa e com feições de dissoluçäo estäo

disseminadas e preechendo cav¡dades (cristalárias). Argilominerais finos, com formas

onduladas e textura "larval" eståo crescidos sobre as calcitas finas da matr¡z carbonática e as

calcitas grossas que preenchem cav¡dades, parecendo originar-se da dissolução destes

carbonatos (Foto H).

Nos calcretes da Bacia de ltaboraí a dolomita ocorre de forma restr¡ta, tendo sido

identificada em um único difratograma de raios X (Fig. 138, gráfico C(calcrete)), onde exibe pico

de muito baixa intensidade.



Prancha I

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) de argilominerais
crescidos em "chumaços" em poros da matriz de lamito argilo-arenoso
conglomerático (amostra lT-28, local lT-02, Fig. 7).

EDS B - Espectro de EDS do argilomineral da foto A (análise correspondente ao
quadrado na porção direita da foto).

Foto C - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando os
argilominera¡s da foto A, os quais podem estar crescidos em poros entre grãos
de calcita.

Foto D - Foto de fatia polida de calcrete nodular, mostrado clastos disseminados
em matriz fina, e a presença de fraturas (amostra IT-SC, local lT-05, Fig. 7).

Foto E - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral do calcrete, contendo grãos clásticos (quartzo, feldspato, mica) ,sendo
corroídos pelo carbonato.

Foto F - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral da matriz carbonática do calcrete, contendo gråos de calcita circundados
por argilominerais de granulaçåo fina.

Foto G - Fotomicrografia de catodoluminescência do calcrete, mostrando fratura
preenchida por material carbonático secundário de forte luminescència
(luminescência amaréla) (Tempo de exposiçåo: 3 minutos, I = 245-27O pA).

Foto H - Fotomicrografia em luz natural (polarizadores cruzados) da fratura da foto
G.
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5.1.2 Formação Resende

Na FormaÉo Resende foram amostradas as associações de fácies de: I ) leques

aluviais proximais, com conglomerados e lamitos arenosos; 2) leques aluv¡a¡s med¡anos,

representados por lamitos arenosos a argilo-arenosos, podendo conter calcretes; 3) leques

aluviais distais associados a planícies aluviais de rios entrelaçados, onde intercalam-se lamitos

argilo-arenosos a argilosos e arenitos, por vezes conglomeráticos; 4) lagos interlobos de leques

aluviais, com argilitos, por vezes siltosos e/ou arenosos, ricos em matéria-orgånica.

Adicionalmente, foram amostrados possíveis paleoregolitos, encontrados rn slfu como camadas

centimétr¡cas dispostas no contato das rochas do embasamento com a Formação Resende.

Para o estudo mineralógico destas fácies foram amostrados afloramentos nas bacias de

Taubaté, Resende, Volta Redonda e São Paulo, além de testemunhos de sondagens do

Conselho Nacional do Petróleo (CNP, sondagem ne 42, perfurada na Bacia de Taubaté) e da

Companhia do Metropol¡tano de Såo Paulo (METRÔ, sondagem S,P4421, perfurada na Bacia

de São Paulo), os quais atravessaram depósitos da associação de leques aluvia¡s medianos.

As localizaçöes dos afloramentos amostrados nas bacias de Taubaté, Resende e Volta

Redonda, e da sondagem ne 42 do CNP, encontram-se no Anexo 1 . Para a Bac¡a de Säo Paulo,

as localizações das exposiçöes e sondagem amostradas estäo no Anexo 2.

5.1.2.1 Associaçäo de fåcies de leques aluv¡a¡s prox¡ma¡s

Os depósitos de leques aluv¡ais prox¡mais da Formaçåo Resende são representados

essencialmente pela fácies de conglomerados (orto e paraconglomerados) polimíticos e

monomíticos, que contèm seixos, matacöes e þlocos de rochas do embasamento gnáissico-

migmatítico, granitos diversos e rochas alcalinas, além de matriz areno-argilosa verde,

intersticial. lntercalados a estes depósitos conglomeráticos ocorrem lamitos arenosos, por vezes

conglomeráticos, representantes de porções mais distais nos leques aluviais proximais
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(Pnncha 9, Foto A). Localmente, ocorre ainda a fácies de argilitos ricos em matéria orgân¡ca

depositados em lagos interlobos.

A associação de fácies de leques aluv¡ais

marginais das bacias, aflorando pr¡ncipalmente na

Taubaté-

proximais ocupa em geral as porçöes

borda norte das bacias de Resende e

Fácies de conglomerados

Foram analisadas, via DRX, amostras totais da matr¡z areno-argilosa dos conglomerados

expostos nos locais RE-12 e TB-19 (Anexo 1), cujos difratogramas de raios X de amostras

totais demonstram a presença de argilominerais dos grupos da esmectita e caul¡nita (Fig. 16),

os quais apresentam reflexões basais 001 com baixas intensidades. Em todas as amostras

analisadas, o quartzo e o feldspato estão bem caracterizados nos gráficos de DRX e a mica

ocorre com picos de baixa intensidade.

Os difratogramas de raios X, obtidos para as fraçöes finas (< 31pm, < Slrm, < 2pm) da

matriz deste conglomerado (local RE-12, Anexo 1), mostraram a melhor definiçäo e o aumento

da intensidade da reflexão 001 da esmect¡ta somente no gráfico da amostra da fraçåo < 2pm, a

qual, após glicolagem, passa a exibir suas reflexöes oo2 (s,554) e 003 (5,834) (Fig. l6A). A

mica e a caulinita definem melhor suas reflexões basais nos gráficos das amostras nas fraçöes

<Spme<2pm.

Fácies de lamitos arenosos

A fác¡es de lamitos arenosos, representativa das porções distais no contexto da

associaçäo de leques aluvia¡s proximais, ocone intercalada vert¡calmente e interdigitada

lateralmente com os conglomerados proximais, constituindo camadas com espessuras

decimétricas a métricas (0,6 - 1,5m) (Pnncha I, Foto A).

Os lamitos arenosos são em geral compostos por grãos de quartzo na fraçåo are¡a fina a

média, os quais compõem uma matriz maciça, onde a argila está presente em proporções
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variáveis e gräos de quartzo e feldspato plagioclásio branco (na fração areia grossa a grânulo)

estão disseminados.

O d¡fratograma de raios X obtido para amostra total de lamito arenoso exposto na borda

norte da Bacia de Resende (local RE-14, Anexo 1) evidencia a composiçåo quartzo-feldspát¡ca

destes sedimentos e a presença de filossilicatos dos grupos da esmectita, caul¡nita e mica

(Prancha 9, Gtáfico B). Os estudos por MEV mostraram a alteração dos grãos de feldspato e os

argilominerais esmectíticos ocupando os espaços intersticiais entre os grâos (Prancha 9, Fofos

C, D). A esmectita apresenta-se como placas de granulação grossa e bordas onduladas (Fofos

D, E; EDS F), contendo K, Ca e Fe, além de Si e Al; o espectro de EDS obtido revela ainda a

contribuição de titân¡o.

Fâcies de atgil¡to rico em mdtéria orgânica

Riccomini (1989) descreveu, no sopé do Maciço Alcalino de ltatiaia (local RE-11, Anexo

1), uma ocorrência de argilito, por vezes arenoso, r¡co em matéria-orgånica, representativo da

sedimentação em lago interlobo, o qual encontra-se intercalado a depós¡tos areno-

conglomeráticos de leques aluviais proximais (Prancha 9, Foto A; Prcncha 10, Foto A).

O difratograma de DRX obtido para amostra total do argilito arenoso, rico em matér¡a

orgânica, revelou mineralogia composta por argilominerais dos grupos da esmectita e caulinita,

além de quartzo, feldspato, mica, calcita e g¡ps¡ta (mineral com reflexão com 7,72i\) (Pnncha

10, Gráfico B). Os dados de MEV mostraram os gräos de quartzo, feldspato e mica presente no

argilito e os cristais euhedrais de gipsita, crescidos nos poros do sedimento, além da

contribuição de fosfatos de terras raras, como cristais arredondados e de granulaSo muito fina,

associados a placas de argila (PÊncha 10, Fotos C, D).
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Prancha I
Foto A - Visåo geral de exposição da associação de fácies de leques aluviais

proximais da Formaçäo Resende, no sopé do Maciço de ltatiaia (local RE-11,
Anexo 1), onde intercalam-se conglomerados e lamitos arenosos.

Foto C - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de lamito arenoso (local RE-14, Anexo 1), contendo gråos circundados
pêla matr¡z argilosa mac¡ça.

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a malriz
argilosa maciça da foto A.

Foto E - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando as placas de
esmectita da matriz.

EDS F - Espectro de EDS da esmectita da foto D (análise correspondente ao
quadrado na porçåo central da foto).



w

ø
Ê
5o9,*
c:

Gráfico B - Difratograma de raios
X obtido para amostra total de
lamitos arenosos da fácies de
leques aluviais proximais da
Formação Resende (Local RE-
14, Anexo 1).
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Figura 16 - (A) Difratogramas de raios Xobtidos para matriz

aréno-argilosa de conglomerados da fácies de leques

aluviais firoximais da Formação Resende (l ocal RE-12'

Anexo f l tgl Difratogramas de raios X obtidos para depósito

da fácieé de-leques aluviais proximais da Formaçäo

Resende (Locai T&'19, Anexo 1): gráfico A - matriz argilosa

de lamito conglomerático, gráfico B - lamito argilo-arenoso'

(TOTAL - amostra total, 31un - amostra da fraçäo <31pm,

òun - amostra da fraçäo < 5 ¡rm, 2un - amostra da fração <

2pm).
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Prancha 10

Foto A - Detalhe da intercâlação de camada argilito (indicada pela letra A) de lago interlobos e pacotes de lamitos arenosos
conglomeráticos (indicado pela letra B) de leques aluviais proximais da Formação Resende, Bacia de Resende (local RE-l I,
Anexo 1 ).

Gráfico B - Difratogramas de raios X de amostras tota¡s, correspondentes a amostragem indicada na foto A.

Foto C - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando a presença de cristais prismáticos de gipsita crescidos nos
poros do argilito rico em matéria-orgânica da foto A.

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons retroespalhados) mostrando a presença de fosfato de terras raras imerso na matriz
argilosa da foto B.
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5.1.2.2 Associação de îácies de leques aluviais medianos

A associaçâo de fácies de leques aluv¡a¡s medianos encontra-se bem representada nas

bacias de Taubaté, Resende, Volta Redonda e Säo Paulo, ocupando posiçóes intermediár¡as

entre as associações de leques aluv¡ais proximais e distais.

Esta associação é composta pelas fácies de: 1) lamitos argilosos, 2) lam¡tos argilo-

arenosos, podendo conter grãos na fraÉo areia grossa, grånulos e seixos disseminados, e 3)

lamito areno-argiloso. Localmente, estes sedimentos apresentam c¡mentação carbonática e

estão associados a calcretes.

Fácies de Íamitos argirosos

A fácies de lamitos argilosos está representada nos loca¡s RE-16 e CP-02 (Anexo 1),

respectivamente, nas bac¡as de Resende (porção sudoeste) e Volta Redonda. No contexio de

leques aluviais medianos, a fácies de lamitos argilosos é caracter¡zada pela abundante matriz

argilosa maciça, de cor verde, contendo grãos de mica e quartzo disseminados na fração areia

fina a mu¡to fina.

Em geral, os difratogramas de DRX obtidos para amostras totais destes sedimentos

mostraram esmectita, caulinita e mica com reflexões 001 bem definidas, além de quartzo com

pico de baixa intensidade (Figs. 174, 188 (gráfico C)). As reflexöes basais da esmectita e

caulinita se ¡ntens¡ficam nos gráficos das amostras das frações < 5¡rm e < 2pm (Fig. 184);

nestas amostras fo¡ possível observar a expansão da esmectita para 18Ä após a solvatação

com etilenoglicol e a contração para 104 com o aquec¡mento (Fig. 184). Para amostras das

fraçöes < 31¡rm e < 5pm do lamito argiloso do local RE-16 foram ainda obtidos difratogramas

de raios X, após saturação com Mg e solvata$o com vapor de glicerol a 100'C, o que

confirmou a pÍesença de esmectita pela completa expansão da reflexão basal 001 para 18,554

(Figs. 188, 18C). Na prancha 11 (Fofos A, B) notam-se a estrutura maciça do sedimento,

contendo grãos de quartzo imersos na matriz arg¡losa, e o crescimento de argilominerais de



granulaçäo fina e formas onduladas (textura "larval") a arredondadas sobre os grãos clásticos

(Fofos C D).

Nas fotos de MEV obtidas para lamito argiloso (amostra A, Fig. 194) de leque aluvial

mediano, coletado na Bacia de Volta Redonda, pode-se melhor observar a matriz argilosa

maciça (PÊncha 12, Foto A), const¡tuída por placas arredondadas de esmectita com

granufação grossa (> spm) e bordas irregulares (Foto B; EDS C) e contendo grãos detríticos

disseminados.

A fácies de lam¡tos argilosos está bem representada nas seçöes colunares das figuras

19 e 20, na porçåo central da Bacia de Resende. Os dados de DRX para amostras totais destes

depósitos mostraram a esmectita com reflexão basal 001 bem definida, de média a alta

intensidade (Fig. 19, gráfico B; Fig. 208, gráfico D). Ao MEV estes sedimentos também

demonstraram conter essencialmente placas de esmectita com formas anedondadas a

irregulares, granulação grossa e contendo Si, Al, Mg, Ca e Fe (PÊncha 13, Fotos A, B; EDS C),

as quais constituem uma matriz maciça onde disseminam-se os grãos detríticos. Estes

sedimentos lamíticos encontram-se impregnados por carlconatos, comumente calcita fina

(Prancha 13, Foto D) e ma¡s restr¡tamente por dolomita. A presença de dolom¡ta, conforme

indicada pelo DRX (Fig. 198, gráfico B), foi também confirmada por MEV, ocorrendo como

cristais subhedrais de granulaÉo grossa e como cristais anedrais finos (pequenos glóbulos)

(Pnncha 13, Fotos E, F; EDS G). Argilominerais, crescidos como agregados de placas

delgadas, ocorrem dispersos sobre as dolomitas (Foto Í1).

Na sondagem 5P4421 (Pnncha 14, Seçäo cotunar A), perfurada pelo METRÔ na porção

central da Bacia de São Paulo (local SP4421, Anexo 2), intercalam-se lamitos argilosos e

arenosos da fácies de leques aluviais medianos da Formação Resende. Estes lamitos argilosos

apresentam esmectita apenas bem caracterizada nos difratogramas de raios X das frações

finas, com reflexäo basal 001 de alta intensidade e perfis afilados, tendo ainda mica e caul¡nita

também com reflexões basais de média a alta intensidade (Prancha 14, Gráfico B). Ao MEV



estes lamitos argilosos apresentam matriz maciça composta por placas arredondadas de

esmectita (Pnncha 14, Fotos D, E; EDS F).

Fácies de lamitos argilo-arenosos

A fácies de lam¡tos argilo-arenosos está representada em praticamente todos os

afloramentos amostrados na associação de leques aluv¡ais medianos da Formação Resende:

locais TB-18 (Fig. 178), CP-02 (Fig. 184, amostra C), RE-40 (Fig. 20, amostra B) e TB-49 (Fig.

214, amostra B) (Anexo l). No contexto de leques aluv¡ais medianos, a fácies de lamitos argilo-

arenosos caracteriza-se por apresentar matriz argilosa mac¡ça, de cor verde, contendo gråos de

quartzo, feldspato e mica na fração areia muito fina a mu¡to grossa, disseminados em

proporções variáveis. Em geral, a esmectita exibe reflexão 001 de média a alta intens¡dade nos

difratogramas de raios X de amostras totais, sendo a mica e a caulinita ausentes (Fig. 188,

gráfico C) ou caracterizadas por picos de baixa intensidade (Fig. 178; Fig. 208, gráfico B);

quartzo e feldspato estáo sempre presentes com picos de alta intensidade. Os estudos por

MEV mostraram a estrutura maciça da matriz argilosa destes lam¡tos (Prancha 11, Foto Ð,

onde os grãos de quartzo e feldspato estão disseminados.

Lamitos argilo-arenosos, aflorantes na borda oeste da Bacia de Taubaté (Fig. 2l) e em

obra subterrânea da Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÖ) na borda norte da

Bacia de São Paulo (local BSP-58r, Anexo 2), apresentam as mesmas características

mineralógicas que os depósitos lamíticos argilo-arenosos da Bacia de Resende. A esmectita

apresenta-se como o filossilicato melhor caracterizado nos difratogramas de ra¡os X tanto de

amostras totais (Fig. 218) como das fra@es finas (F¡9. 21C), exibindo sempre picos de alta

intensidade. A caulin¡ta e a mica apresentam reflexóes 001 de baixa intensidade nestes

gráficos; quarlzo e feldspato ocorrem indiscriminadamente e calcita está restrita aos níveis de

calcrete (Fig. 218, gráfico A). Os aspectos morfológ¡cos (placas grossas com bordas

irregulares) e composicionais (Si, Al, K, Ca, Fe) das esmectitas também se mantêm (Prancha

15, Fotos A, C; EDS B, D).
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Prancha 11

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de lamito argiloso (local RE-16, Anexo l), contendo grãos de quartzo e
feldspato e matriz argilosa maciça entre os grãos.

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a estrutura
maciça da matriz da foto A.

Foto c - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando argilom¡nerais
finos com formas onduladas (textura "larval,,) crecidos sobre os grãõs dásticos
da foto A.

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando os
argilominerais som formas arredondadas e granulação fina que também
crescem sobre os grãos clásticos do sedimento da foto A.

Foto E - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de lamito argilo-arenoso (local TB-18, Anexo 1 ), contendo gräos de
quartzo e feldspato imersos na matriz argilosa maciça.





Prancha 12

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral do lamito arg¡loso da amostra A da figura 184 (local CP-02, Anexo 1), que
contém gråos de quartzo e feldspato imersos na matriz argilosa maciça.

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a matriz
argilosa da foto A.

EDS C - Espectro de EDS da matriz da foto B (análise correspondente à porção
central da foto).

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral dos glóbulos de argilominerais, crescidos em poros do lamito argilo-
arenoso da amostra C da figura 184 (local CP-02, Anexo 1).

Foto E - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a estrutura
concêntrica dos glóbulos da foto D.

Foto F - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando os
argilominerais da superfície externa do glóbulo da foto E. Notar a granulaçåo
fina e a morfologia delicada destes argilominerais.

EDS G - Espectro de EDS dos argilominerais da foto F (análise correspondente à
porção central da foto).

Foto H - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral do lamito arenoso da amostra B da figura 18A (local CP-02, Anexo 1), que
contém grãos de feldspato alterado e pouca matriz argilosa.
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Prancha 13

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de lamito argiloso (amostra C, Fig. 194, local RE-08, Anexo 1), contendo
grãos clásticos ¡mersos na matriz argilosa maciça.

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando as esmectitas
da matriz da foto A, as quais apresentam granulação grossa e bordas
onduladas.

EDS C - Espectro de EDS dos argilominerais da foto B (análise conespondente
ao quadrado da porçäo central da foto).

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando as calcitas
que constituem os nódulos de calcrete da seçåo colunar da figura l9A (local
RE-08, Anexo 1).

Foto E - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral das dolomitas impregnando os lamitos argilosos da exposiçâo do local
RE-08 (Anexo 1).

Foto F - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a morfologia
das dolomitas da foto E.

EDS G - Espectro de EDS da dolomita da foto F.

Foto H - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrado argilominerais
crescidos sobre as dolomitas da foto E.
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Prancha 14

A - Perfil da sondagem 5P44121, Formação Resende, Bacia de São Paulo (local SP442l , Anexo 2): 1 ) solo, 2) lamito arg¡loso, 3)
lamito arenoso conglomerático, 4) lamito arenoso.

Gráfico B - Difratogramas de raios X de amostra total e das frações f nas de lamito argiloso.

Gráfico C - Difratograma de raios X de amostra total de lamito arenoso.

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto geral de lamito argiloso (local SP4421 , Anexo 2),
contendo raros grãos clásticos imersos na matriz argilosa maciça.

Foto E - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando os argilominerais da matr¡z da foto A.

EDS F - Espectro de EDS dos argilominerais da foto B (análise correspondente ao ponto F da foto).
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Prancha 15

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto geral de lamito argiloso, contendo raros grãos
clásticos imersos na abundante matriz argilosa (local TB-49, Anexo 1).

EDS B - Espectro de EDS dos argilominerais da foto A (análise correspondente ao quadrado no lado esquerdo da foto B).

Foto C - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando os argilominerais da matriz que circundam alguns grãos
clásticos.

EDS D - Espectro de EDS dos argilom¡nerais da foto C (análise correspondente ao quadrado da porção ceniraf da foto).
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Figura 21 - (A) Croqui de afloramento da Formação
Resende (LocalT&49, Anexo 1): 1) lamitos argilo-
arenosos; 2) calcretes em rachaduras. (B)

Difratogramas de raios X obtidos para amostras totais
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DifratogramasÞ raios X obtidos para amostras das
frações finas da amostra B.
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Os estudos por MEV revelaram ainda que o lamito argilo-arenoso da base da seção

colunar ocorrente na Bacia de Volta Redonda (amostra C, Fig. 184) contém pequenos glóbulos

argilosos preenchendo poros na matriz arg¡losa maciça (Prancha 12, Foto D). Estes glóbulos

exibem tendência a coalescência e são compostos por auréolas (Foto fl, onde orientam-se

placas muito delgadas com formas onduladas de argilomineral (Foto F; EDS G),

Fácies de lamitos areno-argflosos

Os sedimentos lamíticos areno-arg¡losos estão melhor representados na seçåo colunar

da figura 20 (amostras B e C), onde também ocorrem níveis conglomeráticos contendo seixos

(5 a 8cm) de quartzo e feldspatos brancos (plagioclásios) e róseos (feldspatos potássicos)

(amostras A e E).

Em lâminas delgadas destes lamitos areno-argilosos nota-se a angulosidade dos clastos

de quarlzo e feldspato que encontram-se disseminados na matriz, apresentando focalmente

contatos laterais ou pontuais entre os grãos (Pnncha 16, Foto A). Ao MEV, nota-se a estrutura

maciça da matriz, preenchendo os espaços intergranulares existentes entre os clastos (Prancha

16, Foto B). As esmectitas que formam a matr¡z apresentam-se como placas de granulação

grossa, contendo Si, Al, Mg, K, Ca e Fe (Prancha 16, Foto C; EDS D).

Ao MEV puderam ainda ser oþservados argilominerais muito finos, com formas

onduladas, contendo Si, Al, Mg, Ca e Fe, crescidos como agregados (pequenos "chumaços")

(Prancha 17, Fotos A, B; EDS C) e pequenos cristais euhedrais de apatita (Fotos A, D; EDS Ð,

ambos crescidos sobre e, aparentemente, or¡g¡nados a partir da matriz argilosa maciça.

A partir das análises via DRX e MEV puderam também ser encontrados fosfatos de

cálcio com terras raras, caracterizados pelo pico d = 2,80À (Fig. 208, gráfico C), identificado

como mineral do grupo da apat¡ta, provavelmente br¡thol¡ta, a qual também pode ser observada

ao MEV, através de imagem de elétrons retroespalhados, como cristais prismáticos euhedrais

crescidos em rosetas sobre os grãos detríticos e a matriz (Pnncha 17, Fotos F, G; EDS ð.



Prancha 16

Foto A - Fotomicrografia da matriz de lamito argilo-arenoso mostrando a
abundância em gräos, localmente com contatos pontuais ou laterais, e a matriz
argilosa que os envolve parcialmente (nicóis cruzados, aumento de 25x)
(amostra B, Fig.20A, local RE-40, Anexo 1).

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral do sedimento da foto A, contendo grâos clásticos e matriz argilosa
intersticial.

Foto C - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando os
argilominerais da matriz que circunda os gräos clásticos da foto B.

EDS C - Espectro de EDS dos argilominerais da foto B (análise correspondente
ao quadrado da porção central da foto).
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Prancha 17

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando argilominerais
crescidos sobre a matriz argilosa de lamito argilo-arenoso e associados a
cristais de apatita (amostra C, Fig. 204, local RE-40, Anexo 1).

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando os
argilominerais da foto A.

EDS C - Espectro de EDS dos argilominerais da foto B.

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando as apatitas
da foto A.

EDS E - Espectro de EDS da apatita da foto D.

Foto F - lmagem de MEV (sinal de elétrons retroespalhados) mostrando cristais de
fosfato de terras raras crecidos sobre a matriz e junto a bordas de gráos.

Foto G - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando o hábito
euhedral dos cristais de fosfato da foto F.

EDS H - Espectro de EDS do fosfato de terras raras da foto G.
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Dados de DRX obtidos para lamito arenoso de leque aluvial med¡ano coletado na Bacia

de Volta Redonda (local CP-02, Anexo 1) corroboram aqueles apresentados acima para esta

fácies na Bacia de Resende. No gráfico de DRX da figura 188, correspondente à amostra B,

nota-se que o sedimento lamítico arenoso conglomerático contém quartzo e feldspato, sendo os

minerais filossilicáticos mal definidos. Os dados de MEV mostraram os clastos de quartzo e

feldspato, estes em geral muito alterados (Pnncha 12, Foto l1), e a pequena contribuição de

matriz argilosa neste sedimento.

Adicionalmente, na sondagem 5P4421 (Prancha 14, Seção colunar A),lamitos arenosos

contendo gräos na fração areia fina a média estão presentes em vários níveis da seção,

caracterizando-se por apresentarem filossilicatos (esmectita, mica e caulinita) com reflexöes

basais de baixa intensidade e quartzo e feldspato com picos de alta intensidade em gráficos de

DRX de amostras totais (Pnncha 14, Gnfico C).

Calcretes

Nas bacias de Resende, Taubaté e São Paulo, os depósitos da associação de fácies de

leques aluviais medianos estão localmente cimentados por carbonatos e associados a

calcretes, os quais podem ser morfologicamente caracterizados como:

a) calcretes nodulares, constituídos por nódulos arredondados, centimétricos, com cerca de 2 a

10cm de diâmetro, raramente decimétricos (- 70cm), de cor branca a rósea, os quais

encontram-se bem representados nos afloramentos da porção central da Bacia de Resende

(Fig. 21) e borda norte da Bacia de São Paulo (local BSP-58r, Anexo 2);

b) calcrete maciço, de coloração esbranquiçada, constituindo nível tabular de espessura

centimétrica (50cm), encontrado unicamente no afloramento da figura 19;

c) calcretes preenchendo rachaduras de ressecação, em geral com espessuras milimétricas a

centimétricas (1 a 3cm) e cores branca a rósea, a exemplo da exposição das figuras 20 e 21.

lFrfl';"r 'sl 100



A calcita é o carbonato que constitui os diferentes tipos de calcretes, incluindo os

nodulares presentes na sondagem do CNP. Em algumas amostras ocorre também dolomita,

com picos de muito baixa intensidade nos d¡fratogramas de raios X de amostra totais.

Na figura 224, os gráf¡cos de DRX obt¡dos para amostras tota¡s de nódulo carbonático e

lamito argiloso a ele associado, coletados no local RE-08 (Anexo I ; F¡g. 19) demonstram o

contraste mineralógico existente entre estas litologias e também a existência de dolomita

apenas nos lam¡tos. A esmectita presente nos nódulos carbonáticos foi melhor observada após

o tratamento da amostra carbonát¡ca com HCI (Figs.22B,22C). Estes nódulos carbonáticos são

constituídos por calcitas aredondadas finas, que compöem um sedimento macip (Pnncha 18,

Fotos A, B, D; EDS C), onde pequenas cavidades säo preenchidas por calcitas grossas

(cristalárias), subhedrais a euhedrais (Foto D), com fe¡çöes de incip¡ente dissolução e contendo

agregados de arg¡lominerais muito finos em sua superfíc¡e. Em catodolum¡nescência nota-se

que as calcitas finas compöem uma matriz micrítica, onde existem zonas de recristalizaÉo

exibindo forte luminescència (Prancha 18, Fotos E, F).

As calcitas que compöem o calcrete maciço tabular, correspondente à amostra E da

figura 194, säo de granulação fina e formas arredondadas (Pnncha 19, Fotos A, B; EDS C) e

associam-se a placas delgadas e onduladas de esmect¡ta (Foto D; EDS Ð, as quais preenchem

espaços porosos do sedimento. Nos estudos petrográficos com luz natural e com

catodoluminescência foi possivel notar a brechação da matriz micrítica, contendo mater¡al

carbonático secundário com forte luminescência (Fofos F, G).

Os calcretes que preenchem rachaduras estão bem desenvolvidos no afloramento da

figura 21, exposto na borda oeste da Bacia de Taubaté (local TB-49, Anexo l). Em fatia polida

deste calcrete é possível notar a intensa brechação da rocha (Pmncha 20, Foto A) e, por

catodoluminescência, a corrosão dos gräos clásticos do sedimento lamítico original pelo

carbonato (Fofos B, C). Destaca-se ainda a presença de cristais finos de barita (Pnncha 20,

Foto D, EDS Ð e carbonato de terras raras (Fofos F, G, EDS H), provavelmente lantanita

(Coimbra ef a/. 1989), disseminados nos níveis de calcrete.
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Figura 22 - ( ) Difratogramas de ra¡os X de amostras totais, correspondentes a amolragem na
figura 19A (gráfico A - lamito argiloso, gráfico N - nódulo carbonático). (B) D¡fratogramas de
raios X obtidos para nódulo carbonát¡co da figura 19A, após tratamento com HCl. (B)
Difratogramas de raios X obtidos para nódulo carbonático coletado na borda norte da Bacia de
São Paulo (Local BSPS8r, Anexo 2), após tratamento com HCl.
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Prancha 18

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de calcrete nodular formado por uma matriz mac¡ça de granulação fina
(local BSP-S8r, Anexo 2).

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a calcita fina
da mal¡iz da foto A.

EDS C - Espectro de EDS das calcitas da foto B.

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando cavidade de
dissolução desenvolvida na matriz micrítica, preenchida por cristais de calcita
de granulação grossa.

Foto E - Fotomicrograf¡a de catodoluminescència do calcrete, mostrando a matriz i

micrít¡ca e fraturas preenchidas por material carbonático secundário com
luminescência mais intensa (luminescência alaranjada) (Tempo de exposição:
20 segundos, I = 252 ¡tA)

Foto F - Fotomicrografia em luz natural (polar¡zadores cruzados) do calcrete da
foto E.
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Prancha 19

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral do calcrete tabular da figura 194 formado por uma matriz maciça de
granulação fina (amostra E, Fig. 194, local RE-08, Anexo 1 ).

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a calcita fina
da matriz da foto A.

EDS C - Espectro de EDS das calcitas da foto B.

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando os
argilom¡nerais finos crescidos junto às calcitas finas da matriz da foto A e
preenchendo a poros¡dade da rocha.

EDS E - Espectro de EDS dos argilominerais da foto D.

Foto F - Fotomicrografia de catodoluminescência do calcrete, mostrando a
brechação da matriz micrítica, sendo as brechas preenchidas por material
carbonático secundário com luminescència mais intensa (luminescència
alaranjada) (Tempo de exposiçåo: 20 segundos, I = 252 vA).

Foto G - Fotomicrografia em luz natural (polarizadores cruzados) do calcrete da
foto F.
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Prancha 20

Foto A - Foto de amostra do calcrete em fratura da exposição do local TB-49
(Anexo 1) (Fig. 214).

Foto B - Fotomicrografia de catodoluminescència do calcrete tabular da foto A,
mostrando a malriz micrítica, contendo grãos clásticos sendo corroídos pelo
carbonato (Tempo de exposiçåo: 1 minuto, I = 256-260 pA).

Foto C - Fotomicrografia em luz natural (polarizadores cruzados) do calcrete da
foto B.

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons retroespalhados) mostrando a
presença de barita imersa na matriz argilosa do lamito argilo-arenoso que
hospeda o calcrete em fratura do local TB-49 (Anexo 1).

EDS E - Espectro de EDS da barita da foto D.

Foto F - lmagem de MEV (sinal de elétrons retroespalhados) mostrando a
presença de carbonato de terras raras imerso na malriz argilosa.

Foto G - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o carbonato
de terras raras imerso na matriz argilosa do lamito argilo-arenoso que hospeda
o calcrete em fratura do local TB49 (Anexo 1).

EDS H - Espectro de EDS do cristal de carbonato de terras raras da foto G.
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5.1.2.3 Assocraçâo de îácies de legues aluviais distais relacionados a pldnícies

aluviais de rios entrelaçados

A associaÉo de leques aluviais dista¡s relacionados a planícies aluviais de rios

entrelaçados está presente nas bacias de Resende, Taubaté e São Paulo, onde seus depósitos

são expressivos.

As planícies de rios entrelaçados estäo representadas por arenitos, por vezes

conglomerátícos e em geral estratificados (estratificações cruzadas), contendo grãos de

quartzo, feldspato, mica e mineral máfico, além de proporçöes variadas de matr¡z argilosa

esverdeada. Estes sedimentos arenosos intercalam-se aos depósitos lamíticos argilosos e

arg¡lo-arenosos dos leques aluviais distais da Formaçäo Resende.

A amostragem das fácies desta associação foi efetuada nas porçöes central da Bacia de

Resende, sudoeste da Bacia de Taubaté e oeste da Bacia de Såo Paulo, onde as exposiçöes

estão bem preservadas. Adicionalmente foram coletadas amostras de lamitos argilosos com

calcretes e aren¡to na sondagem de ne 42 do CNP.

Fácies de arenitos

A fácies de arenitos fluv¡ais está bem caracterizada na seção-tipo da Formação

Resende, exposta na porção central da bacia homônima (local RE-10, Anexo 1) (Fig.23). Os

estudos petrográficos mostraram a angulosidade dos clastos arenosos e a pequena

contribuiçäo da matriz argilosa, presente como delgadas películas nos contatos entre gräos,

correspondendo a matriz de infiltração (Prancha 21, Foto A). Os dados de DRX obtidos para

amostras totais destes sedimentos confirmaram a composição essencialmente quartzo-

feldspática dos arenitos. A anál¡se das frações finas (< 31¡rm, < 5¡rm e < 2¡rm) revelou

esmect¡tas com reflexões 001 mal definidas de perfis alargados, e reflexões basa¡s 001 bem

defin¡das de alta intensidade para a caulinita e mica (Fig. 23C).
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Na porção sudoeste da Bacia de Taubaté foram amostradas duas outras exposições

onde intercalam-se arenitos e conglomerados fluviais a lamitos argilosos de leques aluviais

distais (locais TB-48, TB-50, Anexo 1). Os dados de DRX obtidos para estes depósitos

corroboram, no geral, aqueles apresentados para a seção{ipo da Formação Resende. Nos

difratogramas de raios X obtidos para amostras totais (F¡gs. 24,26) e das frações mais finas

destes arenitos (Figs.25,26), a caulinita tende a exibir reflexöes melhor definidas e com ma¡s

alta ¡ntensidade do que a m¡ca e a esmectita.

Ëm afloramento desta fác¡es, situado na borda oeste da Bacia de São Paulo (local BSP-

51, Anexo 2), está exposto o contato das formaçöes Resende e Säo Paulo. Neste locâ|, os

sedimentos da Formação Resende apresentam-se com colorações arroxeadas próximo ao

contato com a Formação São Paulo (Fig. 27) e os difratogramas de DRX obtidos para amostras

totais dos arenitos revelaram unicamente a presença de mica e caulinita, associadas a quartzo

e feldspato. Somente na base da seçäo, correspondente à exposiçåo da fìgura 28, onde os

sedimentos não estão alterados e o arenito ocore sob a forma de dique clástico, injetado nos

sedimentos lamíticos argilo-arenosos, é que a esmectita pode ser melhor observada.

As análises petrográficas em låminas delgadas mostraram que estes aren¡tos se

assemelham aquele da seção-t¡po da FormaÉo Resende, podendo apenas variar a proporção

de matriz argilosa intersticial aos grãos (Pnncha 21, Fotos B, C).

De modo geral, os estudos por MEV de amostras desta fácies, coletadas nas várias

bacias, revelaram que os arenitos säo compostos essenc¡almente por gräos detríticos de

quartzo e feldspato, estes em geral alterados, com alta porosidade intragranular e pouca matriz

argilosa. Na quase totalidade dos afloramentos amostrados, com exceçäo da seçäo-t¡po da

Formação Resende, os gräos clásticos e matriz dos arenitos estão recobertos por cr¡stais de

sílica com forma de glóbulos ou lepisferas de granulação fina (Prancha 22, Fotos A, B, C; EDS

D), os quais podem coalescer e originar uma manta maciça que reveste parcialmente os grãos

detríticos e a matriz (Foto E) Na foto A destaca-se a relaçäo textural entre os glóbulos de silica

e os grãos de feldspato alterados, indicando que a alteraçåo fo¡ posterior, tendo em v¡sta gue a
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sílica não preencheu a porosidade intragranular do feldspato. A sílica está associada a cristais

euhedrais de barita (PÊncha 22, Fotos F, G; EDS Él), tendo ambas crescido sobre a superfície

dos grãos detríticos do sedimento.

A presença de glóbulos e lepisferas de síl¡ca pode ser observada também nos aren¡tos

dos locais TB-48 (Anexo 1) e BSP-51 (Anexo 2). Adicionalmente, no local TB-48 ocorrem

rosetas de barita recobrindo os gråos arenosos.

O arenito fluv¡al amostrado na base da sondagem ne 42 do CNP (Fig. 29A) é friável,

impossibilitando estudos texturais por MEV. Os dados de DRX obtidos (F¡9. 29C, gráfico

CNP822) concordam com aqueles apresentados para a seçâo-t¡po da Formação Resende,

estando bem caracter¡zados apenas os p¡cos do quartzo e feldspato.

Fácies de lamitos argilosos

Na seção{ipo da Formação Resende (Fig. 23) está bem caracterizada a fácies de

lamitos arg¡losos distais intercalados aos arenitos fluviais da FormaÉo Resende. Os dados de

DRX obtidos para amostras totais destes lam¡tos revelaram arg¡lominerais dos grupos da

esmectita e caulinita, além de mica, quartzo, feldspato e calcita (Fig.23B, gráfico A). Também

nestes sedimentos lamíticos argilosos, a esmectita ex¡be reflexões 001 bem definidas e de alta

intensidade, quando comparadas àquelas apresentadas pela caulinita e mica. A análise dos

difratogramas de raios X obtidos para amostras das fraçöes finas (< 3'1pm, < Spm e < 2pm)

mostrou uma melhor defini@o da reflexão 001 da esmectita, especialmente para a fração <

2pm, quando comparada àquela dos gráficos dos arenitos, onde as reflexöes basais da

esmectita se configuram com formas alargadas e mal defin¡das (Fig. 23C).

Ressalta-se, no entanto, a baixa intensidade da reflexão basal 001 da esmectita destes

lamìtos, quando comparada com as verificadas nos dìfratogramas das amostras de lamito da

associação de fácies de leques aluviais medianos em parte relacionados a calcretes.

Nos locais TB-50 e TB-48 (Anexo 1), porção sudoeste da Bacia de Taubaté, foram

amostradas duas seções colunares representativas desta fác¡es. Os dados de DRX obtidos
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para estes depós¡tos corroboram, no geral, aqueles apresentados para a seção-tipo da

Formação Resende. Nos difratogramas de raios X obtidos para amostras totais destes

sedimentos, a caulinita tende a exibir reflexões melhor definidas e com mais alta ¡ntensidade do

que a mica e a esmect¡ta (Figs. 24, 26). A reflexão 001 da esmectita está melhor caracter¡zada

nos difratogramas das amostras da fração < 2¡rm (Fig.25A), tendo sido diagnosticada pela

expansão do espaçamento basal para aproximadamente 184, após glicolagem, e retração para

104, após aquecimento da amostra.

Em imagens de MEV dos lamitos argilosos destes afloramentos pode-se observaÍ a

abundåncia em matriz argilosa com estrutura maciça (Prancha 23, Fotos A, B; EDS C), formada

por placas de arg¡lominerais com granulaÉo média a grossa (t 2pm), formas irregulares e

contendo Si, Al, K, Ca e Fe, além da contribuição de t¡tânio. Nesta matr¡z argilosa estão

disseminados clastos angulosos de quartzo e feldspato, além de raros gråos arredondados de

fosfatos de terras raras (Pnncha 23, Fotos F, G, EDS H).

Os estudos por MEV destes lamitos revelaram também glóbulos de sílica recobrindo

localmente a parede de poros na matriz argilosa.

Na sondagem ne42 do CNP (F¡9. 29A), perfurada na porção central da Bacia de Taubaté

(local CNP42, Anexo 1), estão presentes os sedimentos lamíticos argilosos, poÍ vezes contendo

calcretes, de leques aluviais medianos da Formação Resende, os quais apresentam-se

macroscopicamente com as mesmas características (estrutura maciça, cor verde) que os

lamitos argilosos aflorantes em superfície. Na sondagem do CNP, estes sedimentos encontram-

se melhor caracterizados entre as profundidades de 168 a 188m, ocorrendo ainda intercalados

aos depósitos lacustres da Formação Tremembé, em profundidades mais rasas.

Nos gráficos de DRX obt¡dos para amostras totais dos lamitos argilosos da Formação

Resende, amostrados nesta sondagem, foram notados os picos basais 001 da esmectita (d -

154), mica (d = 9-10 A) e caulinita (d = 7,1,4) (Figs. 298, 29C). Adicionalmente, quartzo está

presente em todos os gráficos e feldspato tem ocorrência restrita.
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Prancha 21

Foto A - Fotomicrografia de arenito fluvial da Formaçåo Resende, Bacia de
Resende (local RE-10, Anexo A), mostrando a pouca contribuição de matriz
argilosa, que ocorre localmente como moldes nos contatos entre os grãos
(nicóis cruzados, aumento de 25x).

Foto B - Fotomicrografia de arenito fluvial da Formação Resende, Bacia de
Taubaté (local TB-48, Anexo A), mostrando a maior contribuição de matriz
argilosa na constituiçåos da rocha (nicóis paralelos, aumento de 25x).

Foto C - Fotomicrografia do arenito fluvial da foto B, mostrando a pouca
contribuição de matriz argilosa, que ocorre localmente como moldes nos
contatos entre os grãos (nicóis cruzados, aumento de 25x).
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Figura 28 - (A) Foto da base da exposição amostrada na borda oeste da Bacia de

S'aï Èau¡o tlóca BSP-51, Anexo 2¡, eiikindo dique clástico de arenito (A' dique

clãS¡co de àrenito; B, C - iamito argilo-arenoso). (B) Difratogramas de raios X de

ãmostras totais. (A numeração doJgráficos corresponde àquela da figura (Ð'

0
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Prancha 22

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de manta de sílica fina recobrindo os grãos de arenito fluvial da Formaçäo
Resende (amostra B, Fig. 244, local TB-50, Anexo 1).

Foto B - lmagem de MEV (sinaf de elétrons secundários) detalhando a morfologia
globular da sílica da foto A.

Foto C - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a relação
textural da manta de sílica recobrindo grãos de feldspato posteriormente
alterados (amostra G, Fig. 244, local TB-50, Anexo 1).

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a textura
entrelaçada das lespiferas de sílica da foto C.

EDS E - Espectro de EDS das lepisferas de sílica da foto D.

Foto F - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando a presença de
cristais euhedrais de barita crescidos sobre a superfíc¡e de grãos clásticos
(quartzo) da amostra F (244, local TB-50, Anexo 1).

Foto G - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a relação
textural da barita com as lespisferas de sílica, ambas cresc¡das sobre a
superfície de grãos clásticos (quartzo).

EDS H - Espectro de EDS da barita da foto G.
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Figura 294 - Perfil da sondagem n" 42 do CNP, Olaria do Couto, Mun¡cíp¡o de Tremembé (SP)
(Local CNP42, Anexo 1):1) cobertura colúvio-aluvial; 2) arg¡l¡tos; 3) folhelhos: 4) folhelhos
papiráceos; 5) s¡ltitos; 6) areias grossas; 7) lem¡tos, a largura das colunas indice a dimensão
dos ma¡ores clastos presenles; 8) estruturas 'flame'; 9) gretas de contração; 10) calcrete;
11)bioturbações (Riccomini 1989, modificâdo).
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Figura 29C - D¡fratogramas de raios X de amostras totais, sem tratamento previo, de lamitos
da Formação Resende amost¡ados na sondagem ne 42 do cNP (A numeração dos gráficos

conesponde àquele da figura 294).



Prancha 23

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de lamito argiloso, contendo gräos clásticos imersos na matriz argilosa
maciça (amostra A,24A, local TB-50, Anexo 1).

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a matriz
argilosa entre grãos clásticos.

EDS C - Espectro de EDS da matriz da foto B (análise correspondente ao
quadrado da porçåo centro-direita da foto).

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando os
argilominerais da matriz argilosa maciça do lamito argiloso correspondente à
amostra D da figura 244 (local TB-50, Anexo 1).

EDS E - Espectro de EDS da matriz da foto D (análise correspondente ao
quadrado da porção central da foto).

Foto F - lmagem de MEV (sinal de elétrons retroespalhados) mostrando a
presença de grão de fosfato de terras raras imerso na matriz argilosa do lamito
argiloso da foto A.

Foto G - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando os
argilominerais da matriz e o gråo de fosfato de terras raras da foto F.

EDS H - Espectro de EDS do fosfato de terras raras da foto G.
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Ressalta-se que, devido ao fato das amostras disponíveìs neste testemunho serem

diminutas, o estudo de frações finas ficou prejudicado e, de modo geral, os difratogramas de

raios X de amostras totais apresentam linha de base (background) muito oscilante, o que

dificulta a interpretação. Assim, o difratograma correspondente à amostra CNP245 (F¡g- 298) foi

tomado como paråmetro para a identificação da esmectita, mica e caulinita contidas nos lamitos

desta sondagem, Llma vez que suas reflexöes basais 001 apresentam-se bem caracterizadas e

servem de referência para a ¡dentificaÉo destes minerais nos demais gráficos'

o comportamento da esmect¡ta, mica e caulinita após os tratamentos de glicolagem e

aquecimento, neste caso de amostfa total, pode ser observado no difratogfama cNP245 da

figura 30.

Para a matriz dos lamitos argilosos da Formação Resende, perfurados pela sondagem

do CNp, foram obtidas imagens de MEV para amostras de diferentes profundidades (Pranchas

24,2q. EÍl gefal, notam-se placas de esmect¡ta com formas arredondadas a ¡rregulares, com

bordas l¡ge¡ramente onduladas e contendo Si, Al, Mg, K, Ca e Fe, podendo ainda estar presente

Ti. Adicionalmente, foram encontrados gräos de quartzo e placas de mica, e mais raramente

crfstais de baita (Prancha 25, Fotos D, E; EDS F) disseminados esparsamente sobre a matriz

argilosa.

Em afloramento desta fác¡es da Fomação Resende, exposto na bofda oeste da Bacia de

säo Paulo, tem-se o contato das formações Resende e såo Paulo. os lamitos da Forma@o

Resende são arroxeados próximo ao contato com a Formação São Paulo (Fig.27 ' amostras A,

D) e contêm unicamente mica e caulin¡ta, associadas a quartzo e feldspato, tendo s¡do a

esmectita encontrada somente no depósito da Formaçâo Resende da base da exposiçáo (Fig.

28, amostras A, B). Para esta ocorrência destaca-se também a baixa intensidade da reflexäo

basal oo1 da esmectita, mesmo nos difratogramas dos lamitos argilosos, quando comparada

aquelas encontradas nos difratogramas das amostras de lamito da associaçäo de fácies de

leques aluviais med¡anos em parte relacionados a calcretes.

r22



2-lheta cu K-alpha

2-theta Cu K-alpha

(A)

(B)

(c)

rìl

{

{r

2-theta Cu K-alphâ

Figura 30 - (A) Difratogramas de raios X obtidos para amostJa.tolal de lamito da Formagão

Resende amostrado nä sondagem ne 42do CNP (amostra CNP245) (I - amostra total, TG -

amostra totalglicolada, TAQ -ãmostra total aquecida). (B) e^(O Difratogramas de raios X

obtidos para amostras'de calcretes, após tratamento com HCI (gráfico B - amostra cNP769'

gráfico C - amostra CNP 850).
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Prancha 24

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundár¡os) mostrando o aspecto
geral de lamito argiloso, com estrutura maciça da matriz, formada por
argilominerais de formas arredondadas (amostra CNP211, 294, local CNP42,
Anexo 1 ).

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando os
argilominerais que compöem a matriz do lamito argiloso da foto A.

EDS C - Espectro de EDS dos argilominerais da matriz da foto B (análise
correspondente ao quadrado da porção centro-inferior da foto).

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de lamito argiloso, com estrutura maciça da mal¡iz (amostra CNP679,
294, local CNP42, Anexo 1).

Foto E - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando os
argilominerais que compõem a maÍiz do lamito argiloso da foto D.

EDS F - Espectro de EDS dos argilominerais da matriz da foto E (análise
correspondente ao quadrado da porçäo central da foto).



4KeV6

AI

'x
lc, Fe F

4KeV 6



Prancha 25

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de lamito argiloso, com estrutura maciça da matriz, formada por placas de
esmectita com bordas onduladas (amostra CNP81 1, Fig. Fig. 294, local CNP42,
Anexo 1 ).

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundáríos) detalhando as esmect¡tas
da foto A.

EDS C - Espectro de EDS da esmectita da matriz da foto B (análise
correspondente ao quadrado da porção central da foto).

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons retroespalhados) mostrando grãos de
barita com hábito prismático assoc¡âdos à matriz do lamito argiloso da foto A.

Foto E - lmagem de MEV (sinal de elétrons retroespalhados) detalhando as baritas
da foto D.

EDS F - Espectro de EDS da barita da foto E.

Foto G - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de lamito argiloso, com matriz maciça formada por placas de esmectita
com granulaçâo grossa e contendo argilominerais finos com formas bordas
onduladas (amostra CNP814, Fig. 29A, local CNP42, Anexo 1).

Foto H - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando as plcas
onduladas de esmectita da foto G.
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Carcrefes

Os calcretes nodulares ocorrentes no testemunho da sondagem ne 42 do CNP são

compostos por calcita (Fig.29C, gráficos CNP693, CNP792), Após tratamento com HCI de

nódulos carbonáticos observou-se, ainda, a contr¡buição de esmect¡ta, mica e caulinita (Fig.

308, 30C). Em MEV pode-se notar que a calc¡ta constituinte destes calcretes apresenta-se

como cristais arredondados, contendo argilominerais finos crescidos em sua superfície.

Paleorcgolito

Na Bacia de Resende afloram, localmente, exposições do embasamento gnáissico

recoberto por sedimentos lamíticos da Formação Resende. Em alguns destes locais pode ser

observado que o contato entre estas unidades é formado por uma camada de espessura

cent¡métrica (- 10cm), composta por material predominantemente argiloso de cor verde escura,

resultante da decomposição da rocha do embasamento, correspondendo um paleoregolito

(Figs. 3'l , 32). As rochas do embasamento gnáissico exibem ainda fraturas preenchidas por

mater¡al argiloso verde claro, também coletado para estudo.

Na figura 31 é apresentada a exposição mais típica deste contexto. Os difratogramas de

raios X obtidos para amostras totais ¡ndicaram a presença de esmectita no material argiloso do

paleoregolito e nos sedimentos da Formaçäo Resende, estando ausente na rocha do

embasamento e no preenchimento de fratura. A mica apresenta picos bem definidos em todos

os gráficos e a caulinita, a exemplo da esmect¡ta, exibe reflexão 001 mais intensa e melhor

definida em d¡reção aos sedimentos da Formação Resende. Na prancha 26 (Foto A) pode-se

observar que o paleoregolito é constituído por placas de mica grossas e cristais de quartzo e

feldspato alterado, ¡mersos em matriz argilosa composta por micas e argilominerais com formas

onduladas, considerados como esmectitas (Foto B; EDS C).

Na Bacia de Resende foi ainda encontrado outro afloramento exibindo feiçöes de

paleoregolito (local RE-15, Anexo 1) (Fig.32). Neste local tem-se uma rocha granítica com

gradações para zonas alteradas, estas caracter¡zadas pela presença de matriz argilosa verde
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contendo cristais de quartzo, feldspato e mica disseminados. O difratograma de raios X da

rocha alterada exibe a reflexão 001 da esmectita (Fig. 32), a qual, em MEV, apresenta-se como

placas arredondadas de bordas onduladas (Pmncha 26, Fotos C, D; EDS Ð, muito semelhante

aquelas observadas na matriz dos lamitos da Formação Resende. Em amostra de mater¡al

argiloso, que preenche fraturas nestas rochas granít¡cas, foi encontrada, ao MEV, uma grande

quantidade de apatitas com bário, as quais revestem quase por completo os cristais da rocha

(Pmncha 26, Foto G: EDS fl).

5.1.2.4 A esmect¡ta nos diîratogramas de raios X da Formação Resende

O estudo dos depósitos da Formação Resende, nas bacìas de Taubaté e Resende,

permitiu observar que a intensidade da reflexäo basal 001 da esmectita varia em funçäo da

fácies sedimentar analisada, sendo, de modo geral, mais intensa em difratogramas de amostras

totais de lamitos da associaçäo de fácies de leques aluviais medianos.

Na tabela 4 é apresentada a variação da intensidade máxima da reflexão 001 da

esmectita em função da fácies sedimentares lamíticas analisadas nas associaçöes de fácies de

leques aluviais proximais, medianos e distais da Formaçåo Resende. Adicionalmente, pode-se

notar através dos gráficos de DRX destas amostras totais que a esmectita apresenta reflexão

basal 001 sempre com perfil afilado e bem definido. Para estas esmectitas foram ainda obtidos

os valores da largura a meia altura (FWHM, full width at half-maximum) das reflexões 001

(Tabela 4), utllizando-se do software EVA e tendo s¡do as medidas efetuadas após eliminação

da variaSo da linha de base (background) dos difratogramas. Os valores de FWHM

encontrados para estas esmectitas säo menores do que 1,3' (medida em graus referente a 20).
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Figura 31 - (Ð Se$O colunar descrita na Bacia de Resende (Local RE'

t5l Anexo 1),.apreientando rocha gnáissica alterada, na base,

sãüreposta ietá formaçao Resende. O contato é marcado por zona de

rtãnl" afteiação (paleóregolito). (B) Foto detalhando a zona de contato

1¡ - jnaisse aitetado, C - faleoregolito, D - Formação Resende)' (C)

òifr.iogt rnas de raios X obtidos para amostras totais, com amostragem

;;;;ñ;¡;nte àqueta da figura A (gráfico A - gnaisse atterado, gráfico

g - måteriat argiloso de preenchimento de fraturas, gráfico C -
õafeóregofito, giáfi.o D - matriz argilo-arenosa do lamito da Formação

Resende).
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F¡gura 32 - Difratogramas de raios x obtidos para amostras totais de exposigão na Bacia de

Rãsende (Local RE-15, Anexo 1), onde afloram sedimentos da Formação Resende em

contato com rochas do embasamento, encontfando-se preservado nível de paleoregol¡to.

(gráfico B - material arg¡loso de preenchimento ds ftaturas no embasamento; gráfico c -
ñatriz argilosa, verde, de granito alteredo; gráficos D e E - granito alterado)'



Prancha 26

Foto A - Imagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral do paleoregolito (local RE-39, Anexo 1), contendo clastos de granulaçäo
grossa e matriz argilosa.

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a morfologia
das placas de esmectita, com bordas onduladas, presentes no paleoregolito da
foto A.

EDS C - Espectro de EDS da esmectita da foto B (análise correspondente ao
quadrado da porçäo central da foto).

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de paleoregolito, contendo clastos imersos na matriz argilosa (local RE-
15, Anexo 1).

Foto E - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando as esmectitas
constituintes da matriz da foto D.

EDS F - Espectro de EDS da esmectita da foto E.

Foto G - lmagem de MEV (sinal de elétrons retroespalhados) mostrando o aspecto
geral de distribuição de apatitas com bár¡o, disseminadas somente sobre os
cristais da rocha granítica em zona de fratura (local RE-1S, Anexo 1).

ËDS H - Espectro de EDS da apatita com bário da foto G.



CFe

Si

^il
illl

,;ül r

4KeV 6

4KeV6



Tabela 4 * Valores de largura a me¡a altura (FWMH) para a reflexao 001 da esmectita de
sedimentos da Formação Resende.

AFLAP - Associação de fácies de leque aluvial proximal
AFLAM - Associação de fác¡es de leque aluv¡al med¡ano
AFLAD - Assoc¡ação de fácies de leque aluvial distal

5.1.3 Formaçäo Sete Barras

A figura 33 representa a seÉo{ipo da Formação Sete Barras (Melo 1990). A frente

principal da exposição apresenta-se bastante alterada pelo ¡ntemperismo atual, mas

escavaçöes recentes na parte lateral do corte permitiram a coleta de duas amostras (A e B) em

superficie fresca. No croqui da figura 33, a amostra A corresponde a matriz argilosa de

ortoconglomerado polimítico, o qual contém pouca matr¡z de cor verde, intersticial aos seixos e

calhaus de quartzo, feldspato e rochas do embasamento. A amostÍa B é um lamito argilo-

arenoso de cor verde clara, contendo micas brancas e feldspatos (plagioclásios de cor branca e

feldspatos potássicos de colorações róseas) alterados, de granula@es finas, d¡sseminados na

matriz.

Nos difratogramas de raios X (Fig. 338) da fraçäo total destas amostras estão expostas

as reflexões basais 001 de argilominerais dos grupos da esmectita (15,194) e da caulinita (doo.r

= 7,15Ä) e reflexões 001 e 002 da mica, respectivamente 9,96Â e 4,99a. Adic¡onalmente, têm-

se os p¡cos do quartzo e feldspato. Em fotom¡crografias de MEV observa-se a matriz dos

u n tdade ltoestr€¡tgrâlrca Assoc Îâcres Local (Anexo 1 Amostra door (A) lmáx (cps) FWHM (" 2e)
Fm. Resende AFLAP Rh14 fe14 15.895 521.56 1.255
Fm. Resende AI-'L.AM RE16 rel6 16.666 673.5 1.125
Fm. Resende TB18 tb18 '16.037 807 .37 '16

Fm. Resende REOS reSd 15.992 1679.51 '1.003

Fm Resende AFI-AM RE4O re40d 15.904 339.01 0 955

l-m. Resende AI. L-AM ta49 tb49b 16.644 310.15 '1.19

l-m. Resende AI- LAL) HElU rel ua 16.434 370.38 1.O2

l-m. Resende AI-LAM I BbU tb50a 17.079 141.O2 0.88
l-m. Resende Ah'LAM TBSO tb50e 16.430 155.08 0.94'l



ortoconglomerados, contendo grãos de quartzo com feições de dissoluçåo e agregados

argilosos de granulação muito fina e formas delicadas, ligeiramente onduladas, crescidos nas

bordas dos clastos (PÊncha 27, Foto A). No detalhe da foto B pode-se notar a estrutura maciça

da fração argilosa desta matriz, cuja composição inclui Si, Al, Mg, K e Fe (EDS C). As fotos D e

E ilustram o lamito argilo-arenoso, onde é possível notar os grãos detríticos circundados por

matriz argilosa, em geral formada por placas de argilas grossas com formas onduladas (Foto E;

EDS n, interpretadas como esmectitas.

5.1.4 Formação Guabirotuba

A Formação Guabirotuba compreende um sistema de leques aluv¡a¡s associados a

planÍcies de r¡os entrelaçados. Nesta unidade foram descr¡tas e amostradas quatro seções

colunares, onde estäo aflorantes sedimentos das assoc¡ações de fácies de leques aluviais

medianos e de leques aluviais distais associados a planícies aluviais de r¡os entrelaçados (Fig.

34).

5.1.4.1 Associação de fácies de leques aluviais medianos

A assoc¡aÉo de fácies de leques aluviais medianos é melhor desenvolvida nas porçöes

central e norte da Bacia de Curitiba, estando bem representada na seção colunar e no croqui da

figura 35, onde ocorrem conglomerados e lamitos arenosos a areno-arg¡losos.

Fácies de conglomerados

Os conglomerados são maciços e contêm grãos de quaruo, feldspatos brancos

(plagioclásios) e róseos (feldspatos potássicos), e raros minerais máficos, nas frações areia

média a seixo (< 0,5-5mm), além de matriz argilosa de cor verde intersticial (amostras E e F,

Fig. 35A). Análise por difração de raios X de amostra total da matriz argilosa destes
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conglomerados apresentou, além de quarizo e feldspato, apenaP esmectita._qom reflexões

basais 001 bem definidas e de média intensidade (door = 15.84) (Fig. 358, gráficos E, F).

Ao MEV nota-se que os grãos feldspáticos estão intensamente alterados, principalmente

ao longo das clivagens do mineral, onde formam-se argilominerais na porosidade intragranular,

preservando a morfologia tabular do gtão (Pnncha 28, Fotos A, B). Pode-se ainda observar as

esmectitas que const¡tuem a matiz argilosa destes conglomerados, as quais se apresentam

com formas arredondadas e granulaSo grossa, constituindo uma matr¡z maciça intersticial aos

grãos e em parte recobrindo-os (Pnncha 28, C, D; EDS Ð. Argilominerais finos com formas

onduladas e textura "larval" ocorrem sobre a matriz argilosa (Foto B).

Fácies de lamitos arenosos a argilo-arenosos

Os sedimentos lamíticos arenosos (amostra H, Fig. 354) a argilo-arenosos (amostra G)

apresentam estrutura mac¡ça e contêm gräos de quartzo e plagioclásios brancos e feldspatos

potássicos róseos na fraÉo areia fina a muito grossa, associados a matriz argilosa de

colora@o esverdeada.

Amostras totais destes sedimentos demonstram, nos difratogramas de ra¡os X,

mineralogia semelhante aquela dos conglomerados, apresentando quartzo e feldspato

associados apenas à esmectita (doo1 = 15'8Å) (Fig. 358, gráficos G, H), esta destacando-se

com reflexões basais OOl de intensidades mais altas quando comparadas aquelas dos gráficos

de DRX da matriz dos conglomerados.

Os difratogramas de raios X, obtidos para as frações finas destes lam¡tos arenosos a

areno-argilosos, confirmaram a esmectita como o pr¡ncipal f¡lossilicato presente nestes

sedimentos, a qual exibe reflexões basais 001 bem defin¡das e de alta intensidade. A caul¡nita e

a mica aparecem nos difraiogramas das fraçöes < Spm e < 2¡lm sempre com reflexöes basais

O0l mal definidas e de muito baixa intens¡dade (Fig. 36, gráficos G, H)



(m)

.l

(A)

N. l-l 2=r[--lo W

f" ill

Figura 33 - (Ð Croquida se$o-tipo da

Forma$o Sete Barras (Melo 1990),
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Banas, porçäo sul do Estado de Säo
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3) arenito; 4) ortoconglomerado; 5) falha.
(B) Difratogramas de raios X de amostras
totais, conespondentes a amostragem.
(C) Difratogramas de raios X de fraçöes
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Prancha 27

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral da matriz de ortoconglomerado (amostra A, Fig. 334' Formação Sete
Barras). Notar a porosidade e a abundância em clastos.

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando os
argilominerais constituintes da matriz argilosa da foto A

EDS C - Espectro de EDS dos argilominerais da foto B (análise conespondente
ao quadrado da porção esquerda-inferior da foto).

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de lamito argilo-arenoso, contendo clastos circundados pela matriz
argilosa (amostra B, Fig. 334, Formação Sete Barras).

Foto E - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando as esmectitas
const¡tuintes da matriz da foto D, os quais apresentam-se como placas de
granulação grossa e bordas onduladas.

EDS F - Espectro de EDS dos argilominerais da foto E.
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Legenda:

1 - Rochas do embasamento
2 - Unidades paleozóicas e mesozóicas

da Bacia do Paraná
3 - Formação Guabirotuba
4 - Formação Piraquara
5 - Sedimentos quaternários

6 - Principais falhas rúpteis
7 - Contatos litológicos
I - Principais cidades (CR - Curitiba,

CL - Campo Largo, Pl - Piraquara,
QB - Quatro Barras, TJ - Tijucas do Sul)

9 - Afloramentos amostrados

Mapa Geológico da Bacia de Curitiba e
Localizaçäo dos afloramentos amostrados

Sant'Anna, L.G. 1999. Geologia, mineralogia e gênese das
dos depósitos paleogênicos do Rift Continental do Sudeste do Brasil

(Tese de Doutoramento, lnstituto de Geociências, Universidade de São Paulo)

Base Geológica: Mineropar 1989
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Figura 354 - Seçåo colunar e croqui de depósito da Formação Gub¡rotuba
(Local CWB-02, Fig.34):1) solo recentei 2) lamito argiloso; 3) lamito
argilo-arenosoi 4) aren¡to; 5) conglomerado; 6) calcrete preenchendo
bioturbaçöes; 7) calcrete nodular; 8) calcrete em rachadura; 9) falha.



F¡gura 35(B) - Difratogramas de raios X de
amostras tota¡s, correspondentes à
amostragem na seção-colunar da figura
354.



Prancha 28

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando grão de
feldspato alterado, com forma tabular preservada, presente em conglomerado
da Formação Guabirotuba (amostra F, Fig. 35A, local CWB-02, Fig. 34).

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a presença
de argilominerais de granulação fina crescidos na porosidade intragranular do
feldspato da foto A.

Foto C - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral da matriz argilosa de conglomerado da Formação Guabirotuba, contendo
grãos imersos na matriz argilosa maciça (amostra Q, Fig. 35A,local CWB-02,
Fig. 34).

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a morfologia
das esmectitas da matriz da foto D, as quais ocorrem como placas
arredondadas de granulaçåo grossa.

EDS E - Espectro de EDS da placa de esmectita da foto E.
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Figura 35(C) - Difratogramas de raios X de
amostras totais, correspondentes à amostragem
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Figura 36 - Difratogramas de raios X obtidos para fraçöes fìnas de lamitos argilosos e argilo-

arãnosos, e para nódulos de calcrete tratados com HCl, da Formaçäo Guabirotuba. Numeração dos

gráficos correspondente à amostragem da figura 354.
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Ao MEV observa-se a estrutura maciça da matriz argilosa destes lamitos (Prancha 29,

Foto A), composta por esmectitas de granulaçäo grossa e formas arredondadas (Fofos B, C;

EDS D), e contendo Si, Al, Mg, K, Ca e Fe, encontrando-se também presente o Ti. Localmente,

argilom¡nerais com textura "larval" estão crescidos sobre as arg¡las da matriz (Foúos B, Ð e,

neste caso, os espectros de EDS obtidos tanto para as esmectitas da matriz (EDS Ð como para

as argilas finas (EDS G) ¡ndicaram a presença somente de S¡, Al, Mg e Ca, destacando-se os

picos de Mg e Ca com maior intensidade no espectro das arg¡las finas. Adicionalmente,

caulinitas com textura de "l¡vro" estão presentes nos poros da matriz (Foto H).

5.1.4.2 Assoc¡açäo de fác¡es de leques aluv¡a¡s dista¡s associados a planícies

aluviais de rios entrelaçados

A associação de leques aluv¡ais distais associados a planícies aluviais de rios

entrelaçados é representada pelas fácies de lamitos argilosos, podendo conter calcretes, e

arenitos, por vezes conglomeráticos. Depósitos expressivos desta assoc¡ação ocorrem na parte

sul da Bacia de Curitiba.

Fácies de lamitos arg¡rosos

A fácies de lamitos argilosos apresenta-se em todas as exposiçöes amostradas na Bacia

de Curitiba, onde ocorre como pacotes com espessuras centimétrica a métrica e, em geral,

associada a depósitos de calcrete (Figs. 354, 37, 39, 40). Os sed¡mentos lamíticos argilosos

(amostras B, D, J, K, M, Fig.354; amostras D, G, F¡9. 37; amostras das Figs. 39, 40) são

compostos por quant¡dades variáveis de grãos clásticos, principalmente de quartzo,

disseminados em abundante matriz argilosa esmectít¡ca maciça. Os raros grãos de feldspato

apresentam-se intensamente alterados, sendo possível notar a geração de argilominerais muito

f¡nos na superfície destes grãos.



Em todos os difratogramas de raios X obt¡dos para amostras tota¡s destes lamitos

argilosos, o principal argilomineral identificado é a esmectita, com reflexão basal 001 bem

definida de média a alta intensidade. Adicionalmente, eståo bem representados os picos do

quartzo e do feldspato, e da calcita quando os lam¡tos eståo ¡ntimamente associados com

calcrete.

Nos diversos gráficos de DRX obtidos para as frações finas dos lamitos argilosos pode-

se caracterizar a esmectita como o argilomineral que constitui estes sedimentos (Fig. 36,

gráficos B, M; Fig. 37C). Nestes difratogramas, a reflexão basal 001 da esmectita é sempre bem

definida, com picos afilados e tendência a aumentar de intensidade com a diminuição da fraçäo

granulométr¡ca da fração analisada, exibindo, assim, seu ápice nos gráficos das amostras da

fração < 2pm. A caulinita e a mica ex¡bem reflexões basais 001 de muito ba¡xa intensidade, mal

definidas e só se apresentam nos gráficos das amostras das frações < S¡rm e < 2pm.

A confirmaçåo da presença de esmectita foi efetuada também através da saturação de

amostras das frações < 31pm e < 2pm com Mg e solvatação com vapor de glicerol a 100'C; os

resultados obtidos mostraram a completa expansão clo pico 16Å para 18,44 (Fig. 38).

Os estudos por MEV dos lamitos argilosos revelaram a estrutura maciça da matr¡z

(Prancha 30, Foto A), onde encontram-se disseminados grãos detríticos de quartzo, feldspato e

mica. As esmectitas da matriz apresentam-se, predominantemente, como placas grossas (>

S¡rm) arredondadas (Prancha 30, Fotos B, D; EDS C) (Pnncha 31, Fotos A, B; EDS C), cuja

composiçäo observada em espectro de EDS registra a presença de Mg, K, Ca e Fe, além de Si

e Al. A estas placas de esmectita associam-se, localmente, arg¡lominerais com textura "larval"

(Prancha 30, Foto D), muito delgados, que originam-se das bordas e superfícies das esmectitas

grossas; estes argilominera¡s finos tendem a crescer e preencher os poros do sedimento

(Prancha 30, Foto A), Localmente são ainda encontrados crista¡s de barita, que ¡mpregnam

irregularmente o sedimento (Prcncha 30, Fotos E, F, G; FDS Fl) e apresentam-se como cristais

euhedrais ou agregados irregulares. Nas fotos F e G (Pmncha 30) é ainda possível se observar
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os argilominerais com textura "larval" cÍescidos também a partir das paredes externas dos

cristais de barita.

Calcretes

Na Formação Guabirotuba as ocorrências de calcrete incluem:

a) calcretes nodulares (amostra I, Fig. 354);

b) calcretes preenchendo rachaduras (amostras C, L, N, O, P, Fig. 354; amostra F, Fig. 37);

c) calcretes substituindo feições de bioturbaçäo, apresentando-se como concre@es cilíndricas,

com cerca de 2 a 4cm de comprimento e aproximadamente 0,5 a l cm de diâmetro, e

preenchidos por material carbonático (amostra A, Fig. 35A), e

d) rizólitos (amostra I, Fig. 37).

Em todos os gráficos de DRX obtidos para amostras totais destes calcretes, o principal

carbonato é calcita.

Em fatias de rochas polidas os calcretes nodulares apresentam matriz fina truncada por

fissuras com calcitas recristalizadas (Prancha 32, Foto A) e, sob catodoluminescência, exibem

poros vazios em sua parte interna e com crescimento centrípeto de calc¡ta a part¡r de suas

paredes internas (Fofos B, C). Ao MEV é possível observar a maltiz composta por calcitas

muito finas (Foto D; EDS E¡ e tendo calcitas de granulação grossa, em sua maioria exibindo

feiçöes de dissoluçäo, preenchendo cav¡dades (cristalárias) (Fob n. Argilominerais

esmectíticos, de granulação muito fina e formas onduladas (Foto G; EDS I1), impregnam a

superfície dos carbonatos e parecem deles se originar.

Os calcretes que preenchem fraturas apresentam continuidade decimétrica a métr¡ca

(0,1 a 1m) e espessuras centimétricas (1 a 3cm) (PÊncha 33, Foto A). Estes calcretes exibem

forte brechação (Foto B) e ao MEV apresentam as mesmas características texturais e

mineralógicas que os calcretes nodulares, ou seja, presença de calcitas grossas, com fei$es

de dissolução, associadas a calcita e esmectita f¡nas.



Prancha 29

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de lamito argilo-arenoso, contendo grãos angulosos imersos na matriz
argilosa madça (amostra H, Fig. 35A, local CWB-02, Fig. 34).

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a morfologia
arredondada das placas de esmect¡ta constituintes da matriz da foto A.

Foto C - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o crescimento
de argilominerais finos, com textura "larval", a partir da superfície das placas
grossas de esmectita.

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando o
crescimento de argilominerais finos, com textura "larval", sobre a matriz
argilosa.

Foto E - lmagem de MEV (sinal de elétrons retroespalhados) mostrando caulinitas
com textura de "livros" crescidas em poros do sedimento.

EDS 1 - Espectro de EDS da placa de esmectita da foto B (EDS correspondente
ao ponto 1 da foto).

EDS 2 - Espectro de EDS da placa de esmectita da foto D (EDS correspondente
ao ponto 2 da foto).

EDS 3 - Espectro de EDS de argilominerais finos da foto D (EDS correspondente
ao ponto 3 da foto).
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Figura 37 - (A) Croqui de
afloramento da Formação
Guabirotuba, situado a sul da

Bacia de Curitiba (Local CWB-
10, Fig. 34): 1) arenitos com
estratificaçäo i nci Piente ; 2)

arenitos com estratificaçöes
cruzadas; 3) lamito argiloso; 4)

argilito verde com intercalação
de arenito e argila orgânica. (B)

Difratogramas de raios X de
amostras totais,
correspond entes a amostragem
em (A). (C) Difratogramas de
raios X das fraçóes fìnas da
amostra G da fìgura (A).
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Figura 38 - Difratogrames de mios X das frações finas da amostra G da figura 374,

após saturaçåo com Mg (gráfico A - fragão < 2tttn, gráfico B fragåo < 31pm).
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Figura 39 - (Ð Seçäo-colunar da Formação Guabirotuba,

delcrito em afloramento situado a sul da Bacia de

Curitiba (Local CWB-11, Fig. 34): 1) lamitos argilosos; 2) calcrete

nodular; b) arenito;4) lamito argilo-arenoso conglomerático' (B)

Difratogramas de raios X de amostras totais, correspondentes a

amostrãgem em (A). (C) Difratogramas de raios X das frações finas

da amostra C da figura (A).
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Figura 40 - (A) Croqui de afloramerìto da Formagão Guabiroluba,

sit-uado a sul dâ Bacia de Curitiba (Local CW&12, Fig' 34): 1) ateno;

2) arenito conglomerático; 3) lamito argiloso; 4) Iamito argilo-arenoso

cônglomeráticõ. (B) Difratogramas de raios X de amostras totais,

conËspondentes'a amolragem em (A). (c) Difretogramas de raios X

das frações finas da amostra C da figura (A)



Prancha 30

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de lamito argiloso (amostra D, Fig. 354, local CWB-02, Fig. 34).

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a morfologia
dos argilominerais constituintes da matriz da foto A, os quais exibem formas
arredondas e granulação grossa.

EDS C - Espectro de EDS da placa arredondada de esmectita da porçäo central
foto B.

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secund{rios) mostrando o crescimento
de argilominerais finos, com textura "larval", a partir das bordas das placas
grossas de esmectita.

Foto E - lmagem de MEV (sinal de elétrons retroespalhados) mostrando baritas
crescidas em meio à matiz argilosa.

Foto F - lmagem de MEV (sinal de eléhons secundários) das baritas da foto E.
Notar o crescimento de argilominerais com textura "larval" também a partir das
bordas dos crista¡s de barita.

Foto G - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a morfologia
dos cristais euhedrais de barita da foto E.

EDS H - Espectro de EDS da barita da foto G (análise correspondente ao
quadradoüa porçâo central da foto).



cEo



Os r¡zólitos såo feições bem desenvolvidas na Bac¡a de Curitiba (Pnncha 33, Fofo C) e

apresentam-se intensamente recristalizados (Foto D).

Na FormaÉo Guabirotuba, a dolomita é de ocorrênc¡a restrita, tendo sido ident¡ficada

somente em um dolocrete que preenche fratura (amostra P, Fig. 384) e no qual näo ocorre

calcita. Esta dolomita apresenta-se como cristais euhedrais constituindo um sedimento maciço

(PÊncha 34, Foto A; EDS B), ao qual se associam argilomineÍais com textura "larval" (Fofos C,

D; EDS Ð, que por coalescència formam placas delgadas que circundam as dolomitas. No

detalhe da foto D pode-se notar que parte destes argilominerais originam-se da superfíc¡e da

dolomita. Conforme o difratograma de DRX de amostra total obtido para este dolocrete (Fig.

35C), estes argilominerais são provavelmente esmectitas, mas os picos correspondentes não

se apresentaram no difratograma de DRX obtido após tratamento da amostra com HCI (Fig. 36,

gráfico P). Junto a estes dolocretes ocorrem ainda, em raros poros do sedimento, cristais de

fosfato de cério com cálcio, provavelmente monazita (Prancha 34, Fotos, F, G; EDS Ff), os

quais se associam também a argilominerais com textura "larval", que crescem no sentido de

fechamento dos poros do sedimento.

Fácies de aren¡tos

O afloramento da figura 37 corresponde a uma das seções mais representativas da

Formação Guabirotuba, onde estão expostos, na base e no topo do afloramento, arenitos com

estratificaçöes cruzadas acanaladas de médio a grande porte, depositados em barras

transversais de cristas sinuosas de rios entrelaçados.

Os difratogramas de DRX de amostras totais dos arenitos basais (Fig. 378, gráficos 41,

A2) demonstram suas composiçöes quartzo-feldspát¡cas, tendo esmectita como o argilomineral

presente. Em MEV é possível notar os gräos de quartzo e feldspato do sedimento, a alta

porosidade do arenito e a matriz argilosa de inf¡ltração, esta presente como preench¡mento de

poros e películas que envolvem os clastos (Pnncha 31, Fotos D, E; EDS Ð. Parte dos

feldspatos estäo intensamente alterados e associados a argilas nas cavidades intragranulares.



Prancha 31

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de lamito argiloso, contendo grãos clásticos ¡mersos na matriz argilosa
maciça (amostra G, Fig. 374, local CWB-10, Fig. 34).

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando os
argilominerais constituintes da matriz da foto B.

EDS F - Espectro de EDS da matriz da foto B (EDS correspondente ao quadrado
da porção central da foto).

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de arenito, exibindo alta porosidade e contendo muitos grãos clásticos e
pouca matriz (amostra A, Fig. 374, local CWB-10, Fig. 34).

Foto E - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando os
arg¡lominerais constituintes da matriz da foto D.

EDS F - Espectro de EDS do argilomineral da foto E.
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Prancha 32

Foto A - Foto de fatia de rocha deo calcrete nodular (amostra I, Fig. 354, local
CWB-02, Fig. 34). Notar fraturas preenchidas, seccionando a rocha.

Foto B - Fotomicrografia de catodoluminescència do calcrete nodular da foto A,
mostrando poro vazio em sua parte central (sem luminescència) e contendo
calcitas crescidas de forma centrípeta, a partir de suas bordas internas (Tempo
de exposiçäo: 5 minutos, I = 245-248 pA).

Foto C - Fotomicrografia em luz natural (polarizadores cruzados) da mesma
regiäo da foto C.

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando as calc¡tas
finas da matriz do calcrete nodular da foto A.

EDS E - Espectro de EDS das calcitas finas da foto D.

Foto F - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando cavidades
preenchidas por calcitas de granulação grossa com feições de corrosäo
superficial.

Foto G - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando argilominerais
de granulaçåo fina e formas onduladas crescidos na superfície dos cristais de
calcita fina da foto D.

EDS H - Espectro de EDS dos argilominerais da foto G.
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Prancha 33

Foto A - Exposiçäo do calcrete em fratura ocorrente na Formação Guabirotuba,
Bacia de Curitiba (local CWB -10, Fig. 34).

Foto B - Fatia de rocha polida do calcrete em fratura da foto A. Notar a brechação
da rocha.

Foto C- Rizólito em afloramento da Formação Guabirotuba, Bacia de Curitiba
(local CWB -10, Fig. 34).

Foto D - Fatia polida do rizólito da foto C. Notar as cavidades de dissolução bem
desenvolvidas e os cristais de calcita bem formados que as preenchem.





Prancha 34

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral do dolocrete nodular, constituído por cristais de dolomita formando uma
matriz maciça (amostra P, Fig. 35A, local CWB-02, Fig. 34).

EDS B - Espectro de EDS das dolomitas da foto A.

Foto C - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando arg¡lom¡nerais
de granulação fina e textura "larval", crescidos na superfície dos cristais de
dolomita e ao seu redor.

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando os
argilominerais da foto C.

EDS E - Espectro de EDS dos argilominerais da foto D (análise correspondente
ao quadrado da porção central da foto).

Foto F - lmagem de MEV (sinal de elétrons retroespalhados) mostrando fosfatos
de tenas raras crescidos em poros do dolocrete.

Foto G - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) da mesma região da foto
F. Notar o crescimento de argilominerais também a partir das bordas dos
crista¡s de fosfato.

EDS H - Espectro de EDS do fosfato da foto G.
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5.1.5 Formação Tremembé

Na FormaÉo Tremembé foram amostradas as associações de fácies lacustre e de

borda de lago, do s¡stema lacustre playa-lake, o qual teve seu desenvolvimento princ¡pal na

porção central da Bacia de Taubaté e, ma¡s restritamente, na parte centro-norte da Bacia de

Såo Paulo.

5.1.5.1 Associa ção de fác¡es de borda de lago

Os afloramentos da associação de fácies de borda de lago estâo representados pela

intercalação de leitos arenosos e camadas de argilitos e/ou folhelhos. Os arenitos apresentam

granula$o méd¡a a grossa, por vezes fina a muito fina, podendo ser maciços ou com

laminaçöes cavalgantes (cl¡mbing ripples) e, localmente, exibem marcas onduladas Os

folhelhos papiráceos contêm ostracodes e os argilitos apresentam-se laminados na base das

camadas e gradam para estruturas maciças no topo, próximo ao contato com os níveis

arenosos. Os depósitos desta associação de fácies estäo bem expostos ao logo da borda norte

da Bacia de Taubaté, entre as c¡dades de Caçapava e Lorena.

Fácies de arenitos

Para os sedimentos arenosos da associação de fácies de borda de lago expostos ao

norte da Cidade de Caçapava (locais TB-30, TB-32, Anexo 1) Riccomini (1989) e R¡ccomini ef

a/. (1996) descÍeveram a presença de halloysita (Figs. 41, 42). Os dados de DRX obtidos para

amostras totais destes arenitos apontam a presença de quartzo, feldspato e filossilicato com

reflexão 1oA de baixa intensidade e perfil assimétrico (Fig.41B, gráficos A, B; Fig. 42' grâlico

A). Após a obtenção de difratogramas de DRX das fra@es finas do arenito, pode-se notar a

contr¡buição da esmect¡ta, a qual se apresenta com reflexão basal 001 muito mal definida e de

baixa ¡ntensidade (Fig.41C). A halloysita foi melhor observada através dos estudos por MEV
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das amostEs destes locais, nas quais constitu¡ uma manta que recobre os grãos detríticos dos

arenitos (Prancha 35, Fotos A, B; EDS C).

A figura 434 corresponde a um depósito da associação de fác¡es de borda de lago que

contém argilitos maciços a laminados, folhelhos com ostracodes e arenitos maciços- Os

difratogramas de raios X de amostra total obt¡dos para os arenitos confirmaram sua composição

quartzo-feldspática e ¡ndicaram ainda a contr¡buição de esmectita, com reflexôes de baixa

intensidade e formas alargadas, além de m¡ca e caulinita (F¡9. 438). Apenas no gráfico

C(arenito) da figura 438 ocorre mineral com 12.23Ä. Os difratogramas de DRX obtidos para

amostras das fraçöes finas do arenito (amostra E, Fig. 434) caracterizaram melhor a reflexåo

basal 001 da esmectita somente no gráfico da amostra da fraÉo < 2pm (Fig. 444). A mica e a

caulinita apresentam reflexões basais de baixa intens¡dade e estäo melhor caracterizadas nos

gráfícos das fraçöes < S¡rm e < 2¡rm. (Fig.444). A reflexão 12,4 observada no gráfico da

amostra total corresponde, provavelmente, ao pico com 10,74 no gráfico da fraçäo < 2um

natural (Fig. 44A), o qual näo se alterou após glicolagem e expandiu para 12,9Â após

aquecimento.

Em MEV foi possível observar que os clastos que constituem os arenitos desta seção

(amostras B, C(topo), E, Fig.43A) estäo envoltos por argilom¡nerais delgados, com granulação

fina (PÊncha 36), os quais constituem uma manta que recobre parcialmente os gräos.

Fác¡es de argil¡tos

Os dados de DRX obtidos para amostras totais dos argilitos da associaçäo de fácies de

borda de lago apontam a presença de esmectita (door = 15,984) como seu principal

argilomineral constituinte, a qual exibe reflexões bem definidas, porém com intens¡dades

médias e formas alargadas (Fig. 41B, gráfico C; Fig. 428, gráfico B; Fig. 438, gráfico

C(argilito)). A caulinita apresenta reflexões de baixa a média intensidade nestes gráficos e a

mica. de média a alta intensidade.
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Figura 41 -(A) Seçäo colunardescrita na FormaçäoTremembé (LocalTB-30r, Anexo 1): 1) solo;2)
argilito; 3) folhelho; 4) arenito; 5) estratificação cruzada. (B) Difratogramas de raios X de amostras totais,
correspondentes a amostragem em (A). (C) e (D) Difratogramas de raios X de fraçöes finas do arenito
(amostra A) e do argilito (amostra C) da flgura (A).
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Figura 42 - (A) Foto de afloramento da associação de fácies de borda de lago da Formaçäo Tremembé

1t-ócatTB-32, Ânexo 1):A - arenito; B - argilito. (B) Difratogramas de raios X de amostras totais,

correspondentes a amostragem indicada na foto.
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Prancha 35

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de arenito da Formaçäo Tremembé, contendo grãos clásticos imersos em
matriz arg¡losa maciça constituída por halloysitas (amostra A, Fig. 41A, local
TB-30r, Anexo 1).

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a forma
tubular das halloysitas constituintes da matriz da foto A.

EDS C - Espectro de EDS da halloysita da foto B.

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando a estrutura
laminada do folhelho da base da seção colunar da figura 41 A.

Foto E - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de argilito, contendo gräos clásticos imersos em matriz argilosa maciça
(amostra B, Fig. 42,local TB-32, Anexo 1).

EDS F - Espectro de EDS da placa de mica da foto E.

EDS G - Espectro de EDS da esmectita constituinte da matriz argilosa da foto E.

Foto H - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando a presença
de piritas com textura framboidal preenchendo poros da matriz da foto E.
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Figura 44 - Difratogramas de raios X obtidos para frações finas de argilitos e folhelho (após

tra-tamento com Hþt da segäo colunar da figura 43 (gráfico A - arenito, amostra E, gráfico

B - argilito, amostra D, gráfico C 'folhelho, amostra F).
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Prancha 36

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de arenito, contendo muitos gräos clásticos, pouca matriz e exibindo alta
porosidade (amostra B, Fig. 43A, local TB-54, Anexo 1).

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando manta de
argilomineral fino envolvendo gråo de feldspato alterado e recobrindo a
superfície de grãos clásticos do arenito da foto A.

Foto C - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a manta de
argilomineral fino recobrindo a superfície de grãos clásticos do arenito da foto
A.

EDS D - Espectro de EDS da manta de argilomineral da foto C.

Foto E - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando os
argilom¡nerais finos que também recobrem os grão do arenito correspondente à
amostra E da figura 434.

Foto F - lmagem de MEV (s¡nal de elétrons secundários) mostrando a manta de
argilomineral fino envolvendo parcialmente os gräos do arenito do topo da
camada referente à amostra C da seçåo colunar da figura 434.

EDS G - Espectro de EDS do argilomineral fino da foto F.
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Os difratogramas da figura 438, denominados de D (argilito laminado) e D (argilito

maciço), correspondem a amostras representativas da mudança gradativa que ocorre na

estrutura do argilito devido à intercalação de corpos arenosos, estes or¡ginados com a chegada

de material detrít¡co no amb¡ente lacustre. No entanto, para estes sedimentos não se nota

diferenças mineralógicas ou nas característ¡cas das reflexôes basais 001 dos filoss¡licatos nos

gráf¡cos de DRX de amostras totais. Adicionalmente, pode-se observar que a esmectita

mantém-se com reflexåo basal 001 alargada, de mádia a alta intensidade. Os d¡fratogramas de

DRX obtidos para amostras das frações finas do arg¡lito maciço conf¡rmaram a presença da

esmectita, mica e caulinita, as quais apresentam reflexöes basais de baixa intensidade. (Fig.

448).

Os estudos por MEV do arg¡lito verde, aflorante ao norte de Caçapava (local TB-32,

Anexo 1) (Fig. a4, revelaram sua estrutura maciça (Pnncha 35, Foto Ð e a presença de grãos

de quartzo, feldspato e m¡ca d¡sseminados na matriz argilosa. Nos espectros de EDS E e F

estão registradas, respectivamente, as diferenças composicionais entre as placas de mica e as

esmectitas que compõem a matriz. Adicionalmente, podem ser encontradas piritas framboidais

crescidas em poros da matr¡z (Foto H).

Na seçåo colunar da f¡gura 434, o nível argiloso coÍrespondente à base da amostra C

contém grãos envoltos por matriz argilosa maciça (Prancha 37, Foto A; EDS B), a qual está

parc¡almente recoberta por argilominerais em placas muito finas e com textura de "favo-de-mel"

(Foto C; EDS D) O argilito correspondente à amostra D (Fig. 434) apresenta estrutura laminada

na base da camada, ex¡bindo em MEV uma forte orientaçäo das placas grossas de esmectita

que compõem o sedimento (Prancha 37, Foto Ð; próximo ao topo, o argilito toma-se maciço,

apresentando ao MEV uma matriz composta por placas grossas de esmectitas cuja composiçåo

registra apenas Si, Al, K e Fe (Foto F;EDS G).



Prancha 37

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
gerâl dê argilito, contendo grãos clásticos ¡mersos na matriz argilosa maciça
(topo da camada referente à amostra C, Fig. 43A, local TB-54, Anexo 1).

EDS B - Espectro de EDS da matriz da foto A.

Foto C - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando manta de
argilomineral fino crescido em textura de "favo-de-mel" recobrindo â matriz
argilosa da foto A.

EDS D - Espectro de EDS do argilomineral com textura "favo-de-mel" da foto C.

Foto E - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a estrutura
laminada da matriz argilosa do argilito laminado da base da camada D, figura
434.

Foto F - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a estrutura
maciça da matriz argilosa do argilito maciço do topo da camada D da seção
colunar da figura 434.

EDS G - Espectro de EDS da matriz argilosa da foto F (análise conespondente ao
quadrado da porçåo central da foto).

Foto H - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a morfologia
arredondada das placas de esmectita que compõem o folhelho da camada E da
seção colunar da figura 434.
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Fácies de folhelhos

A figura 434 corresponde a um depósito da associação de fácies de borda de lago que

contém também folhelhos com ostracodes ¡ntercalados aos argilitos e arenitos. Nos

difratogramas de DRX, obtidos para amostras totais (Fig. 438, gráficos A, F), nota-se que a

reflexão basal 001 da esmect¡ta é bem definida, com perfil alargado e alta intensidade. Após

tratamento da amostra coûì HzOz, notou-se, no entanto, uma degradaÉo na qualidade das

reflexöes basais da esmectita e m¡ca, provavelmente, devido à interação destes minerais com o

reagente (Fig. 44C).

Em MEV dos folhelhos é possível notar a forte orientação das placas de argila que os

constituem (Pnncha 37, Foto H).

5.1.5.2 Associação de fácíes lacustre

A assoc¡ação de fácies lacustre está representada essencialmente por folhelhos e

argilitos, podendo conter calcretes, os qua¡s estão expostos principalmente na porção central da

Bâcia de Taubaté, região de Taubaté-Tremembé-Pindamonhangaba, onde forâm efetuadas

amostragens em frentes de lavra de m¡nerações. Afloramentos isolados ocorrem ainda na

porção leste da bacia, entre as cidades de P¡ndamonhangaba e Guaratinguetá. Adicionalmente,

foi amostrado o testemunho da sondagem ne 42 do CNP, no qual estäo presentes as fácies

lacustres (folhelhos e argilitos) da FormaÉo Tremembé e algumas intercalaÉes de lamitos

distais da Formação Resende, as qua¡s representam o avanço de material detrítico no lago e já

foram abordadas no item 5.1.2.3 (Associação de leques aluvia¡s d¡sta¡s, frácies de lamitos

argilosos).

Melo ef a/. (1986) e Riccomini (1989) descreveram os sed¡mentos lacustres da Formação

Tremembé em escavações da EstaÉo Barra Funda do METRO, na porção centro-norte da

Bacia de. Säo Paulo. Os arg¡litos desta unidade puderam atualmente ser amostrados na
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sondagem SP599/95 perfurada pela Engesolos - Engenharia de Solos e Fundações S.A., a sul

da ocorrência descrita anter¡ormente, ainda na porção central da bacia.

Na porção central da Bacia de Taubaté, a associação de fácies lacustre compreende

a¡nda ocorrência restrita de banco dolomítico e de nível de crosta dura ferruginosa, os quais

foram incluídos no estudo da Formação Tremembé.

Fácr'es de lolhelhos

A fác¡es de folhelhos está exposta em frentes de lavra atuais e abandonadas, tendo s¡do

amostradas três m¡nerações na regiäo de Taubaté-Tremembé, correspondentes aos locais TB-

53, TB-55 e T8-56r (Anexo 1).

No local TB-53, correspondente à área da Mineração ALIGRA, puderam ser amostradas

duas frentes de lavra. Na seçäo colunar da figura 454 ocorre folhelho pap¡ráceo, cujo

d¡fratograma de DRX obtido para amostra total apontou a contribuição de esmectita associada a

mica, caulinita, quartzo e gipsita (door = 7,664). Mesmo após tratamento da amostra com HaOz a

esmect¡ta continuou a exibir reflexåo de ba¡xa Intensidade e forma alargada (Fig.45C). As

imagens de MEV obtidas para o folhelho ilustram a forte laminação do sedimento e os

espectros de EDS a composiçåo das argilas contendo Si, Al, Mg, K e Fe (Pnncha 38, Foto A;

EDS B). No detalhe da foto C observam-se placas de mica sendo alteradas e, em seu espectro

de EDS (EDS D), a abundåncia em K e Ti, quando comparado ao EDS das argilas (EDS B). Na

foto E está ilustrado o crescimento de gipsita (EDS F) sobre a matriz argilosa (EDS G).

A seção colunar da figura 46 corresponde a exposição mais representativa da Formação

Tremembé na área da Mineração ALIGRA (local TB-53, Anexo l). O gráfico de DRX obtido para

amostra total demonstra a presença de argilominerais dos grupos da esmectita e caulinita no

folhelho (amostra F, Fig. 46A gráfico F, Fig. 468), ambos exibindo reflexões basais de baixa

intensidade. A m¡ca aparece com reflexäo 001 de alta intensidade neste difratograma. A

esmectita aparece ainda com pico de baixa intensidade no difratograma de amostra do folhelho

tratada com H2O2 (Fig. 47, grâfico E).
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(A)

Figura 45 - (Ð Seçäo colunar de afloramento da Formação Tremembé (Local
TB-53, Anexo 1): 1) folhelho; argilito; 3) solo. (B) Difratogramas de raios X de
amostras totais, correspondentes a amostragem. (C) Difratogramas de raios X
de fraçöes finas do argilito da figura A. (D) Difratogramas de raios X do folhelho
da figura A, após tratamento com H2O2 .
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Prancha 38

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a estrutura
laminada do folhelho correspondete à amostra B da figura 454 (local TB-53,
Anexo 1 ).

EDS B - Espectro de EDS dos argilominerais que compõem o folhelho da foto A
(anál¡se correspondente ao quadrado da porção central da foto).

Foto C - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando placa de
mica intercalada e orientada paralelamente à laminaçåo da folhelho da foto A.
Notar os sinais de alteraçäo da mica.

EDS D - Espectro de EDS da placa de mica da foto C.

Foto E - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando o
crescimento de gipsita sobre plano de laminaçâo do folhelho.

EDS F - Espectro de EDS da gipsita da foto E.

EDS G - Espectro de EDS da matr¡z da foto E.
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Figura 46 - (Ð Seçåo colunar da Formação

Tremembé (Locâl TB-53, Anexo 1):

1) folhelho; 2) ergilitoi 3) dolomito; 4) argilito

com ostracode; 5) calcrete. (B) Difratogramas

de raios X de amostras toteis, correspondentes
a amostragem em (A).
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Figura 47 - Difratogramas de raios X obtidos para

frações finas de arg¡litos e para amostra totalde
folhelho após tratamento com H2O2, coíì
amostragem correspondente à seção colunar da
figura 464. (Gráfico A - amostra A, Gráfico B -
amostra B, Gráfico C - amostra C, Gráfico D -
amostra E, Gráfico E - amostra F).
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A seção colunar da figura 48, aflorante na Mineraçåo Fumont (local TB-55, Anexol),

apresenta, no topo, camada de folhelho papiráceo, cujo difratograma de DRX de amostra total

revelou mlca e caulinita com reflexões bem definidas e esmect¡ta com reflexão basal de perf¡l

alargado. Quartzo e feldspato também estão presentes neste folhelho. Após tratamento da

amostra com H2O2 pode-se melhor observar a reflexão basal 001 da esmect¡ta (Fig. 48C) com

door = 16,54 e sua expansão (door = 18,54) e contraçäo (door = 10,14), respectivamente com a

gl¡colagem e aquecimento da amostra.

A área de lavra da M¡neração Santa Fé (local T8-56r, Anexo 1) encontrou-se alagada

durante todo o período de desenvolvimento deste trabalho, Por isso, foram analisadas amostras

anter¡ormente coletadas por Riccomini (1989), compreendendo argilito verde e folhelhos

lacustres. Os gráficos de raios X de amostras totais (F¡9. 49A) demostram a contribuição de

esmect¡ta com reflexôes basais 001 bem definidas nos folhelhos (gráficos B, C, D, E), onde a

mica e a caulinita aparecem com picos de média a alta ¡ntensidade. Após tratamento de

amostra do folhelho com HzOz, a reflexão basal 001 da esmectita continuou bem caracterizada

(Fis. 498).

Na sondagem ne 42 do CNP (Fig. 504) säo abundantes os folhelhos papiráceos, desde o

topo da sondagem até a profundidade de 145m. Os vários gráficos de DRX obtidos para

amostras totais (Figs- 508 a 50E) apresentam, em geral, mica e cãulin¡ta com reflexões basais

001 bem caracter¡zadas, de média a alta intensidade (Fig. 50D, gráfico CNP222), às quais se

associam normalmente quartzo e g¡psita e, mais restritamente, calcita. A reflexão 001 da

esmectita é raramente bem definida nos difratogramas das amostras totais, devido ao seu perfil

alargado e ao osc¡lante nível de base (background). Somente para algumas amostras totais a

esmectita fo¡ mais seguramente reconhecida, destacando-se nos gráficos CNP205 (Fig. 50C) e

CNP282 (Fig. 50D), os quais serviram de referência para a identificação deste argilomineral nos

demais difratogramas de raios X. A partir do tratamento das amostras de folhelho com H2O2, a

esmectita pode ser melhor caracterizada, como pode ser observado nos gráficos da figura 51.

Nestes gráficos é possível comparar as reflexöes basais 001 observadas para as esmectitas
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presentes em amostras totais de diferentes profund¡dades, e também a melhor definição destas

reflexöes nos gráficos obtidos para estas amostras após o tratamento com a HzOz. O valor de

door das esmect¡tas varia de 14,94 a 16,34 (gráficos denominados H2O2N, correspondentes às

amostras lavadas com água destilada após a eliminação da matéria orgânica), expandindo para

17 ,2-18,44 após glicolagem e contraindo para cerc€¡ de 104 com o aquecimento destas

mesmas amostfas.

Os folhelhos da Formação Tremembé amostrados na sondagem ne 42 do CNP säo ricos

em halotriquita, que ocorre como cristais milimétricos incolores cresc¡dos nos planos de

laminação dos folhelhos. Tendo em v¡sta que a halotroquita apresenta reflexöes na regiåo de

baixo ângulo 20 em difratograma de ra¡os X, procurou-se diferenciála dos filossillcatos, tendo

como referência o gráfico da figura 52, obtido para cristais de halotr¡quita crescidos no folhelho

correspondente à amostra CNP720 (Fig. 504).

Nas pranchas 39 e 40 nota-se a forte lamina@o destes folhelhos, onde alinham-se

placas de argila contendo Mg, K e Fe (Pnncha 39, Foto B; EDS C) (Pnncha 40, Foto B; EDS

C). Cristais de gipsita (Prancha 39, Fotos D, E, F; EDS G) e pirila (Pmncha 40, Foto D)

preenchem cavidades alinhadas com a laminaçäo da rocha. Na prancha 40, pode-se ainda

observar pfacas arredondadas de mica (Foto A) envoltas pela matriz laminada (Foto B; EDS C).

Fácíes de arg¡litos

A fácies de argilito está presente em todas as seçöes colunares amostradas na

associação de fácies lacustre da Formaçäo Tremembé. Os gráficos de DRX obtidos para

amostras tota¡s destes arg¡litos registraram, em geral, reflexöes basais bem defin¡das, com

média a baixa intensidade, somente para a mica, tendo a caulinita reflexão 001 mal defin¡da e

de baixa ¡ntensidade (por exemplo Fig. 458, gráfico A). A esmectita ex¡be normalmente reflexão

basal 001 com perfil alargado em difratograma de raios X de amostra total (F¡9. ¿168, gráficos A,

B(argilito), C(arg¡lito); Fig.48B, gráfico A). Esta reflexäo pode ser ainda somente revelada por

abaulamentos e variações no decl¡ve da linha de base dos gráficos (Fig. 458, gráfico A; Fig.
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468, gráfico E; Fig. 494, gráfico A). Em geral, a morfologia da reflexão basal 001 da esmectita,

conforme exibida nos difratogramas das amostras totais, se mantém nos gráf¡cos de DRX das

amostras das frações finas, destacando-se apenas um ligeiro aumento na intensidade do pico

no d¡fratograma da fraSo < 2¡rm. Assim, para o arg¡lito da base da seÉo colunar da figura 45A

(amostra A), cont¡nua sendo observado apenas um suave abaulamento na região da reflexão

001 da esmectita nos gráfìcos das frações finas, o qual se destaca após a glicolagem das

amostras (Fig.48D). Já os argilitos das seçöes colunares das figuras 46 e 48 mantêm-se

exibindo esmectitas com reflexões basais 001 com perfÍs alargados nos gráficos de DRX

obtidos para as fraçöes finas (Fig. 47 , gráficos A, B, C; Fig. 48).

A seção colunar da figura 484, de frente de lavra na Mineraçåo Fumont (local TB-55,

Anexo 1), apresenta, na base, argil¡tos verdes maciços, com feiÉes de bioturbação, que

gradam transicionalmente para folhelhos papiráceos, no topo. Esta gradação in¡cia-se com uma

incipiente laminação dos argilitos, que progride até os folhelhos papiráceos. Nos difratogramas

de DRX (Fig. 488) das amostras totais pode-se, adicionalmente, observar que nos gráficos A e

B(base), correspondentes, respectivamente, ao argilito maciço e ao argilito com laminaçäo

incipiente, a presença de esmectita, mica e caulinita com reflexöes bem definidas, e nos

difratogramas B(topo) e C, das amostras de argilito laminado e folhelho, sobressaem-se apenas

as reflexöes basais da mica e da caulinita, em detr¡mento da esmectita.

Na seSo colunar da figura 53, também conespondente a área da Mineração ALIGRA

(local TB-53, Anexo 1), foram coletados argilitos maciço e laminado situados, respectivamente,

cerca de 1,2m e 5,5m abaixo do nível dolomítico (Fig. 534). Os difratogramas de raios X obtidos

para amostras totais destes argilitos demonstraram uma nítida diferença no perfil da reflexão

basal 001 da esmectita presente em ambos os gráficos (F¡9. 538). Esta diferença é expressa

por um perfil alargado no argilito inferior e apenas um abaulamento para as amostras de

arg¡litos superiores, para os quais a reflexåo 001 da esmectita pode ser melhor observada nos

gráficos das amostras da fraçäo < 2pm (Figs. 53C, 53D).
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Figura 48 - (A) Seção colunar de afloramento da Formação Tremembé (LocalTB-55): 1)
folhelhos; 2) argilitos maciços; 3) argilito com laminação incipiente. (B) Difratogramas de raios
X de amostras totais, correspondentes a amostragem. (C) Difratogramas de raios X obtidos
para frações finas de argilito (amostra A) da figura (A). (D) Difratogramas de raios X obtidos
para amostra total do folhelho da seçäo colunar da figura A, após tratamento com H2O2,.
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Figura 49 - (A) Difratogramas de raios X de amostras totais de

aré¡t¡to (gráfico A) e folhelhos (gráficos B, C, D, E) da Formação
Tremembé, aflorantes no localTB-5ôr (Anexo 1) (B) Difratogramas

de raios X de frações finas do argilito (gráfico A da figura A). (C)

Difratogramas de raios X de amostra total de folhelho, após
tratamento com HzOz.
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F¡gura 504 - Perfil da sondagem n'42 do CNP, Olar¡a do Couto, Município de Tremembé (SP)
(Local CNP42, Anexo 1): 1) cobertura colúvio-aluvial; 2) argilitos; 3) folhelhos; 4) folhelhos
papiráceos; 5) s¡ll¡tos; 6) areías grossas; 7) lamitos, a largura das colunas indica a dimensão
dos ma¡ores clastos presentes; 8) estruturas "flame"; 9) gretas de contração; 10) calcrete;
11)bioturbaçöes (Riccomini 1989, mod ificad o).
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Figura 508 - Difratogramas de raios X de amostras totais, sem tratamento prévio, de argilitos e
folhelhos da Formação Tremembé amostrados na sondagem nq 42 do CNP. (A numeraçäo dos
gráficos corresponde àquela da figura 504).
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Figura 50C - Difratogramas de raios X de amoslras tola¡s, sem tratamento prévio, de argilitos
e folhelhos da Formaçäo Tremembé amostrados na sondagem na 42 do CNP (A numeraçåo
dos gráficos corresponde àquela da figura 504).
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Figura 50D - Difratogramas de raios X de amostres tolais, sem tratamenlo prévio, de arg¡litos
e folhelhos da Fomagão Tremembé amostredos na sondagem na 42 do CNP (A numeraçäo
dos gráficos conesponde àquela da fgura 504).



Figura 50E - D¡fratogramas de raios X de amostras tota¡s, sem tratamento prévio, de
argilitos e folhelhos da Formaçäo Tremembé amostrados na sondagem ne 42 do CNP (A
numeraçâo dos gráficos corresponde àquela da figura 504).



Em MEV foi possível notar a estrutura maciça dos argilitos lacustres da Formação

Tremembé, os quals contêm grãos de quartzo imersos em matriz argilosa com textura

"globular". Esta textura é formada por placas com granulação fina e formas arredondadas,

contendo Si, Al, Mg, K, Ca e Fe, as quais foram ¡nterpretadas como esmectitas (Pnnchas 41 ,

42).

Na prancha 41 (Foto B) notam-se a¡nda piritas framboidais e cúbicas, crescidas em

poros da matriz, associadas a halotriquitas que ocorrem como delgados filamentos dispersos

sobre os clastos e a matriz. Ad¡cionalmente, na foto B da prancha 42 está presente carbonato

contendo altos teores de Mg e Fe, correspondendo, provavelmente, à dolomita ferrosa

(anker¡ta).

Na prancha 43 está ilustrado o contraste de estrutura entre o argilito maciço (Foto A;

EDS B) da base da seçäo colunar da figura 484 e o argilito laminado (amostra B) (Fofo C). Nas

fotos D e E é possível observar, respectivamente, a forma arredondada das placas de argila

que constituem a rocha e o crescimento de argilominerais delgados e com formas onduladas

preenchendo os poros.

Em afloramentos isolados da Formação Tremembé, localizados na porção leste da Bacia

de Taubaté, região de Guaratinguetá (locais TB-21, fB-22, fB-23, Anexo l), foram amostrados

argilitos verdes maciços, cujos difratogramas de raios X de amostras totais apresentam

reflexões basais 001 bem definidas para a mica e caulin¡ta, além de esmectita com perfis

alargados a abaulados (Pnncha 44, Gráficos A, B, C). Ao MEV encontram-se argilitos

compostos por placas de esmectita com granulaçäo grossa (Prancha 44, Foto A; EDS B) e

também por esmectitas finas e textura "globulaf' (Fotos B, C; EDS D).

Na sondagem ne 42 do CNP a ocorrência de argilitos lacustres é subordinada, sendo o

melhor exemplo o nÍvel correspondente à amostra CNP96 (Fig. 50A), cujo difratograma de DRX

de âmostra total também pemit¡u a caÊclerizaØo da m¡ca com pico de alta intensidade e

esmectita com reflexåo 001 representada por suave abaulamento (Fig. 508, gráfico CNP96).

Macroscopicamente este argilito exibe incip¡ente laminaçåo.. Os estudos por MEV mostraram
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um sedimento maciço, contendo argilominerais finos com textura "larval" crescidos sobre a

maîiz (Prancha 45).

Na Bacia de Säo Paulo, os argilitos lacustres da Formação Tremembé são compostos

por esmectita, mica e caulinita, as quais se caracter¡zam apenas nos difratogramas das

amostras das frações finas, onde a esmectita também apresenta reflexão basal 001 com perfil

abaulado, contrastando fortemente com os picos da mica e da caulin¡ta (PÊncha 46, Gráfico B).

Adicionalmente, ao MEV, o argil¡to desta sondagem exibe matriz argilosa maciça contendo

esmectita com textura "globulad', semelhante aos argilitos da Bacia de Taubaté (PÊncha 46,

Fofos C, D).

Fácies de crcsta dura ferruginosa

A base da seção colunar da figura 544 (Local TB-47, Anexo 1) é representada por

sedimentos lacustres da Formação Tremembé, aos qua¡s sobrepõe-se a Formação

Pindamonhangaba. A Formação Tremembé, nesta local¡dade, é composta por argilitos verdes

maciços e folhelhos semi-papiráceos; ocorre ainda um nível de crosta dura ferruginosa

composta essencialmente por hematita (Fig. 548, gráfico F). Os sedimentos lacustres desta

localidade, tanto folhelhos quanto argilitos, contêm esmectita, com dsol = 16,92Ä e reflexões

basais bem definidas, mica e caulinita, estas com reflexöes basa¡s de baixa intensidade (Fig.

548), Em MEV pode-se notar a textura maciça do argilitos da base da seção (Pnncha 47, Foto

A), que grada para textura laminada nos argilitos de topo (amostras D, E, Fig. 544) (Pnncha

47, Foto B, EDS C). As hematitas do nível ferruginoso puderam ser observadas em imagem de

elétrons retroespalhados (Foto D, EDS Ð, e aparecem associadas a dolomitas com feições

superficiais de alteraçäo (Fotos F, G, EDS H).
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Figura 51 - Difratogramas de raios X obtidos para amostras totais de folhelho da Formaçäo Tremembé amostrados
na sondagem ne 42 do CNP, após tratamento com H2O2 (gráfico A - amostra CNP16, gráf¡co B - amostra CNP17,
gráf¡coC-amostraCNP194,gráficoD-amostraCNP205,gráficoE-amostraCNP306,gráficoF-amostra
cNP360).

184



2{heta Cu K-alpha

Figura 52 - Difratogramas de raios X obtidos para amoslras total de folhelho da Formação
Tremembé (amostra CNP720, Fig. 50A, gráfico preto) e de cristais de halotriquita (gráfico
vermelho). Destaca-se que, no gráfico vermelho todas as reflexões são da halotriquita,
não existindo nenhum outro mineral.
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Prancha,39

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de foihelho, com estrutura laminada pronunciada (amostra CNP222' Fig'

50A, local CNP42, Anexo 1).

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando a granulaçåo

fina dos argilominerais que compõem o folhelho da foto A.

EDS C - Espectro de EDS do folhelho da foto B (análise correspondente ao
quadrado da porçäo centro-¡nferior da foto).

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando a orientação

de cavidades paralelas a laminação, preenchidas por gipsita.

Foto E - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando o
preenchimento da cavidade da foto D.

Foto F - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando os cristais de
gipsita.

EDS G - Espectro de EDS da gipsita da foto F.
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Prancha 40

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de folhelho, com estrutura laminada da matriz argilosa e contendo gräos
(por exemplo placa de mica, na porção central da foto) discordantes da
laminação (amostra CNP308, Fig. 504, local CNP 42, Anexo 1).

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando a granulação
fina dos argilominerais que compõem o folhelho e detalhando a laminação da
matriz da foto A.

EDS C - Espectro de EDS da matriz da foto B (análise correspondente ao
quadrado da porçåo centro-superior da foto).

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons retroespalhados) mostrando o aspecto
geral da rocha, com estrutura laminada pronunciada e cavidades preenchidas
por pirita.
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Figura 53 - (Ð Seção colunar
de afloramento da Formação
Tremembé (LocalTB-53,
Anexo 1): 1) folhelho; 2)
argilito; 3) dolomito; 4)
calcrete. (B) e (C)
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Difratogramas de raios X de
fraçöes finas de argilitos da
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Difratogramas de raios X do
dolomito, após tratamento
com HCl.
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Prancha 41

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto geral de argilito, contendo raros grãos clásticos
associados å matriz argilosa maciça (amostra A, Fig. 454, local TB-53, Anexo 1).

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) ilustrando a presençâ de piritas octaédricas e com textura framboidal
crescidas nos poros do argilito da foto A.

EDS I - Espectro de EDS da matr¡z da foto A (EDS correspondente ao ponto I da foto).

EDS 2 - Espectro de EDS da matriz da foto A (EDS conespondente ao ponto 2 da foto).
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Prancha 42

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de argilito, contendo matriz argilosa maciça com textura ,,globular,, e
carbonato com altos teores de Mg e Fe, além de Ca, provavelmente dolomita
ferrosa/ankerita (amostra B, Fig. 46A, local TB-53, Anexo 1).

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) ilustrando a granulação
fina e a textura "globular" da malriz do argilito da foto A.

EDS I - Espectro de EDS do carbonato da foto A (EDS correspondente ao ponto
1 da foto).

EDS 2 - Espectro de EDS da matr¡z da foto A (EDS correspondente ao ponto 2 da
foto).

EDS 3 - Espectro de EDS da matriz da foto B (EDS correspondente ao ponto 3 da
foto).



Full tcÈb - I.07lcowtt Currúi 07275r¡v

2

t¡

o 2 4 6 010 12 14 16 18 ZJ

Fùn#åb-a6ltè.urt.

Ê'il.êdó - azl èoút Curo¿ 9.6l75lGV

3

C¡



Prancha 43

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de argilito maciço, contendo gråos de quartzo imersos na matriz argilosa
maciça (amostra A, Fig. 48A, local TB-55, Anexo 1).

EDS B - Espectro de EDS da matriz da foto A (análise correspondente ao
quadrado da porçåo centro-inferior da foto).

Foto C - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando a orientação
das argilas no argil¡to laminado (amostra B, Fig. 484).

EDS D - Espectro de EDS da matriz da foto C (análise correspondente ao
quadrado da porçåo centro-infer¡or da foto).

Foto E - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando a morfologia
arredondada dos gråos que constituem o argilito laminado da foto C.

Foto F - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando a presença de
argilominerais com formas onduladas preenchendo os poros do argilito
laminado e crescidos a partir das superfícies e bordas dos argilominerais
grossos.

EDS G - Espectro de EDS do argilomineral de granulação grossa da foto F
(análise correspondente ao quadrado da porção direita da foto).
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Prancha 44

Gráfico A - Difratograma de raios X de amostra total de argilito da Formaçäo
Tremembé aflorante no local TB-21 (Anexo 1).

Gráfico B - Difratograma de ra¡os X de amostra total de argilito da Formaçâo
Tremembé afforante no local TB-22 (Anexo 1).

Gráfico C - Difratograma de raios X de amostra total de argilito da Formação
Tremembé aflorante no local TB-23 (Anexo 1).

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de argilito, com estrutura maciça da matriz, formada por argilominerais de
formas arredondadas (amostra correspondente ao gráfico A).

EDS E - Espectro de EDS dos argilominerais da matriz da foto D.

Foto F - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de argilito correspondente ao gráfico C. Notar a textura globular da matriz
argilosa.

Foto G - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a textura
"globula/' dos argilominerais que compöem a matiz do argilito da foto F.

EDS H - Espectro de EDS dos argilominerais da matriz da foto G (EDS
correspondente ao quadrado da porçåo centro-superior da foto).
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Fácies de dolomitos

Em duas exposiçöes de frente de lavra da Mineração ALIGRA (local TB-53, Anexo 1)

aflora um mesmo nível dolomítico, com espessura decimétrica (- 20 cm), tabular e com

cont¡nuidade lateral (F¡9. 464, amostra D; Fig. 534, amostra D).

Os difratogramas de raios X (Figs. 468, 538), obtidos para amostras totais, mostram a

composição mineralógica do dolomito, contendo, além da dolomita, mica (door - 10 A) e

argilom¡neral com dssl = 11,63Å. Na prancha 48 (Foto A) pode-se notar o hábito euhedral das

dolomitas (EDS B); nas fotos C e D estão ilustradas argilas com composição (EDS Ð r¡ca em K

e Ca, correspondendo, provavelmente, às placas de mica apontadas pelo d¡fratogramas de

raios X de amostra total e após tratamento com HCl. Em catodoluminescênc¡a (Fofo F) estes

dolomitos exibem granulação muito fina (Foto F).

Carcreúes

Os calcretes ocorrentes no contexto da associação de fácies lacustre encontram-se

desenvolvidos nos argil¡tos expostos na área da Mineração ALIGRA (local TB-53, Anexo 1) (Fig.

464) e no testemunho de sondagem ne 42 do CNP (Fig. 504). Os dados de DRX obtidos para

amostra total dos sed¡mentos demonstram a const¡tuiçäo calcítica e pobre em argilominerais

dos calcretes (gráfico C(calcrete), Fig. 468).



PRANCHA 45

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto geral do argilito,
com estrutura maciça da matr¡z (amostra CNP96, Fig. 50A; Local CNP42, Anexo'l).

EDS I - Espectro de EDS da matriz da foto A (EDS correspondente ao ponto I da foto).



Prancha 46

A - Perfil de sondagem perfurada na Bacia de São Paulo (Local SP599/95, Anexo
2): l) lamilos argilo-arenosos da Formação Resende,2) argilitos da Formaçäo
Tremembé, NR - testemunho nåo recuperado.

Gráfico B - Difratogramas de raios X obtidos para amostra total e frações finas do
argilito da Formação Tremembé.

Foto C - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral do argilito da Formação Tremembé, com estrutura maciça da matriz .

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a granulação
fina e a textura "globula/' da matriz da foto C.

EDS E - Espectro de EDS da matriz da foto D (EDS correspondente ao ponto E
da foto).

EDS F - Espectro de EDS da matriz da foto D (EDS correspondente ao ponto F da
foto).
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Prancha 47

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral de argilito, contendo gráos clásticos associados à matriz argilosa maciça
(amostra G, Fig.544, loælT9-47, Anexo 1).

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando a estrutura
laminada da matr¡z do argilito correspondente à amostra E da figura 54A.

EDS C - Espectro de EDS da matriz da foto B.

Foto D - lmagem de MEV (sinal de elétrons retroespalhados) mostrando o aspecto
geral da crosta dura, contendo gráos clásticos e de óxido de ferro (hematita).

EDS E - Espectro de EDS da hematita foto D.

Foto F - lmagem de MEV (s¡nar de erétrons retroespalhados) mosirando a
presença de dolomita e hematita.

Foto G - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) da mesma região da foto
F.

EDS H - Espectro de EDS da dolomita da foto G.
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Prancha 48

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral do dolomito, contendo gráos de quartzo associados à matriz argilosa
(amostra D, Fig. 464, local TB-53, Anexo 1).

EDS B - Espectro de EDS de argilomineral da matriz da foto A.

Foto C - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral da rocha, contendo dolomitas euhedrais constituindo uma matriz maciça,
onde argilominerais eståo presentes.

EDS D - Espectro de EDS de dolomita da foto C.

Foto E - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando os
argilominerais sobre as dolomitas da foto C.

Foto F - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a morfologia
arredondada dos argilominerais da foto C.

EDS G - Espectro de EDS da placa de argilomineral da foto F.

Foto H - Fotomicrografia de catodoluminescência do dolomito da foto C,
mostrando a matriz micrítica com fraca luminescència e material secundário
com luminescência amarelada (Tempo de exposição: 1 minuto, I = 234-238 vA)
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5.1.5.3 A esmectíta nos difratogramas de raios X da Formação Tremembé

A reflexão 001 da esmectita é marcantemente diferente nos gráficos de DRX de

amostras totais dos arg¡litos e folhelhos da Formação Tremembé quando comparada aos

difratogramas de amostras totais dos sedimentos lamíticos das formações Resende, ltaboraí e

Guabirotuba.

Nos difratogramas de raios X de amostras tota¡s dos folhelhos da Formação Tremembé,

a esmectita apresenta reflexão basal 001 de baixa a média intens¡dade e perfil alargado, com

valores de largura a meia altura entre I ,3 e 1,9o de (Tabela 5), incluindo folhelhos das

associações de fácies de borda de lago e lacustre.

Nos gráficos de DRX de amostras totais dos argil¡tos da assoc¡ação de fácies lacustre da

Formaçåo Tremembé, a esmect¡ta caracteriza-se por dois t¡pos bem distintos: 1) reflexäo basal

001 , com baixa a média intensidade e perfil alargado, 2) reflexão basal 001, de muito baixa

intensidade e perfil abaulado. Este comportamento é muito discrepante daquele apresentado

por este argilomineral nos gráficos de DRX das fácies sedimentares de leques aluviais e dos

argilitos de borda de lago, bem como dos folhelhos lacustres. O alargamento da reflexão 001

destas esmectitas é pronunciado o suficiente para impedir a medição de FWHM nos gráf¡cos

das amostras totais, tendo s¡do a medição efetuada no gráfico das amostras das frações < 2Fm,

após glicolagem, onde foram obtidos valores maiores que 20 para a FWHM. Nos gráficos de

DRX de amostras naturais das frações finas dos argilitos da Forma$o Tremembé, a esmectita

manteve o mesmo comportamento exib¡do nos difratogramas das respectivas amostras totais.

Tabela 5 - Valores de largura a meia altura (FWMH) para a reflexao 001 da esmectita de

sedimentos da Fomaçäo Tremembe.

AFBL - Associação de fácies de borda de lago

AFL - Assoc¡ação de fác¡es de lacustre

Un¡dade litoestrat¡grällca Assoc. fåc¡es Local (Anexo 1) Amostm dool (Â) lmá. (cps) FWHM (" 20)

Fm. T AFBL TB30r tb30re 15.82b 309.247 l5

Fm. Tremembê AFBL TB32 tb32 17 .610 325.31 1 771

Fm. lrememoe AFBL TB54 tb54a 16.66 589.99 1 495

Fm Tremembè AFBL TB54 tb54cbase 16.6E 318.79

Fm. ìrememDe AFL TB55 tb55a '16.35 294.64 1 .351

ì-m. lfememDe AFL TB55 tb55c 16.51 194.34 1.302

Fm. Tremembé AFL TB53 (F¡s. 46) rb53b 15.61 329.O7 0.919

Fm. Tremembé AFL TB53 (F¡s. 53) th53a 15.83 325.151 1 .515

Fm. Tremembé AFL TB56 tb56rc 15.24 315.58 1.502

Fm. lrememDe AFL rB47 lb47g 15.63 394.0',] 1.674

l-m. Irememþe AFL TB22 tb27 1Þ.O / 555.26 1.1 18
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5.1.6 Formaçäo São Paulo

Os sedimentos da Formação São Paulo foram amostrados nas bacias de São Paulo

(local BSP-51 e sondagem SP-104, Anexo 2), Resende (local RE-06, Anexo 1) e Volta Redonda

(local VR-38, Anexo 1). Nestas local¡dades, a unidade compreende as fácies de arenitos e

argilitos com composições mineralógicas restr¡tas a quartzo e argilominerais dos grupos da

caulinita e mica; feldspato pode ocorer subordinadamente em alguns aren¡tos (Figs. 27, 55,

56)

Os dados de MEV obtidos para os sedimentos da Formação São Paulo na Bacia de

Resende (Fig. 55) indicaram para os argilitos (amostra C) a presença de clastos detríticos

(Prancha 49, Foto,4) na matriz argilosa, esta composta por caulinitas aredondadas, de

granulação grossa, assoc¡adas a caulinita vermiforme (Foto B). Os arenitos conglomeráticos da

base da coluna, apresentam quartzo e feldspato, em sua maioria alterados, imersos em matriz

argilosa de granulação grossa (Pranch a 49, Foto C; EDS D); alguns gråos de quartzo

apresentam feições de corrosão superficial, sendo esta uma textura pouco comum nestes

sed¡mentos. A foto C ilustra a forma arredondada das caulinitas constituintes da matriz. Foram

ainda encontrados fosfatos de terras raras recobrindo gräos detrít¡cos de feldspato.

Os aren¡tos da Formação Säo Paulo, amostrados na Bac¡a de Volta Redonda (local VR-

38, Anexo 1), exibem feiçöes texturais semelhantes aqueles da Bacia de Resende, isto é,

apresentam clastos detríticos (quartzo e mica) circundados por matriz argilosa composta por

caulinitas arredondadas, de granula@o grossa (Prancha 49, Fotos A, B; EDS C). Os dados de

DRX obt¡dos para sed¡mentos estão ilustrados na f¡gura 56.

Na Bacia de São Paulo, a formação homônima foi amostrada em afloramento na porção

oeste da bacia (local BSP-51) (Fig.27A) e em sondagem da Engesolos na parte central (locâl

SP-104) (F¡9. 574) (Anexo 2). Os dados de DRX, obtidos para amostras de ambos os locais,

confirmaram a composição câulinítica dos argilominerais dos sedimentos argilosos e arenosos

(Figs. 278, s7B).

200



(A)

*c
(m)

:l*$
tt A'
*[

Er Flllz
ll-l s lll ¿

$---û
_---(}_-_-
.o o q

. o o.
ooa

1.9798

1.9948
J- 1 6708

30

2-theta Cu K-alPha

+2
¡

2-theta Cu K-alPha
2-theta Cu K-alPha

Figura 55 - (A) Seção-colunar de aflOramento da Formação são Paulo, exposto na Bacia de Resende

(Lõcal ne-ob,'nnelo tj, ii árenito médio a fino; 2) argiliio; 3) arenito conglomerático; 4) argilito com

fósseis vegetais. (B) Dífraiogramas de raios X de âmõstras totais, correspondentes a amostragem em (A).

(c) e (D) Difratogramas de úios X das fraçöes finas de arenito (gráfico c) e argilito (gráfico D), conforme

amostragem na fìgura A.
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Figura 56 - Difratogramas de raios X obtidos para amostras da Formação São Paulo, na Bacia de
Volta Redonda (Local VR-38, Anexo 1) (gráfìco A - arenito fino; gráRco B - arenito conglomerático;
gráf¡co C - intraclasto de argilito na amostra B).



Prancha 49

Foto A - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral do argilito, contendo gråos de quartzo imersos na matriz argilosa (amostra
B, Fig.554, local RE-06, Anexo 1).

Foto B - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) detalhando a matriz
maciça do argilito da foto A, onde caulinitas com textura vermiforme eståo
presentes.

Foto c - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando as caulinitas
que const¡tuem a matriz de arenito conglomerát¡co (amostra A, Fig. 55A, local
RE-06, Anexo 1).

EDS D - Espectro de EDS da caulinita da matriz da foto C.

Foto E - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral da rocha.

Foto F - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando as caulinitas
que constituem a matriz.

EDS G - Espectro de EDS de argilomineral da matriz da foto F.

Foto H - lmagem de MEV (sinal de elétrons secundários) mostrando o aspecto
geral da matriz.
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5.2 Resultados geoquímicos

5.2.1 Estudos geoquímicos de rocha total e frações finas

Os estudos geoquímicos estiveram voltados para a caracterizaÉo da geoquímica de

rocha total, incluindo calcretes e dolocrete, e das amostras das fraçöes finas dos lamitos

argilosos das associaçöes de fácies de leques aluviais das forma@es Resende, ltaboraí e

Guabirotuba, bem como dos argilitos e folhelhos lacustres da Formaçäo Tremembé.

5.2.1.1 Geoquímica de rocha total e fraçöes finas dos lam¡tos argilosos das

formações ltaboraí, Resende e Guabirotuba

Na tabela 6A estão apresentados os resultados obt¡dos para as amostras totais e frações

finas dos lamitos argilosos das formações Resende, ltaboraí e Guabirotuba, os quais tiveram

seus óxidos maiores analisados por ICP/AES e seus elementos menores, traços e terras raras

dosados por ICP/MS.

Os resultados geoquímicos obtidos para amostras totais de sedimentos lamíticos das

formações Resende, ltaboraí e Guabirotuba moslram a semelhança na composição química

destas litologias. Na figura 58 está ilustrada a variação dos valores médios dos teores dos

óxidos maiores obtidos para as amostras totais e fraçöes finas dos lamitos analisados. De modo

geral, podem-se observar maiores valores de SiOz e KzO para as amostras totais quando

comparados as fraçöes < 2pm, reflet¡ndo a retirada de minerais detrít¡cos, como quartzo e m¡ca,

após a segregação granulométrica das fraçöes finas. O contrário, isto é, elevaçåo dos teores

nas amostras das frações < 2pm, foi observado para AlzO¡, Fe2O3 e MgO, confirmando a

presença destes elementos na composição química dos f¡lossilicatos, em especial das

esmectitas, conforme indicado anteÍ¡ormente pelas análises qualitativas via EDS. O TiOz

permanece com valores prat¡camente constantes entre as amostras totais e frações finas e o
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CaO varia em função da contribuição de calcita, devido à associação com calcretes em parte

destes lamitos (Tabela 6A).

Dentre os elementos menores e traços anal¡sados para estes lamitos (Tabelas 68,6C),

apenas rubídio, bário e zircônio apresentaram teores significativos, para as amostras tota¡s e

das fraçöes finas, quando comparados aqueles apresentados para a crosta continental superior

por Taylor & McLennan (1985). Para o estrôncio foram obtidos teores inferiores aos da crosta

continental superior (Taylor & Mclennan 1985), mesmo para amostras totais.

Em geral, todos os elementos terras raras apresentam-se enriquecidos em rela@o a

crosta continental superior (Taylor & Mclennan 1985) (Tabela 6D, Fig. 594). No entanto, os

valores obtidos são mu¡to variáveis entre as amostras anal¡sadas, ocorrendo amostras com

teores próximos aos da crosta e outras com enriquecimentos de até 20 vezes (Fig. 594). Como

exemplo, destacam-se amostras com cerca de 45 ppm de lantânio (amostra re14-tot) e outra

com 523 ppm (amostra tb18{ot), sendo ambas de leques aluviais da FormaÉo Resende,

sugerindo um controle mineralógico na composição química, dado pela presença de um mineral

rico em terras raras,

De modo geral, a comparaçäo dos resultados obtidos para os óxidos maiores dos

lamitos argilosos coletados em superfície e daqueles amostrados na sondagem ne 42 do CNP

indica as mesmas ordens de grandeza para os diferentes óxidos (Tabela 6A), sugerindo que a

compos¡ção global destas rochas manteve-se constante.

A comparação dos resultados obtidos para elementos terras raras de amostras tota¡s dos

sedimentos lamíticos da Formaçäo Resende da sondagem ne 42 do CNP com os valores

apresentados por Taylor & Mclennan (1985) para a composiçåo da crosta continental superior

mostra, no geral, pequenos enriquecimentos (F¡9. 598).
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Tabela 6A - Análises químicas de lamitos (amolras tota¡s e frações finas) do RCSB - Elementos ma¡ores em % de óxidos

Fm. ìtaboraí ito4tot 56,26 0,4¡¡ 15 7,89 0,19 1,99 1,4 0,52 2,3 0,19 14,æ 1æ,57

Fm. ltaboraí iþ42u 46,56 0,58 1A,74 9,64 OJ2 2,32 1 ,58 O,æ 1,06 O,27 19,12 1æ2A
Fm. Resende re14-tot 74,01 0,59 11,78 2,56 0,05 1,01 0,68 0,79 2,99 O,22 6,1 100,76

Fm. Resende re1&tot 50,02 1,32 73,42 6,92 0,03 1,66 O,O1 0,13 2,45 O,12 13,63 99,7

Fm. Resende re1æ1u 47,6 1,52 24Æ 7,08 0,03 1,A2 0 0,49 2,43 O,23 14,54 99,68

Fm. Resende re1ê2u 43,56 1,4 26,12 7,32 O 1,44 0 0,84 1,61 0,56 O 82,Æ

Fm. Resende tbl8lot æA4 1,15 17,31 6,27 0,03 1,4 O,28 O,4 3,11 0,2 10,85 100,43

Fm. Resende tMga-tot 58,86 1 17,27 5,53 0,02 1,26 0,88 O,17 2,77 0,06 12,1e 10o

Fm. Resende tb4gblot 58,88 0,99 18,05 5,51 0,02 1,73 O,Es 0,24 3,O2 O,O5 11,42 1æ24
Fm. Resende (Sond. CNP) cnp2Totot Æ,32. 0,75 16,31 8,38 0,11 3,29 3,36 O,41 4,12 1,18 13,39 æ,U
Fm. Resende (sond. cNP) cnp68&tot 48,06 0,83 19,4 7,æ 0,06 2,74 '1,99 0,4 3,23 0,1 14,62 9e,11

Fm. Resende (Sond. CNP) cnp738lot fi,72 0,83 17,a7 6,33 0,06 2,63 1,68 0,39 3,43 0,79 í3 æ,74
Fm. Resende (Sond. CNP) cnp76ûtot 42,Æ 0,86 16,98 A,11 0,36 2,57 7,O3 0,36 2,74 0,09 17,66 æ,26

Fm. Resende (Sond. CNP) cnp77o-tot Æ,O7 0,89 1A,79 8,6 0,04 2,76 O,71 0,41 3,31 0,05 13,73 98,37

Fm. Resende (Sond. CNP) cnp8oêtot 50,16 0,87 1A,12 A,27 0,03 2,37 0,81 O,44 2,72 0,05 14,ü 98,66

Fm. Resende (Sond. CNP) cnp8'l&tot 5S,32 0,99 17,Æ 6,39 0,û3 1,39 0,53 0,57 3,28 0,04 9,94 99,94

Fm. Resende reloa-tot 57,67 1,25 19,96 4,æ 0,û3 1,41 0,56 O,32 3,o9 0,07 10,32 e9,35

Fm. Resende tb48b-tot 51,6 1,08 21,æ 6,69 0,03 1,34 0,37 O,25 2,47 o,07 12,42 S,54
Fm. Resende tb48b-2u ¿5,2 1,14 Æ,12 E,51 0,03 1,53 O,44 O,æ 2,11 0,16 146E æ,21

Fm. Resende tbsoc-tot 57,47 O,92 n,57 5,57 0,01 O,71 0,36 O,21 2,o1 0,06 12,1 æ,98

Fm. Guabirotuba q4,b2m-tot 60,79 0,96 13,12 477 0,05 1,55 I,S 0,46 1 ,86 o,o7 13,61 æ,17

Fm. Guabirotuba cwb2m3lu 57,77 0,91 14,52 5,37 0,03 1,A2 1,Æ o,4 1,74 0,06 15,52 æ,63

Fm. Guab¡rotuba cwb2m-2u Æ,22 O,75 '18,01 6,81 0,03 2,4 1,52 O,2 1,71 0,1 O 77,76

Fm. Guab¡rotuba cwbloglot 67,01 f,09 12,æ 4,12 0,03 1,19 O,æ 0,43 1,71 0,04 10,79 9S,68

Rocha -rota¡ sio, Tioz Al:os Feros Mno lvso cao Na2o &o Pros Lo¡ Total
média 55,56 0,94 17,æ 6,Æ 0,07 1,8'1 1,34 0,38 2,84 o,19 't2,æ æ,62
dp 7,59 O,21 3,06 1,73 0,08 O,74 1,64 0,16 0,60 O,3O zÆ 0,68
min 42,ß O,Æ 11,78 zæ 0,01 O,71 0,01 o,13 1,71 O,O4 6,1 s,s7
max 74,01 1,32 23,42 8,6 0,36 3,æ 7,lJ 0,79 4,12 '1,18 17,66 100,76

Fração <2um S¡o2 1iO2 Al2O3 Fe2o3 MnO ¡rgo CaO Na2O K2O P2O5 LOì Total
média 45,56 0,58 18,74 9,64 O,12 2,32 1,5E O,æ I,06 O,27 19,12 1æ,24
dp 4Ì,56 1,4 26j2 7,32 O 1,44 O 0,84 '1,61 o,s6 o 42,ß
min Æ2 1,14 Æj2 8,51 O,O3 1,53 o,44 O,29 2,11 0,16 14,æ æ,21
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Figura 58 - Histograma das porcentagens médias dos óxidos maiores de amostras

e irações < 2pm àe lamitos das formações ltaboraí, Resende e Guabirotuba



Tabela 68 - Anál¡ses químicas de lamitos (amostras totais e fraçöes finas) do RCSB - Elementos menores em ppm

Fm. ltaboraí ito4tot Zf,O 43 45 4O.9 433 15 A7 26 11 30 14 1Ol 8e

Fm. ltaboral tl}+2u 22O 41 60 677 g7 18 119 74 13 4 19 26 7o

Fm. Resende rel4tot 155 33 1 29 13Æ I 4 66 11 Æ Æ 17 Æ

Fm. Resende re1êtot 2æ 13 4 547 943 24 135 109 17 56 37 176 143

Fm. Reseode re16-31u 3O8 16 5 æ9 1Æ Z3 135 135 n 59 Æ 190 150

Fm. Resende relê2u 191 8.9 4 s.E 22æ 24 174 n 72 47 163 147

Fm. Resende tb18-tot 1g4 4.5 6 160 1O3O l5 S 92 15 62 Æ 198 279

Fm. Resende tb4ga-tot 181 6.0 3 189 1370 14 74 56 11 52 18 1a4 143

Fm. Resende tb4gb-tot 17O 5.5 3 190 12Æ 13 78 æ 99 6 24 97 151

Fm. Resende (Sond. CNP) cnp2TGtot 172 9.9 4 181 Æ 16 1lo 79 14 57 Æ 6a 26

Fm. Resende (Sond. CNP) cnp68&tot n2 14 3 f87 Æ7 18 94 75 30 62 Æ 76 14

Fm. Resende (Sond- CNP) cnp73&tot 198 97 3 æ2 41 19 1Æ A7 17 72 51 111 36

Fm. Resende (Sond. CNP) cnp763tot 16a 8.2 3 318 480 18 71 69 13 49 38 69 ß
Fm. Resende (Sond. CNP) cnpTTGtot æ5 12 3 144 514 17 S 74 18 50 36 4 15

Fm. Resende (Sond. CNP) cnpSoôtot 199 g.4 3 25 g2 17 S 81 1E 50 75 ü n
Fm. Resende (Sond. CNP) cnp8l&tot N 6.6 2 142 66S 15 S 90 11 Æ 24 19 33

Fm. Resende rel Oa-tot 206 77 7 1æ 62 16 121 ES 12 â æ 119 87

Fm. Resende tb4Eb-tot 260 16 6 lO1 676 19 9O 70 16 51 31 69 77

Fm. Resende tb4ab-2u 271 16 6 111 549 22 131 95 21 æ Æ 129 64

Fm. Rêsende tbsoc-tot 158 12 4 122 688 15 88 58 12 Æ æ æ Æ

Fm.Guab¡rotuba cwb2m-tot 93 45 2 U Æ 12 æ 61 68 67 22 59 85

Fm.Guabi¡otuba cwb2m3lu lO4 5.2 2 æ1 3S3 '13 66 53 83 42 26 89 86

Fm.Guabirotuba cwb2m-2u 122 6.6 3 6.4 392 f6 87 69 9'6 43 35 109 9g

Fm G',âhirôf¡,hâ ôwblooJot 88 4 5 ll3 575 12 61 104 l0 43 1'7 æ 79Fm.Guabirotuba cwblog-tot E8



Fm. ltaboraí ito4tot 181 17 0.3 n.d. 5.5 1.49 7.2 22 5.6 n.d. 7 7.18 3.51 14 O.2 15

Fm. ltaboraí lû+zu 35 2. n.d. n.d. 1.3 2.06 6.1 27 6.'1 n.d. 6.7 5.94 0.E5 n.d. n.d. I
Fm. Resende rel4tot 345 14 O.4 n.d. 12 0.85 1.5 14 1.1 n.d. 2.1 O.74 O.42 14 O.0g n.d.

Fm. Resende re1ôtot Æ4 30 O.4 n.d. 7 1.91 12 26 1.9 n.d. 17 0.13 1.3 13 0.6 n.d.

Fm. Resende re1ô31u 163 4 O.4 n.d. 5.4 2.5 14 æ 2.1 n.d. 4.7 0.46 1.68 17 0.77 0.0

Fm. Resende relè2u 73 æ 1.3 n.d. 1.9 2.41 23 38 2.4 n.d. 4.2 0.32 0.E5 36 '1.19 n.d.

Fm. Resende tb18-tot 36-4 42 O.7 n.d. 10 2.44 1.3 X 2.1 n.d. 6.6 O.17 1.79 17 0.19 n.d.

Fm. Resende tb4gaìot 21A 22 1.0 n.d. 6.2 1.Æ 1 .3 30 2.6 0.0 5.0 o.42 1.77 30 0.19 0.0

Fm. Resende tb4gb-tot 191 21 O.9 n.d. 5.9 1.35 1.2 26 1.6 n.d. 3.7 O.24 O.9 '1'1.0 0.09 n.d.

Fm. Resende (Sond. CNP) cnp2TGtot 79 15 1.3 0.0O 2.4 1.34 '1.6 2l 'l .5 O.OO 4.6 0.32 0.61 7 0.36 0,00

Fm. Resende (Sond. CNP) cnp68&tot 6 21 O.9 0.0O 2.1 2.O3 2.1 28 1.2 O.0O 5.1 0.56 1.9,l 13 0.12 0.0O

Fm. Resende (Sond. cN P) cnp73&tot a7 21 1.3 n.d. 2.a 1.72 1.7 2a 1.2 n.d. 3.9 o.24 O.æ n.d. 0.36 n.d.

Fm. Resende (Sond. CNP) cnp763tot 58 23 I n.d. '1.8 1.92 1.9 24 1.3 n.d. 4.5 0.31 0.76 9 0.28 n.d.

Fm. Resende (Sond. CNP) cnpTTGtot 100 73 1.7 n.d. 3.2 2.14 2.1 28 1.4 n.d. 5.5 0.4 1.33 n.d. o.59 n.d.

Fm. Resende (Sond. CNP) cnp8oêtot 9€ TJ 1.2 n.d. 3.1 2.æ 2-4 27 1.6 n.d. 4.7 O.32 o.91 10 0.16* n.d.

Fm. Resende (Sond. CNP) cnp81&tot Æ 30 o.5 n.d. 9.2 2.æ '1.3 24 1.6 n.d. 5.7 O.43 0.64 n.d. 0.07 n.d.

Fm. Resende refoa-tot 353 EO 0.6 n.d. fl 5.18 6.'1 27 1.6 n.d. 3.6 o.2l 1.05 19 O.4 n.d.

Fm. Resende tb48b-tot 188 æ 0.6 n.d. 5.7 1.9 2.7 æ LB n.d. 6.2 o.27 2.06 12 0.33 n.d.

Fm. Resende tb4tlb-2u 70 26 1.1 n.d. 2-4 2.61 3.8 36 2.6 n.d. 7 O.æ 1.74 æ 1.25 n.d.

Fm. Resende tb6oc-tot '194 21 1.O n.d. 5.8 1.79 2.6 2A 2.O n.d. 5.7 0.5 1.41 34 l.æ n.d.

Fm.Guabirotuba cwb2m-tot 336 18 0.3 n.d. 9.4 1.2 1.0 15 1.9 n.d. 2.5 1.09 O.sf '11.0 0.39 n.d.

Fm.Guabirotuba cv.th2m31u 222 18 0.3 n.d. 6 1.23 t.5 18 1.6 n.d. 3 0.86 0.74 13 0.37 n.d.

Fm.Guabirotuba cwb2m-2u 118 17 O.3 n.d. 3.4 0.95 0.9 æ 1.4 n.d. 3.9 0.69 0.66 1l 0.3 n.d.

Fm.Guabirotuba cwblog+ot 444 21 O.A n.d. '13 1.47 1.1 f6 1.3 n.d. 3.9 0.41 0.31 n.d O.1 n.d.

Tâbela 6C - Análises químicas de lamitos (amostrâs totais e frações finas) do RCSB - Elementos menores em ppm

ra ¿t Nb Mo Ag Hf Ta W GaGe tn Sn Sb Tt Pb Bi As



Tabela 6D - Análises químic¿ls de lamitos (amostrâs totais e frações fìnas) do RCSB - Elementos terras raras em ppm

Fm. ltaborai ito4tot .3 62.3 7.634 3S.3 11.6 2.39 13.2 2.4 13.6 2-75 7.Ag 1.24 7.4 1.16 19.5 2.25

Fm. ltaboraí ¡l0+2u æA 76.1 12.67 67.7 16.1 3.03 13.8 2-52 12.1 2.12 6-52 1.04 6.04 0.83 19.3 3.OE

Fm. Resende rel4tot Æ.3 æ.2 10.53 38.8 6.05 1.38 6.69 0.84 4.A3 1.12 3.77 0.56 2.77 O.Æ 13.3 1.72

Fm. Resende re1ôtoi 103 206 æ.æ 117 23.3 6.4:, ß 3.42 n.5 4.Æ 12.7 1.77 1O.9 1.74 17 3.44

Fm. Resende re1ê31u 134 2Æ Æ.4 1æ 28.5 LO4 30.6 4.55 23.6 5j1 16.2 2.æ 12.1 2 17.9 3.56

Fm. Resende rc16-2u 272 æ1 51.6 222 ß.9 11.57 39.1 6.02 æ.4 6.02 17.1 2.61 15.6 2.23 25.5 3.96

Fm. Resende tb1&tot 523 267 l0O 377 54.4 14.13 9.9 7.14 ß gæ 27.2 3.EE 22.5 3.58 16.1 3.56

Fm. Resende tb4ga{ot 91.O 122 20.59 88.6 21.3 5ß 2.A 517 33.5 6.34 21.1 4.Æ æ.1 5.51 Zi.6 1.79

Fm. Resende tb4gb-tot 105 149 22.æ q).1 20.6 5.53 73.7 4.72 31.3 6.6 2O.O 3.63 23.6 3.66 24.4 1.4

Fm. Resende (sond. CNP) cnp2TGtot 45.7 91.7 8.909 35.1 6.67 1.41 6.13 0.8 4.75 0.91 2.66 0.36 2.41 0.39 16-3 3.E7

Fm. Resende (Sond. cNP) cnpoSStot 30.3 53.1 6.ü]7 24.6 4.O1 0.69 3.49 0.53 2.57 0.45 L5 o.25 1.4 O.21 14.5 4.34

Fm. Resende (Sond. CNP) cnp73&tot 94.3 16í 17.E9 75.5 '13.1 2.53 11 1.49 7.77 1.28 3.98 0.58 3.36 O.¿19 20.8 9.05

Fm. Resende (Sond. cNP) cnp763tot 49.6 87.8 8.319 34.5 6.44 1.14 4.A2 O.73 4.31 o.75 2j2 O.æ 2,55 0.34 14.7 1.Æ

Fm. Resende (Sond. CNP) cnp77ùtot 37.3 æ.8 6.917 æ 4.58 0.73 3.66 0.57 2.77 o.Æ 1.6 0.29 1.86 0.28 17.2 1.81

Fm. Resende (Sond. CNP) cnp8oêtot 85.9 '1 17 10.14 Æ.2 6j6 1.O1 4.æ O.71 3.74 O.6E 2.2A O.42 2.58 0.37 19.5 '1.92

Fm. Resende (Sond. CNP) cnp€1&tot æA 12A 15.41 æ.A 9.77 1.ü 9.03 1.21 6.15 1.13 3.68 0.50 2.98 o.49 21.4 2.51

Fm. Resende re1oa-tot 111 245 24.æ 9o.3 12.8 2.E5 15.3 1.99 lo.E 2.33 7.88 1.05 5.25 O.ag 2.8 3.a

Fm. Resende tb48b-tot 91 i 21A æ.18 11O 20.6 5.21 19.7 2.51 13.8 2.72 7.46 0.93 5.37 O.9l 21.5 5.62

Fm. Resende tb4ab-2u 1æ 231 æA1 132 Æ2 5.31 19 2.A7 15 2.Æ 6.22 O.91 5.28 0.66 18.9 463

Fm. Resende tb5Oclot 53.9 104 13.18 53.7 1O.2 2.34 9.36 1.39 7.9 1.56 4.4 0.68 4.07 0.63 17.6 5.6E

Fm.Guabìrotuba cwb2m-tot 59.1 tæ.6 12.72 52.1 1O.9 2.72 13.3 2.O7 12.3 2.æ 7.4 O.9l 3.72 O.54 11.2 1.41

Fm.cuabirotuba cwb2m€1u 61 æ.1 13.06 55.3 10.9 2.62 13.2 2.2 13 2.7 7.37 0.96 3.69 0.49 11.3 1.34

Fm.Guabirotuba cwb2m-2u 69.6 13O 16.84 æA 12.6 332 17.9 2.æ 13.9 3.23 E.76 0.94 2.76 o.4 12.4 I

Fm.Guabirotuba cwblog-tot EO.6 83.6 30.07 13O X 4.64 17.3 2.æ 1,3.2 2.4 714 1.05 6.23 0.95 1O.7 2.O2

A CE PT Nd SM EU Gd Tþ DV HO Ef TM Yb LU Th U

(abrev¡ações ut¡ìizadas: tot - amostra totali 31u - amostra da fração < 31pm; 5u - amostra da fraÉo < spm; 2u - amostra da fraçáo < 2Fm)
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5.2.1.2 Geoquímica de rocha total e frações f¡nas dos argilitos e de rocha total dos

folhelhos da Formação Tremembé

A tabela 7A apresenta os resultados geoquímicos (óxidos maiores e elementos menores,

traços e terras raras) obtidos para amostras totais e fraçöes f¡nas dos argilitos e amostras tota¡s

dos folhelhos da Formação Tremembé, coletados em superfície e amostrados na sondagem ne

42 do CNP.

A partir destes dados foram calculados os teores médios dos vários óxidos nas d¡stintas

fácies sed¡mentares; os valores obtidos mostram a homogeneidade da composição química

global destas rochas, as quais apresentam no geral óxidos maiores com teores nas mesmas

ordens de grandeza (Fig.60). Destacam-se apenas pequenas variações como: 1) a variação da

sílica entre as d¡ferentes fácies sedimentares da Formação Tremembé, sendo os argilitos da

associação de borda de lago os mais enriquecidos (- 50% de SiOr) e os folhelhos lacustres os

mais empobrecidos (- 45% de SiOÐ; 2) os valores de AlzOg também diminuem das fácies

marginais do lago para aquelas mais centrais (folhelhos lacustres), ocorrendo o contrário com o

MgO e CaO; 3) Fe2O3 e lçO mais abundantes nos argil¡tos lacustres, quando comparados aos

teores obt¡dos para os argilitos de borda de lago e folhelhos lacustres. O TiO2 permanece com

valor constante em todas as fácies sed¡mentares analisadas.

Em geral, os argilitos e folhelhos da Formaçäo Tremembé apresentam menores teores

em SiOz (< 50% de SiOz, rocha total), quando comparados aos sedimentos lamíticos das

formaçöes Resende, ltaboraí e Guabirotuba (- 55% de SiOz, rocha total). Dentre os demais

óxidos maiores, somente MgO e CaO apresentam-se com teores mais elevados nas fácies

sedimentares da Formação Tremembé, em comparação com os depósitos lamíticos. Os óxidos

Fe2O3, Al2O3, TiO2 e Na2O permanecem na mesma ordem de grandeza entre estas unidades.

A composição química global dos argilitos e folhelhos da Formação Tremembé fo¡

comparada aos dados publicados por Taylor & Mclennan (1985) para uma composiçåo quÍmica

média de folhelhos terrígenos pós-arqueanos (vide tabelas 7A,78,7C,7D). Adicionalmente,
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foram util¡zados os teores de elementos terras raras obtidos para folhelhos da América do Norte

(NASC) publicados na década de 60 por L.A. Hask¡n e reapresentados por Taylor & Mclênann

(1e85).

De modo geral, notam-se apenas menores teores de SiO2 para os argilitos e folhelhos da

Formação Tremembé, tendo os demais óxidos maiores teores similares aqueles apresentados

para os folhelhos pós-arqueanos (Taylor & Mclenann 1985). Em relaçåo aos elementos

menores e tfaços, os resultados obtidos para a Formação Tremembé apresentam o mesmo

comportamento dos dados de Taylor & Maclennan (1985), podêndo-se destacar somente um

pequeno enriquecimento em Rb e menores teores em Zr provavelmente relacionados a

mineralog¡a detrítica das rochas analisadas. Esta comparação permitiu ainda observar um

ligeiro enriquecimento em alguns elementos terras raras, como lantânio e cério, nos sed¡mentos

da Formação Tremembé, em relação aos teores obt¡dos para folhelhos pós-arqueanos e

folhelhos norte americanos (NASC) (Figs. 59C, D, E).

5.2.2 Estudos geoquímicos das esmectitas

5.2.2.1 Tratamento dos dados

Para a caracterizaçäo química das esmectitas foram efetuadas análises químicas

pontuais via EDS em amostras de lamitos das formações ltaboraí, Resende e Guabirotuba, e

amostras de arg¡litos da Formação Tremembé.

Os dados obtidos com as análises químicas pontuais via EDS estäo relacionados por

amostra nas tabelas 8A a 8L. A partir das porcentagens em peso de cada elemento analisado

(Si, Al, Fe, Mg, Ca, K e Ti), normalizadas para 100% (em funçäo do software disponível no

laboratório), foram recalculadas as porcentagens em peso dos respectivos óxidos utilizando-se

os pesos atômicos de cada elemenio,



Tabela 7A - Análises químicas de argilitos (amostras totais e fraçöes finas) e folhelhos
(amostras totais) da Fòrmagão Tremèmbé - Elementos maiores em porcentagem (%) de óxidos

ffi cao Na2o lço Pzoe

méd¡a 47,A7 o,84 19,23 8,06 O'11 2'76 2p3 O,29 3'54 o'44 14'26 æA4

DP 1 ,g2 0,o9 1 ,98 1 ,18 o,OE 0,39 ',1 '59 0,1 1 0,60 0,41 1 '24 0',62

minimo Æ,24 o14 16,78 6,31 o,o3 2,05 o'07 O¡2 2'59 0p7 12'51 98'55

máx¡mo 5l .OO 1 ,04 n,1o 10,73 0,26 3'26 5,o9 O,Æ 4,45 1 '3O 16JA 1ú24

@ cao Na2o Keo Pzos Lol

méd¡a 47.41 0,84 f9,87 I,O89 O,1O7 2,912 1,956 0,í52 3,681 q5æ 14'11 æ'72

DP 1,18 0,o7 1,75 0,94 0'06 0'36 I '13 o,o3 0,69 0,41 1'44 0'50

mfnimo 45,61 0,76 '18,18 6,97 o,o5 2'22 0,62 O,1l 2'79 0'14 12'52 9a'42

máx¡mo 49,01 1,01 23,91 g,44 O'24 3'36 3,68 O,l9 4'57 l'18 16'02 100'31

cao Na2O lço Pzos Lol Total

tb3oratot 4),S 1,05 23,68 5,41 O,O2 1,34 O'13 0,16 2,32 O,1 15'42 99'6

tb32ìot sl,of 1,11 22,æ 7,4 0,06 2,32 O'41 O,17 3'27 0'16 12'94 100'9

tbszHt-tot 50,3 O,88 13,42 5,59 O,O3 1,93 O,14 OJ4 2,Æ 0'06 14,97 æ'96

tb54dt-2u 46,45 O,84 Dþ1 5,21 O,O3 1,93 O'17 OJ2 2¡5 0,16 19,34 æ,31

TìO, AI:O: Mgo Cao LOI Total

nédia 50,¿Ki 'l,Ol3 23,6 6,133 O,O33 'l 'E63 0'227 0j57 2'æ O,1O7 14'44 1æ'2

DP 0,523 o,f 19 0,87 1,101 0,015 o,4S 0'159 0,Of5 0'509 0,G5 1'321 0'666

mfnimo Æ,9o 0,88 n,ß 5,41 O,O2 1'34 o'13 o'14 2,32 0'06 12'94 99'6

máx¡mo 51,01 1.11 23,68 7,4 O,Gs 2'32 O'41 O17 3,27 0"16 15'42 1@p

zn o,32 4'42 1,16 12'A S'S
tbs3b-zu Æ,æ O,E3 19,75 g,44 O'17 2,9a O'7 0'16 4'33 0'53 12'61 æ'78

tbs3d{ot 46.36 0,79 17,43 g,72 O'25 2F3 2'24 0,36 4'34 O'9S 13'3õ 9E'66

tb53d-2u 47,24 O,AZ 19,35 8,8 O,Og 2,94 '1,9 O,17 4'57 1'16 12'52 99'56

t&34, -lol 46,22 o,7g ß,Æ 6,91 o'OB 3,o5 3,95 o'24 3,¿ts o'43 16'1 æ'71

lÉ3r4ra-2u 46,17 o,79 18,37 7,O1 o,O9 3,13 3'68 0,16 3,38 o'58 16'02 æ'38

tbSStrb-tot 4S,6 o,E7 19,89 7 'g7 0'06 3p2 1,o3 0,26 281 o'11 14'a w'92

tbß4rb-2u 48,64 0,87 2O,1 7,34 O,O5 3,06 1'09 O,13 2'79 O'14 '15'64 99'88

tbs34r,ctot 45,24 o,a2 18,57 7'11 0'26 2'53 5,Og 0,26 3,09 O'2a 15'51 98'77

tb534rc-2u 45,61 o,E5 19,71 7,36 O,24 2,æ 3,o5 O'12 3,o2 o'24 15'94 9s'82

t634re-tot 46,13 0,79 18,19 8,84 0,13 3,26 3,1 O,32 4'45 f'3 13'02 99'53

tbæ4re-2u 46,35 0,76 ß,57 A,62 O,f f 3,36 2'69 0,18 4,31 1'18 '13'18 Sg'32

tbs:t3rbìot 4ç,,32 O,81 2c,,47 8,|6 O,O5 2'53 O'78 O,27 4'05 O'25 12'5'1 99'19

tb5Cßrb-2u 49,01 0,84 n,g2 a'17 0,06 2,6 1,08 o,15 3'78 o'44 13'2 100'3

tb65a-tot 47,77 O,99 ß,1 6'54 O'O5 2'16 0'56 O,l8 3'23 O'OE '13'E9 9E'55

tb55a-2u 47,79 1,Ol 23,91 6'97 O,O5 2,22 0,62 O,'1'1 2'85 0'15 14'52 1û'2

tffira-tot 47,A'l o,74 16,86 g,25 O,l3 3'1 3,16 o'37 3'95 O'79 14'08 100'2

tb56ra-2u 47,8 0,79 18,18 9,og o,1 3'24 2]9 o,19 4'1 O'92 13'34 100'3

tb21{ot 4s,æ 1,o4 22,75 E'66 o,O5 2,6 O,o7 oj2 3'04 o'o7 12'B 1æ'1

tb2Stot 5o,E7 o,89 n,ß 7,39 o'o5 2,9 0,11 oJ7 3'47 O'22 13'90 100'2

tb47e-tot 51 o,94 21,9E 6'31 o'o3 2p7 o'12 o'13 2'59 o'12 14'94 1OO'2

cnpgGtot Æp o,74 16,78 9,f9 o,og zæ 2,æ O'32 3'83 0'63 13'37 gE'Bl

cnpfs$tot 45,9 O,8l 17,S 8,15 0,1 3,08 3,99 O'4'l 3'88 O'32 14æ æ24

cnp2Sgtot 49,79 O,A7 18,ô4 6,92 O,O5 2p5 OJs O'4a 2p4 0'08 16'0/. æ'22

cnp71f{ot Æ,7 0,79 ß,26 8,21 O'11 3'Og 2'75 O'42 2p7 O'24 t6'lE SB'72
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Amostra S¡O, fio2 AIzOg FezOg MnO MSO CaO NarO
cnp33tot 40,53 O,77 15,76 7,61 O,OB 2,55 1,97 O,21 2,7 O,O7 26,52 æ,76
cnp4ôtot 39,85 0,76 í6,CKt 6,74 O,l3 2,52 í,93 O,24 2,ß O,O9 27,S 98,73
cnp121-tú 44,07 O,8t 18,9 9,09 O,tg 2,3S) O,84 O,æ 2,41 O,O8 20,8 99,36
cnplæ-tþr Æ,24 O,A2 f7,3S 8,48 O¡4 2,98 3 O,37 3,39 O,7 15,52 æ,æ
cnp148{ot 45,55 O,74 16,43 7,75 O,l5 2,AA 493 0,37 3,Ol O,OS 17,2 æ,84
cnp3l4tot 48,02 0,88 18,'8 7,2 O,OB 2,65 zæ O,si 3,O2 O,2Z 15,Tt æ,21
cnp4o4tot 50,35 0,89 18,75 6,9S O,O4 2,7 1,36 0,53 2,94 O,44 14,37 æ.37
cnpogtd 45,75 O,88 18,35 7,66 Oj7 2,85 4,34 O.3S 3,3 0.16 15,3.t 99.16

AlrO3 FerO3

méd¡a Æ,17 O,83 17,67 7,59 O,12 2,71 2,74 O,3B 2,92 O,32 ß,7O æ14
DP 3,15 0,06 1,19 0,77 0,O5 0,24 1,28 O,10 0,3t O,2E 4,A4 0,35

mfnimo 39,85 O,74 15,76 6,61 O,O4 2,æ O,84 O,21 2,41 O,O7 14,37 98,7
máx¡mo 50,35 O,9 19,11 9,09 O,19 3,12 4,93 O,53 3,39 O,BS 27,95 æ.84

Tabela 78 - Anál¡ses quím¡cas de aru¡litos (amostras tota¡s e frações f nes) e folhelhos
(amostras tota¡s) da Formação Tremembé - Elementos menores em ppm

tbÉÌOfa{ot 196 15.0

tE¡2-tot 323 21

tbs¿ldt-tot 173 14

tffit-2u 153 11

4
5

5

5

¿15.3 436

æ.2 q1
4.1 327

32.1 2Æ

Sc

n
l9

'E

108

108

l06
132

Co

18

24

l8

Cu

56
g
¿19

u

Cr

E1

81

79

95

Ni

57

44

Æ

ZnY
136 32

s46
1Æ 30

67 30

lacustfe(amoslras de superfíc¡e, numeração tb, e da

Amostra Rb Cs

tffilb-tot 189 11

tKtb-2u 2O8 12

tbs3d-tot 198 1o

tb53,-2u Z31 12

tb$4ra-tot 238 'l 3
tb53fa-2u 235 11

tbs34rb-tot 2'13 12

tß34tb-2u 87 12

tb3lr.c-tot 236 14

lß3/tc-zu 247 13

tb534re-tot 2OO 11

lb634re-2u n2 11

tb6Íßrb-tot 220 í9
fßætb-2u n2 11

tb55a-tot 269 í9
tb55a-2u 245 16

tb56ra{ot 2Og 11

tbs&a-2u nl 12

tb2l-tot Æ 19

tb2Stot 176 'l 3

tb47e-tol í96 f9
cnpæ8-tot 232 14

cnpgêtot 193 9.2

cnpí 8+tot 225 1 3
cnp28gtot 213 12

cnp71'1{ot 218 12

Be

4
4

4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

6

5
4
5
5

4
4
3
3

21

21

12

n
17

24

18

19

16

15

16

17

17

18

l6
73

21

30

18

f5

15

SrBaScVcr
176 61 19 120 74

.7 312 19 1Æ A3

167 Æ1 17 123 76

f39 301 19 1Æ 97

241 593 17 120 A2

234 íA 17 124 S
lO9 ¿153 l8 1æ 73

98,1 290 19 139 IOO

2¡18 588 17 111 75

139 395 17 142 97

215 556 19 10S 79

207 æO 18 122 A4

75.1 U2 17 118 73

85 274 18 129 73

77.9 Æ7 n ß2 88

91.6 U7 21 154 91

172 Æ2 í6 131 73

195 3E6 f8 f39 79

Æ.6 44 26 't36 90

42.2 473 '1 8 1 1A æ
¿14.6 380 21 142 85

147 Æ7 '1 I 94 75

170 ß1 15 134 80

277 W 17 132 67

124 510 t7 147 86

208 513 17 8a 72

5E 104 43

45 137 25

4S 7A 43

ß '121 3l
35 90 25

æ4725
47Sm
42 102 í9
Æ 133 28

36 53 18

548944
45 39 36

47 135 Z3

ß14n
114 134 47

78 37 33

41 91 39

a2 1Æ 31

Æ 189 26

4 90 142

s9 168 58

43 76 14

47 98 33

Æ18æ
56 50 '18

41 91 22

47

50

43

Æ

39

41

47

43

¿15

Æ

91

45

Æ

42

Æ

47

62

44

69

44



Amostra Rb Cs Be Sr Ba Sc V

cnp3}tot 171 7.9 3 117 æ7 15 12A 81 15 45 36 O.0O 18

cnp4ôtot 2æ 9.7 3 t95 457 15 124 8a 19 ß 39 O.0O 21

cnpl2l-tot 197 11 4 99.7 ¿189 16 1Æ 80 30 66 58 Æ 25

4 í86 466 16 122 71 16 72 Æ 25 27

4 257 570 l8 12A 76 M 67 55 120 30
c.tñ1+tot n2 12 3 2O4 543 17 1O7 6E f6 4 55 133 24

cnpl2gtot 2O4 10

cnpl48-tot f99 10

cnp4o4-tot 188 10

cnp69+tot 225 13

4 174 532 19 133 75 13 64 63 25 5E

4 220 444 t8 114 82 tE 55 45 27 22

Tabela 7C - Análises quím¡cas de argil¡tos (amostras totais e fraçöes finas) e folhelhos
(amostras totaís) da Formação Tremembé - Elementos menores em ppm

Ga Ge ln Sn Sb Tl Pb B¡ As

tb3ora-tot 155 26.0 2.3 n.d. 5.O 2.06 2.3 32 1.4 n.d. 6.2 0.36 1.'19 17.O 0.41 n.d.

tb,32-tot 152 æ 2 n.d. 5.O 2.æ 2.9 Y 1.7 n.d. 6.5 0.38 2.75 25 0.9 6

tb5zldt-tot 78 Æ O.7 n.d. 2.6 2.O4 2.5 32 1.2 n.d. 5.9 O.37 O.92 13 0.12 n.d.

tbs,ldt-2u 66 2f O.5 n.d. L9 1.84 2.2 Æ 1.2 n.d. 43 O.33 O.37 n.d. n.d. n.d.

arg¡l¡tos da associação de fácies lacustre (amoslras de numeração tb, e da

Amostra Zr Nb Mo Ag Hf Ta W Ga Ge ln Sn Sb Tl Pb Bi As

tbff)b{ot A2 17 2.a n.d. 2.4 1.24 1.9 Z3 1.4 n.d. 3.4 O.5l l.l5 15.O O.4l 10

tb53b-2u 59 15 0.6 n.d. 1 .9 1.44 1.2 25 1.6 tr.d. 4.7 O.27 O.3 n.d. O.t n.d.

tbs3d-tot 24 19 3 n.d. 3.3 1.49 1.9 23 1.2 n.d. 3.1 0.55 o.95 14 o.47 14

tb$d-2u 70 18 O.7 n.d. 2.1 1.57 L9 25 1.8 n.d. 4.2 O.Æ 1.39 í6 0.55 5

tb534ra{ot 69 21 1 n.d. 2.1 1.Æ 1.7 X 1.2 n.d. 4 O.37 1.'11 10 n.d. n.d.

tb534ra-2u 19 20 1.5 n.d. 1,7 1.86 1.7 26 1.5 n.d. 3,8 O.5 O.9 n.d. n.d. n.d.

tbsgrb-tot æ n 1.1 n.d. 2.6 1.68 2.4 27 1.3 n.d. 43 O.¿ltl 1.O4 14.O O.O7 I
tb534rb-2u 43 21 1.5 n.d. 2 1.86 6.4 æ 1.2 n.d. 4.7 O.52 1.22 11 0.06 n.d.

tb5?lr.clot A6 22 1.2 n.d. 2.9 1.75 23 m 1.4 n.d. 4.6 0.46 1.59 2O.O O.6f I
tb534rc-2u 63 22 O.7 n.d. 2 1.æ 2.3 æ 1.4 n.d. 5.2 0.31 0.67 n.d. O.l8 n.d.

tb$4relot 79 1A 2.6 n.d. 2.6 1.5 2.2 1.3 n.d. 3.4 O.38 1.O4 14 O.æ 7

tb534re-2u 42 14 o.1 n.d. 1.4 í.34 1.2 27 1.7 n-d. 4 0.53 0.26 lO O.Og n.d.

tbsiBrb{ot 79 19 1.2 n.d. 3.5 f .E9 2.2 26 1.7 n.d. 4.4 0.51 1.& 12.O O.75 5

thsil3rÞ2u 27 19 O.1 n.d. LI L79 1.3 24 1.7 n.d. 49 0.67 O.25 n.d. 0.06 n.d.

tbssa-tot f09 26 O.9 n.d. 3.5 1.89 2.2 3'l 1.6 n.d. 5.9 0.3 t.49 12 n.d. n.d.

tb55a-2u 53 22 0.6 n.d. 2.2 1.92 1.8 T 2.1 n.d. 6.8 O.52 0.46 I 0.'16 n.d.

tb56ra-tot 19 n I n.d. 2.3 1.47 1.9 26 1.3 n.d. 4.2 O.7 1.6 14 O.32 ¡.d.

tb56ra-2u 51 l8 O.4 n.d. 1.6 1.55 1.7 27 1.6 n.d. 6 0.32 O.74 7 O.34 n.d.

tb21-tot 223 33 O.7 î.d. 6.7 2.44 2.O g 2.1 n.d. 6.3 0.42 2.41 33 0.94 n.d.

tb2}tot 72 1A O.7 î.d. 2.6 1.42 LI 25 1.3 n.d. 6.4 O.75 O.71 6.0 O.2 n.d.

tb4Telot 75 22 1.4 n.d. 2.6 l.61 5.3 32 1.9 n.d. 5.9 O.55 O.E6 13.0 0.46 n.d.

cnpgêtot 28 18 1.3 O.æ 2.4 1.72 2.6 26 1.5 O.0o 4.5 0.68 1.14 20 o.72 a

cnp1B'tot 45 19 1.1 O.OO 2.6 1.93 2.1 m 1.4 O.@ 5.6 0.62 1.35 24 O.51 7

cnp28gtot 77 n 1 .2 O.@ 2.7 2 1.8 26 1.6 O.0O 5.8 0.91 0.52 O.0O O.¿tg

cnp711-tot 70 21 2.3 O.æ 2.3 L88 1.8 27 1.1 O.æ 4.1 O.49 O.A4 12 O.2
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cnp3Stot 63 f6 4.3 O.@ 2 1-44 1.4 19 1.1 O.0O 2.1 O.81 O.21 O.m 0.0O 9

cnp4Gtot Æ n 2.9 0.0O 1.9 LE7 2.7 24 1.5 O.0O 43 0.69 0.17 00O O.OO 11

cnpl2l-tot 63 19 2.9 0.00 2.3 1.69 2.9 2E f.8 O.0O 7.4 O.79 0.62 lO O.25 I

Nb lro Ag Hf Ta W Ga Ge ln Sn Sb

cnp12g-tot 25 20 0.2 0.0O 2.2 1.72 1.4 æ ,l.4 O.0O 4.6 0.67 0.53 7 O.14

cnplÆ-lot 72 l8 t.3 0.0O 1.7 1.52 1.4 22 1.1 O.ú 5.4 0.37 O.4S 0.0O 0.25 6

cnp3l4tot 76 20 0.9 0.0O 2.5 1. 1.A 27 1.2 O.@ 6.5 0.7 O.7 E 0 35 6

cnp¿lo4tot 57 'lE 3 O.0O 3.4 1.74 2.3 24 '1 .8 O.0O 4.2 O.E5 0.62 7 O.23 5

cnp688-tot 65 2t O.9 O.0O 2.1 2.O3 2.1 2A 1-2 O.@ 5.1 0.55 1.91 13 O.12 O

Tabela 7D - Anál¡ses químicas de argilitos (amostras tota¡s e freçöes finas) e folhelhos (amostras totais) da
Formação Tremembé - Elementos terras raras em ppm

tb3ora-tot 46.0 lo7 12.86 Æ.6 7.51 1.491 7.62 o.99 506 106 347 O 497 2a2 04æ 246 542

tb32-tot 53.6 112 12.Æ ß5 1.qJ 1.ß7 7.66 1.12 6.31 1.32 4f 1 0.6æ 3.49 0.547 22 6.16

tb&ldt-tot 43.9 98.4 1f.36 46.8 7.æ 1.528 7.6 1.O3 522 O.99 3.O7 04Æ 2.51 0.358 17.7 3.87

tbs4dt-2! Æj loi t1.53 46.5 7.98 1.686 7.Gi 1.02 5.1 0.96 291 O.Æ 223 0.336 12.5 3.04

associação de fácies lacustle(amostras e da sondagem ns 42
do CNP

ce Pr Nd sm Ef TM Yb LU

tbs3b-tot 50.3 íf6 11.Æ ßA A 1.79 779 1.05 626 '1.3 371 0.515 32 053 17A 462

tb63b-2u 44.6 96.5 10.3 39.6 6.99 l.4o 6.23 o.83 412 o.1a 2.æ 0-326 177 o.2a f E 458

tb53d-tot 52 114 12.æ 43.9 7.96 í.89 8.36 1 .05 6.26 1.32 3.8A O.g 31 o52 17 4 2a9

tbtrH-2u 58.6 115 12.5 47.1 A.24 1.74 753 '1 03 5.14 O.98 254 0-427 2.45 Oæ 177 251

tb534ra-tol 39.6 9l.2 10.06 36.2 5.8 1.22 5.94 O.73 3.6 O.75 2æ 0-327 1 7 0 31 15 8 5.86

tß3ørd-2u 9.2 1O1 10.91 46 7]4 1.æ 6.64 0.94 4.71 O78 z4 0'376 20S 031 136 656

tb53lrb-tot 51.a Í2 1 1 .¿15 ¿15.1 8.33 1 .63 6.99 0.96 5.44 O.99 2.74 0.411 2.36 0.36 1A.7 3 42

tb53kb-2u ¿{3.3 90.3 1o.2 41.9 6.83 1.36 5.94 0.86 3.95 067 209 O3f 3 164 o23 f 6 1 38f

tb53lr'c-tot45'5æ'510'7342'371.346'63o.894'63o'92.a70'4222'350'3718.5351
tb534rc-2u 44 82.5 9.34 36.3 6.06 1.12 524 O7'l 3.32 06 19 0284 1'57 O23 153 276

tbs34re-tot 54 114 11.54 46.8 8.23 1.71 7.59 l.'16 6.64 l.3f 397 O6f3 368 O53 179 352

tb53ke2u58.31051O.El46.8A-241.61683'116021.06322O-513'17O42117257
tb6€3rb-tot 57.1 167 2f3.94 log 19.9 4.35 18 226 'lo1 178 5.2 0637 33| 053 2O'4 958

tbsærb-2u 53.9 101 11.24 ÆÁ 8j2 1.44 6.88 o.95 4.56 078 247 OW 2'11 o27 159 393

tb55ã-tot 57j '167 894 1æ 19.9 434 1A 226 1o.1 1.7a 52 0.637 331 o53 æ4 958

tb55a-2u æ.2 152 20.54 S.1 18.8 3.85 14 191 8ß 1.3f 3.59 O-Æ 25 O37 f 92 f o'1

tb56ra-tot 53.5 1æ 12.2 4.4 8.O4 1.61 7.71 1.O5 556 1.09 3.54 0.553 307 O.Æ 172 397

tb56ra-2u 55.9 loo 10.15 42.2 a.27 1.æ 6.61 098 569 1.o2 305 0.478 3 o43 186 414

tb21{ot 54.S log 11.55 39.2 5.8 O.92 6.57 O.79 4.O9 083 2-74 Oæ4 218 O39 245 636

tb2Stot 183 Æ ß.o7 175 3o.4 6.60 34.7 4.24 22A 4A9 13 6 1.832 9 39 1 49 16 4 341

tb47e-tot 97.8 179 24.86 1@ 17.2 3.39 15.1 2.O 107 '1.83 5.48 O7æ 434 c62 195 522

cnpgôtot 61.8 11O 11.A2 51.1 9.1 1.6 714 1.16 6 104 3.19 0523 3O7 O41 159 338

cnplS$tot ¿18.7 87.1 g.4a 42.1 7.29 t.34 6.18 1.03 541 O9rJ 2.73 0.473 2'71 O37 179 4o1

cnp28gtot 39.2 71 8.37 æ.6 5.79 1.O7 514 0.67 3.61 0.64 2O4 O.2æ 168 026 189 4OB

cnp71'1{ol 38.9 n.7 A.A2 æ.1 6.72 1.22 5.64 O.EE 4.18 07 223 O.æ7 1.93 026 16 577
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Figura 60 - Histograma para comparação das porcentagens médias dos óxidos maiores de

amostras totais e frações < 2¡tm de argilitos e de amostras totais de folhelhos da Formação
Tremembé.
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Dentre os elementos analisados, o titånio é considerado por vários autores como

impureza, principalmente quando se apresenta em análises químicas de rochas sedimentares

(e.9. Bain & Smith 1994). Adic¡onalmente, o fato dos teores de T¡O2 permanecerem constantes

nas análises de rochas totais e fraçöes finas de sedimentos lamít¡cos e arg¡litos lacustres v¡a

ICP é sugest¡vo da presença deste elemento como uma fase mineral, não sujeita as variações

dos demais óxidos. Nas tabelas 9A a 9L constam as porcentagens em peso dos óxidos obtidas

para cada ponto analisado em cada amostra, cujos valores foram normalizados para 100o/o

após a eliminação do titânio, e respectivas fórmulas estruturais calculadas. Para o cálculo das

fórmulas estruturais seguiu-se o procedimento ¡ndicado por Bain & Smith (1994), que inclui: 1) o

cálculo do número de moles dos óx¡dos, dividindo-se as porcentagens em peso de cada óxido

pelos respectivos pesos molecufares; 2) obtenção do número de equivalentes-grama dos

cátions, através da multiplicação dos números de moles de cada óxido pela carga positiva do

cátion; 3) obtenção do fator de proporcionalidade, pela divisão do total de equivalentes-grama

pelo número de cargas totais de ånions; 4) obtenção do número de cátions na céla unitária,

através da multiplicação do equivalente-grama de cada cátions pelo fator de proporcionalidade

e então a divisão do produto pela carga do cátion. Neste cálculo, o número de cátions

(representados pela sigla dos elementos) foi normalizado em rela$o a 11 átomos de oxigênio,

correspondentes à metade da cela unitária (O1o (OH)t da esmectíta e equivalente à sua fórmula

anidra.

A atribuição dos cátions aos sítios estruturais foi, ¡nicialmente, efetuada para a camada

tetraédrica, seguida da posiçåo octaédrica e finalmente do preenchimento do espaço

interplanar. A conferência destas fórmulas estruturais incluiu a contabilizaçåo do número total

de cátions para cada um dos sítios estruturais e balanço das cargas posit¡vas e negat¡vas (22

cargas negativãs, referentes aos 1 1 átomos de oxigên¡o).
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A¡áliggÊ Etementos maiores (% em óxidósj. Elementos ma¡ores 1* em-p999) Elementos ma¡ores (% atômicas)

pontos s¡o2 Aì:os Fezos rulgõ 
-ê"o"'¿ô r¡o, si N Fè Mô cä 

.r fi s¡ Aì Fe [/ls ca K Ti

Ponto167,01X.,O\7,512,151,A11,476'l¡22f,'æ1O'æ2's4zæ2'3964'8622'ES5'473'1O1'871'81
Ponto2 66,88 20,25 7,5 2,15 1þ 1'26 61,34 21,æ 10'æ aæ 2]4 2'06 æ'74 ?l3'1 5'46 3'11 2'o3 1'56

Ponto3 66,56 19,8 7,a7 2,31 1,!æ 1,57 æ'75 n,ß ßF1 2'72 2'72 2'57 &'æ 2' 5'76 3'34 2'O2 1'e6

Ponto 4 65,6 21,42 7,Æ 2,Og 1,86 1,5ô æ'OO 22'19 rc,n 2'45 2'6 2'g 6A'35 24'38 5'43 zæ 1'92 1'e2

Ponto 5 67,01 20,13 7,32 2,O7 1'AE 1'æ 61'40 20,89 1O'O4 2'45 2'æ 2'57 æ'A2 2'% 5'33 2'99 1'96 1'es

Ponto 6 67,24 19,8 7,27 2,8 
':,@ 

1,ß 61,æ 20'56 9'98 2'æ 2'A1 233 æ,04 2'æ 5'29 3'25 zæ 1'76

Ponto766,71'I-,U7,421,g11911'4161,1721,1ß10,ß2'262'67zæ64'5623'555'42'76|'tæ1'74
Ponto 8 æ,æ n,73 7,Os 2,A3 2,6 1,71 61'24 

'f''æ 
g]2 2'4 2'A7 2'7A 64'æ 23'06 s'16 4æ 2'12 21

Pontog63,9620,677,æ2p71,7g2'431,7557,æ21,29,952'422'Æ3'922'O361'9423'59s'342'9E1'853'O11'27

i$ï¡",ì""T:-.3#"1'l$11i::r:$TÎ$J'?5"onl"',""'"o"*oende(loca|RE¡4,AneXo

- Análises químicas semi-quantitativas pontua¡s v¡a EDS
o conglomeÉtto da assoc¡açäo de fácies de leques aluviais da Formação ltaboraí, Bacia de ltaboraí (local lT{4,

Anál¡ses Elementos maiorgg (* ettl ¿äq*i, , ÈÈ¡g¡tç,maiores (l--el P9s9),- -. 
Elementos maiores (% atôrnicaÐ

pontos Sioz Al2o3 Fe,o3 Mg6 õãõ úo ¡'iO, Si Âr " -ré ¡¡d - óå- 
' r 

. r¡ si Al Fe Ms ca K ri

Ponto'161,73æ,145,511,091,011,æ1J4æ,7gæ,317'591'2g1'422'251'3559'1631'783'981'æ1'O41'680'E3
Ponto2æ,6827,34,9s1'171,211'æ1,2s57,7Aæþ6'831'39f'702'2A1'53æ'630'843'571'671'241'7OO'S
Ponto36,5227,6930,340,S2,08O/r' æ'%æ,174'17O'4'11'æ3'44o'5262'Æ31j12'150'490'962'530'31
Ponto461,8226,985,521'551,191,q21,O2æ'6227,87'571'831'673'131'20s9"1130'43'972'21'222'æo'73
P0n10557,6826,646,631'6312,æ3'A252'0127,28'951'g1'374'154'4255'6æ'264'8l2'æ1'O23'1A2'77
Ponto66,æ24,74,A71,681,æ1,14O,4g60,5ÆÍ56)'742'O12'351'S8O'æ92'æ27'973'512'411'7'1'4O'35
Ponlol57,+427,æ.7,67O'5l1,æ4'241,15í,327'æ1O'íF0'621'96'731'26æ'O731'215'54O'771'435'190'79
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¡nãtÈes eiémentos mâiores 1X ém óiìOos¡, . 
- 

. .-qtementos maiores.l% em pesó¡ - -. 
Ele¡efìtos maiores (% atômigas)

Pontos SiO, AlzO¡ FeuOs MgO CaO ¡{ó rio. si 
.-.AI Fe ù!i Cá K Ti S¡ Al Fe Mg Ca K fi

Ponto166,1121,æ6'42'ß1,611,o40,73æ,B7n,6la'822'a92,27'1,æ0,86æ,7524'æ4,653,492'271'690'53
Ponto2 65,84 2,1,85 6,g2 2,75 2'oE 0,94 o,52 æ'æ 22'77 8,29 3'27 2'92 1'54 0'62 æ'2a 24'75 436 3'95 2.14 1'15 o'38

Ponto3652.,17,132,211,520,981,05æ,€€2,9f.9,792,622,141'61'2412'87É'195'193'21'1'21O'77
Ponto467,0620,æ6,711',A61,771,3s1,1461,6120'8e9,æ2,22'Æ2'251'34æp72'974'92'681'&31'71o'a?
P0n1o561,4121,276,722,æ1,721,275,2gæ'7221,æs,132'73zæ2'O46¡5æp424'474p43'41'81'57388
Ponto667,gj719'215'732,743,æ0,860,8562,1620,017,aa3,254,271'411,o1æ,221'864,,163,943,141,o70'62
PonÍo767,æ21,g7s,072,691,520,890'51æ,4523'077'æ3'222'161'Æ0'61æ'€í224'æ3'663'851'57'1'08037
Ponto863'3621'36E'E32'161,g21'g41,1357'5121,s11,æ2'532'532'161,3261,5724,456,453,131'91'660'83

da associação de fáciês de leques aluvia¡s medianos dã FoImação Resendê, Bacìa de Resende (local RE108, Anexo 1

fiêô A ê fôlô dê MFV ne orencha 16.

- análises or¡ím¡ces semi-ouantitativas oontuais via EDS

Anál¡ses Elementos maiores (% eq! ó¡!qos) Elementos maior6 (% em peso) Èlementos maior6 (% atômicas)

?iîiä's'o, iúö;-'¡";õ;'¡rù,;-ë"o'"¿ò r¡o, 5i ' Á -rJ' và 'cå K ri si AI Fe r4s ca K ri

Pontolæ,2.n,æ7,g72,æ1,ag1,57--æ,502f,æ10,892,392,642þ4--æ'1523'215'E12'9o1'96í'E]
Ponto261,925,67,40,E11,32'131,41æ,æÆ,7s10,070,951'813'44'1'6459'8828'56s'391'161'352'æ1'o2
Ponto366,621,136,981,06o'951,s21'3761'1321,969,5E1'261'æ3'13f'61æJ624'225'101'540'992'38100
Ponto466,æ21,566'680,651'352,311,37æ,Æ22,ug,15o,771,893,751'6164.2124'æ4,880,951,412,861'æ
Pontos62'æÆþ17,221,o41'211'7g1,2656,6026,369'E61,221'æ2'a11'4759'9229,65'251'491'252¡4o'91
Ponto66t,524,2A,7o,751,322,21'34æ'æ24'7911,79O,sl1'A23þ41'ææ'7627'726'371'08i'372'73O'%,
PontoTæ,5124'076,æo,741'æ2'511,4757,9424,a68,640'E7'1'924'061'7261'æ27,Æ4'æ1,o71'423'091'07

>la 8D - nnálises químicas sem¡'quantitativas pontuais via EDS 
-

i" iåc¡es o" lequ"" aluiiais medianos da Formaçáo Rêsende, Bacia de Taubaté (localTB-49, Anexo 'l' amostra TB-498)'
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Análises
Pontos SiO,
Ponto 1 63,G
Ponto 2 59,79
Ponto 3 58,66
Ponto 4 61,æ
Ponto 5 æ,21
Ponto 6 59,æ
Ponlo 7 æ,77
Ponto I 61,14
Ponto I 60,46

Ponto 1O 57,78

Elementos maiores (% 9n ó¡iq6)
Al2O3 FerO3 lvlgo CaO &O fiò, S¡

æ,73 486 0,64 0,16 2,27 0,79 58,16
27,5 6,47 1,86 0,02 3,43 0,92 UJg
29,89 7,æ 0,5 o,ts 2,99 0,74 æ,21
31,U 3,53 0,32 0,æ 2,27 1,12 æ,74
33,06 2,n O 0,3 1,.11 1,æ æ,24
36,83 1,22 0 0,O1 1,24 1 ,67 6,21
33,94 2,TJ O,O7 0,2 1,æ 1,12 6,61
2q4 4,86 0,85 0,1 3,¿13 0,97 55,87
sí ,32 4,13 0,47 0,O1 2,2 1,41 æ,7s
æ,5 6,79 0,E7 0,13 2,99 2,æ san

Análises . Elementos maioreg (%.9f!l q¡!d,qs_) . .Pontos SiO, AlrO! Fe2O3 MgO CaO lçO TiO,
Ponto I æ,æ n,n 8,68 2,26 1,æ 5,09 0,83
Ponlo 2 53,76 32,æ 2J5 0 0,31 10,88 0,61
Ponto 3 æl æ 4,25 0,4 O,31 1O,2 OA4

Elemerfos maiores (% em peso)
Al Fe MgCaK Ti Si

æ,Æ 6,71 0,76 0,æ 3,71 0,93 60,æ
æ,æ E,7A 2,18 0,G s,s2 1,O7 æ,97
30,7 9,61 0,58 0,2r 4,A2 0,86 æj4
32.,42 4,8E O,38 0,'11 3,73 1,33 58,29
36,05 3,í3 0 0,43 1,85 .1,3 59,02
39,01 1,71 0 0,O1 2,06 2,01 55,58
35,8 3,11 0,09 0,2E 2,77 1,34 57,Æ
29,63 6,65 1 0J4 5,57 1,14 æ,21
32,7 5,7 0,s6 0,01 3,6 1,67 s7,54
æ,17 9,18 '1,01 0,18 4,A1 3,42 æ.æ

da associação de fácies de leques aluviais distais da Formação Guab¡roiuba, Bacia de Curitiba (local CWB-10, Fig.34, amostra CWB-

aÞela 8F - Análises químicas sem¡-quantitativâs pontuais via

. Etementgq ¡raiores-(X,èm þèso¡Si Al Fe lvg Ca K Ti Si
s3,99 20,3 1r,51 2,58 2,69 I 0,95 s8,64
47,11 32,U 2,42 0 0,41 16,S 0,69 49,73
Æ,Æ 28,74 5,S 0.45 0.42 1s,86 0,49 51.75

Elementos maiores (% atômicas)
Al Fe MgCaK Ti

31,81 3,5 0,92 0,17 2,76 0,57
30,89 4,64 zæ O,O2 4,17 0.66
æ,72 5,1 0,7 0,16 3,66 0,53
35,1 2,52 0,Æ 0,08 2,7s 0,8
36,96 r,59 0 0,3 1,35 0,77
40,88 0,E6 0 0,01 1,49 1,19
37,83 1 ,59 0,r r O.2 2.o2 0.8
32,13 3,49 1 ,21 0,1 4.17 0.7
35, 1 4 2,!t6 0,67 0,O1 2,67 1 ,O1

32,32. 4,91 1,25 0,14 3,68 2,13

Elementos maiores (% atômicas)
Al Fe [49 Ca K Ti

22,æ 6,29 3,24 2.6 6.24 0.6
æ,21 1,5 0 0,3 12.A3 0,43
31,æ 2p8 0,56 0,32 12,16 0,3
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Análises .Elementôs maiores (% em bxiàos¡ Elementos maiores (0,6 em peso) Elementos ma¡ores (% atômicas)
pontos sio, Àtrci3 Feró3 Mgo cão &o 1¡o, sì Al Fe Mg ca K Ti si Al Fe Mg ca K Ti

Ponto I æ,24 ñ,æ 489 1,15 O]7 3,19 1,76 37,78 ÆF6 6,æ 1,36 1,08 5j7 2p6 æ,12 2A'24 3,53 1,65 0,8 3'9 1,27

Ponto 2 æ,Æ æ,21 5,50 l,O9 0,62 3,28 o,E1 57,99 26,06 7,52 1,28 0,87 5,31 0,95 60,E 28,Æ 3,97 1,56 0,64 4 0,58

Ponto 3 61 ,97 æJs 7,86 0,68 0,96 4,06 1,28 æJ4 z-3,62 10,æ O]9 I ,32 6,47 1 ,Æ æ,94 2q4 5,72 0,98 0,99 5 0,93

Potto 4 æ]8 22,V 6,44 0,71 0,6 4,f 5 0,78 æ,e2 23j7 8,75 0,83 o,E3 6,69 0,91 62,43 ,6 4,67 1,O2 0,62 5,1 0,57

Ponro 6 62,82 25,46 5,50 0,94 O,E3 3,45 O,æ 57,23 26,26 7,5 1,11 'tJ5 5,59 1,16 æJ7 2A,74 3,97 ',1,35 0,84 4,22 O,12

PontoT æ22 22,æ 6,67 0,84 0,68 3,76 1,14 æ3 23,32 9,06 0,98 0,95 6,06 ',1,33 61,98 25,E1 4,84 1,2 0,71 4,æ O,A3

Ponto 8 æ,6 2404 9,19 0,61 O,s 4,41 1,2 53,18 24,27 12,26 O,7 1,23 6,æ 1,37 s7,74 27,43 6,7 0,88 0,94 s,45 0,87

Ponro 9 60,89 23,S9 8,æ 1,16 0,49 4,27 1,17 54,6 24,æ 10,79 1,34 0,67 6,E2 1,34 æ,67 27,24 5,A2 1,66 0,5 5,26 0,84

Ponto 10 59,7s 2487 8,20 1,OO 0,89 4,21 1,æ æ,Æ 821 lO,æ 1,16 1,22 6,69 1,24 57,æ æ,æ 0,78 1,44 0p2 5,17 O,7A

ponto 11 4S,E9 18,05 12,01 9,11 o,O8 S,æ 1,94 42,1 17,X 15,16 9,92 o,f O 13,æ 2,10 Æ,76 19,94 A,47 12,7 qæ 10,67 1,36

Análìses etemàniòq maiorè!i* 9m ó¡iqos)poÀioè siò, At;d Fè.o" Mtgo óao 4o rióz.'' s¡ Al Fe N4g ca K T¡ si AI Fe N¡g ca K T¡

Ponto f 68,37 20,ß 5,96 1,9 1,55 1,68 0,52 63,06 20,92 A,22 2,26 2]8 2,75 0,61 æ,O7 22,82 4,æ 2,73 1,6 2,07 0,38

Ponto 2 66,16 21,4 6,32 1,78 1,56 2,14 0,65 60,61 22,2 8,66 2,1 2,1A 3,Æ 0,76 63,81 24,æ 4,59 2,55 1,61 2,æ O,47

Ponto 3 66,12 æ,57 6,45 f ,E6 1,38 2,32 1,3 60,4ô 21,3 8'82 2,2 1,æ 3J7 1'52 æp4 n,4 4'æ 2,69 1,43 2'86 0'94

Ponto 4 66,89 nþ 5,A2 1,Ag 1,84 1,75 1,32 61,Æ 21,32 8'æ 2'24 2'æ 2,a5 1,æ 4,67 æ.æ 4'24 2'72 1'9 2,15 0'96

Ponto 5 66,59 21,4 5,99 1,A2 1,4g 2l4 0,æ 61J2 22,24 e,23 2,15 2,09 3,49 0,68 64,f6 24,3 4,35 2,61 1,54 zæ O,42

Ponto 6 64,89 æ,59 6,66 1 ,89 I ,9 I ,9g 2,O7 æ,15 21, 9,æ 2,22 zæ 3,23 2,42 l¿,5ß n,æ 4,86 2,73 1 ,97 2,Æ 1 51

Ponto 7 67,7 19,97 5,87 1,66 1,55 2,44 O,A2 ûJ2 n,75 8,06 1,96 2,17 3,96 0,96 65,4 22,75 4,27 2,34 1,6 3,Ol 0'59

Ponto 6 63,æ 20,66 8,32 1 ,54 2,O1 2,æ 0,6 57,76 21 ,12 11 ,24 1,79 2,77 4,63 0,69 62,02 æ,61 6,07 2,22 2,æ 3,57 0'44



Análise€ Elementos maiores (% em óxidos) Elementos maiores (% em peso) Elêmentos maiores {% atômicas)Pontos s¡O, At2o3 Fe2o3 MgO cao KrO Tio, Sj At Fe Mg Ca K Ti Si At Fe N¡ò Ca K Ti
Ponto 1 4,a7 22,5 5,05 1,og 1,'13 1,14 4,22 sg,Bo 23,4s 6,96 1,3 1,sg l,e6 s,oo 69,19 2s,sß 3,7o 1,æ i,1a 1,41 3,1
Ponto2 æ,æ 21,n 5,05 1,38 1,36 1,24 0,56 æ,78 Ð,91 7,O2 1,65 l,9O 2,O4 0,67 6,Æ 24,77 3,67 1,æ 1,41 1,52 o,4i
Ponto 3 67,s9 20,86 6,67 1,o7 1,42 1,61 o,7B 62,22 21,7s 9,19 1,27 2,æ 2,63 0,92 65,64 23,g9 4s8 1,æ 1,Æ zú o,s7
Ponto 4 æ,3 22,6 4,81 1,31 1,38 f ,16 O,9B æ,Æ æ,n 6,69 1 ,57 1 ,56 1,g1 1]7 æ,S 25,1 I 3,S 1,AB 1,42 1,42 O.71

o da associação de fácies lacustre da Formação Tremembé, Bacia de Taubaté (ocal T8-53, Anexo l, amostra TB-5OA). Vide DRX na f¡gura 4SB,
nâ Þlenchâ 4l

Análises Elementos maiores (% em óx¡dos) Elementos ma¡ores (% em peso) Eiementos maiores (% atômicas)Pontos sio2 Atro3 Fe2o3 Mgo cao lço Tio, s¡ At Fe M9 cá- K i si Á¡ re uò óa K Ti
Ponto 1 æ,æ æ,4 456 1,51 o,2a 3,05 0,62 61,32 24,47 6,2s .t,B O,4 5 0,73 6O,66 26,,{4 3,2A 2j6 O,æ 3,73 o,44
Ponto 2 60,36 25,æ 6,97 1,47 o,54 3,87 1,19 v,42 26,16 9,4 1,71 o,zs 6,19 1,36 :c7,82 æ,æ s,o2 2,i 0,56 4,73 o,Es
Ponto 3 61,63 23,s3 9,46 1,38 0,8 2,4 o,79 6,67 24,07 12,79 1,61 1,1i 3,84 o,g1 sg,e 26,92 6,91 2 o,e3 2,96 o,s7
Ponto 4 6,53 23,81 5,27 1,o4 0,53 3,o4 o,7g æ,ls 24,7s 7,24 1,23 ol4 4,96 0,92 t¿,92 26,9 3,81 1,49 o,s4 3,73 0,56
Pontos 64,æ 25,31 4,æ 1,Æ o,4 z,ag 0,98 se,73 26,3 6,77 1,76 o,s6 4,71 1,'ls 61ji æ,s3 3,æ 2,11 0,4,1 3,53 0,7
Ponto 6 62,36 Æ,2 6,13 1,1 0,79 3,55 o,s6 s6,64 2s,92 E,33 1,29 1,1 s]2 1,o1 æ,n 2a,47 4,42 1,57 o,e1 4,3o 0,62
Ponto 7 60,56 25,28 7,æ 1,25 o,72 4,31 0,88 9,4. Æ,75 9,42 1,¿ls 0,99 6,E9 1,02 sB æ,s3 s,o4 1,78 o,74 s,27 0,64
Ponto 8 æ,æ Æ,æ 4,60 1,09 0,36 2,tz O,7B æ,æ 27,07 6,34 1,3 o,s1 4,29 O,g2 d,7a æ,22 3,31 1,56 0,37 3,19 0,56
Ponto 9 64,55 22,95 6,21 1 ,4 o,77 3,24 0,86 58,84 23,69 a,47 I ,65 1 ,08 s,25 1 ,oi 6z,G 26,01 4,49 2,o2 o,B 3,9E 0,63

Ponto fo 63,06 26,Æ 5,31 1,17 0,36 2,a2 1,æ 57,8 27,24 7,2a l,3s 0,5 4,58 1,23 60,3s 29,6 g,B2 1,67 0,36 3,.13 o,7s

abele 8l - Anál¡ses químicas semi-quantitativas pontuais via

de fácies lacustre da Formação Tremembé, Bacia de Taubaté (local T8€6, Anexo 1 , amostra TB-554). Mde DRX na flgura 488,
- Análises químicas semi-quantitativas pontuais
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{1!ileu Elementos maiorgs (% eQ.ó¡lqgg) Elementos maiores (% em.peso) . Étementos ma¡ores (% atômicas)Pontos s¡o, Ar2o3 Fe2o3 Mgo cao tço rio, si At Fe' Mg cå K ri s¡ Ar Fe Mò ca K ll
Ponto 11 55,04 31,15 1,77 oJ2 o,14 11,æ o,74 4,u æ,æ 2,32 o,14 o,1g 17,21 o,g3 so,gs 3o,98 1,zJ 0,17 0,14 13,æ o,5l

Ponto 13 49,66 n,E4 13,62 6]7 0,26 7,25 2,21 42,19 20,6 17,31 6,76 0,34 10,94 2,41 47,æ n,ß 9I7 A,77 0,27 A,A2 1,æ
Ponto 14 49,99 20,18 10,94 7,34 o,29 ap4 2,31 42,37 19,37 13,88 B,o3 0,37 '!3,46 2,51 Æ,æ 2.,æ 7]4 10,3 0,29 10J2 1,æ
Ponto 15 Æ,æ nß2 12,47 6,2 o,9 7,a7 1,84 4,æ 21,4j 15,e1 6,7e 1,17 1j,a4 2 Æ,n 24,æ e,æ a,z4 0,92 9,49 1,31
Ponto 16 s5,29 24,7 9,94 2,29 0,i6 6,04 1,s7 Æ,47 24,s2 13,u 2,æ o,z2 9,41 1,76 s2,æ 27,9 7,17 3,27 0,17 7,39 1,13
Poîlo 17 61,V æ,?5 2,æ O,52 O,19 4,44 O,SE 56,78 30,6E 3,61 O,6i o,27 7,23 O,æ æA 38,æ 1,87 O,Tg 0,2 5,3S O,3g
Ponto l8 59,æ 32,CF 2,28 0,24 0,09 5,79 0,26 æ,87 92,97 3,1 o,2a o]3 9,3s op ss,51 3s,36 1,61 o,3o o,og 6,92 o,1B
Ponto 19 53,E9 24,Þ. 1O,7O 3,72 O,17 5,86 1,44 47,01 TJ,g2 13, 4,19 O,Z3 9,Og 1,61 81,ß 27,24 7,68 S,3 O,1g 7,14 1,æ
Ponto 20 60,01 ,72 4,59 0,55 0,1 4,92 1,11 s4,æ æ,Æ 6,22 0,64 0,14 7,92 1,2s 56,97 32,13 3,28 O,T7 0,1 5,96 0.79

pll:-": d." ti91 
"T 1r-Sjlito 

da associaçäo de fácies lacuske da Formação Tremembé, Bacia de Taubaté (tocal TB-55, Anexo I, amostra TB-SSA). Vtde
- Análises químicas semi-quantitativas pontuais via

Aná¡ises Elementos m¿iores_(% em óx¡dos) Elementos maiores (% em peso) Elementos maiores (% ãtómicas)
Pontos SiO, AIrO3 Fe,O3 tvtgo CaO tçO TiO, Si At fe . 

tr,tjj- Cà K Ti Sì At Fe Mò ôa '}( 
T¡

Ponto 1 63,6 23,56 5,99 1,35 0,79 3,æ 1,33 57,æ 24,2a E,l6 1,59 1,09 S,3S i,ss 61,18 26,æ 4,æ i,94 O,eO 4,æ 0,96
Ponto 2 æ,æ 2.,14 6,44 1 ,72 O,7 3,26 O,&9 æ,O7 2,A4 8,7a 2,O2 O,æ 5,27 i,O4 62,æ ÆJ2 4,æ 2,47 O,72 4,æ 0,64
Ponto3 U,æ n,æ 5,89 1,3 O,91 2,67 o,gs 58,88 24,80 8,06 1,54 1,28 4,æ 1,11 d,A6 27,12 426 1,A7 Op4 3,26 0,6g
Ponto 4 æ,O7 n,1B 6,25 1 ,54 0,99 2,61 0,76 58,54 24,6 8,54 ,t ,81 I ,3s 4,24 O,A9 6l ,SB 26,S 452 2,2 1,o2 3,2 O,æ

Ponto 6 63,06 23,68 6,2 I ,57 0,76 3,59 I ,'13 57,24 24,U A,42 1 ,94 1 ,05 5,79 I ,32 6O,s 26,78 4,47 Z,Æ O,7A 4,4 o,E2
Ponto 7 6,01 23,6e 5,27 1,14 0,66 3,35 0,89 æ,Æ 24,æ 7,21 i,34 O,92 5,44 1,æ 62,36 26,79 3,8 i,60 0,68 4,æ 0,65
Ponto E 6¿8 2457 6,14 1,5 0,95 2,97 0,88 57,36 25,34 8,37 1,76 l,3A 4,A1 1,æ æ,æ 27,77 4,43 2J4 O,æ 3,64 0,6O
Ponto 9 63,3 2415 6,53 1,4 O,85 2,84 o,92 57,67 24,92. 8,9 l,6s f,l8 4,6 1,OB 60,86 22,38 4,72 2,Ot o,a7 3,¿t9 0,67

Ponto 10 64,17 23,æ 6,05 1,æ O,77 2,9 l,æ 58,6 24,& 8,27 1,64 I,OB 4,71 1,21 61,æ 26,84 4, 1,æ O,B 3,56 O,7S
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Moore & Reynolds Jr. (1997) generalizaram as fórmulas estruturais das esmectitas

dioctaédricas e tr¡octaédricas conforme segue:

a) esmectitas dioctaédr¡cas:

. montmor¡llonita: Re.33* (Alr,oz Mgo:g) Si4Oro(OH)2

. beidellita: Rs33* Al2 (Si3.57 Alo.33) Olo(OH)z

. nontronita: Rs33* Fe3*2 (Si3.67 Al03t Oro(OH)z

b) esmectitas trioctaédricas:

. hectorita: R0...* (Mgr.u, Liæ3) Si4O1o(OH)2

. saponita: Ro.su* (Mgr.u, Ro.¡:3*) (Si¡ ¡¡ Alo.ee) Oro(OH)z

Estas fórmulas gerais serv¡ram de referência para o balanceamento das fórmulas

estruturais e classificaÉo das esmectitas do RCSB.

5.2.2.2 Resultados obtidos

Nas tabelas 9A a 9L são apresentados os resultados obtidos com o cálculo das fórmulas

estruturais das esmectitas, presentes em amostras de diferentes fácies sedimentares lamíticas

das formações ltaboraí, Resende e Guabirotuba, e amostras de argilitos da Formação

Tremembé.

De modo geral, para as esmectitas presentes nos lamitos das formaøes Resende,

Itaboraí e Guabirotuba, a posição tetraédrica é ocupada por Si e Al, os quais totalizam quatro

cát¡ons por meia cela un¡tária, e a pos¡ção octaédrica contém Al, Fe e Mg, tendo um total de

cátions por meia cela var¡ável entre 1,90 e 2,03 cátions. O espaço interlamelar contém sempre

K, Ca e, mais raramente Mg e Al (somente a amostra CWB2M apresenta ainda Fe), os quais

somam valores entre 0,12 e 0,28. Apenas a amostra CWBI OG apresenta total de cátions no

espaço interplanar var¡ando entre 0,32 e 0,48. O total de cargas positivas oscila entl'e 21,90 e

22,O4, balanceando-se com as 22 cargas negativas,



As fórmulas estruturais obtidas para as esmectitas dos argil¡tos da Formaçäo Tremembé

também mostram a posição tetraédrica ocupada por Si e Al, os quais totalizam quatro cátions

na meia cela unitária e a posição octaédr¡ca contendo Al, Fe e Mg, totalizando entre 1,93 e 2,03

cátions por meia cela. Algumas exceçöes ocorrem com fórmulas estruturais cujos cát¡ons

octaédricos somam valores entre 1,82 e 1,89 (p. ex,: amostra TB-21, Tabela 9H). O espaço

interlamelar contém, no geral, K, Ca e, ma¡s raramente Mg, os quais somam valores entre 0,11

e 0,26 cátions. O total de cargas positivas oscila entre 21,96 e 22,05, balanceando'se com as

22 cÂrgas negativas.

Güven (1988) propôs um gráfico temário para classificação das esmectitas com base em

seus cátions octaédricos. Na figura 61 pode-se observar que as esmectitas dos sed¡mentos

lamíticos das formações ltaboraí, Resende e Guabirotuba e arg¡litos lacustres da FormaSo

Tremembé situam-se essenc¡almente no campo das beidellitas (Campo Bl) e ferro-beidelliias

(campo Fe-Bl). Somente uma pequena parte das amostras, correspondentes a lamitos arg¡losos

distais da FormaÉo Resende, depositados na bacia homônimê, situam-se no campo das

montmorillonitas do tipo Wyoming (campo WY).

Os teores dos óx¡dos maiores obtidos para as esmectitas do RCSB quando comparados

aqueles apresentados para beidell¡tas por outros autores (e.9. Deer ef al. 1%7 , Weaver &

Pollard 1973) mostram-se ligeiramente mais enriquecidos em SiOz (Tabela 10). Os demais

óxidos exibem valores comparáveis aqueles registrados por estes autores. A proporçäo dos

cátions nas fórmulas estruturais obtidas para as beidellitas do RCSB såo comparáveis àquelas

apresentadas na literatura para estes arg¡lominerais, dlst¡nguindo'se apenas por conterem

menor quantidade de cátions nos espaços interlamelares.

A relaçäo entre estes cátions na estrutura da esmectita está representada nos gráficos

binários das figuras 624 e 628, onde pode-se observar:

a) a relação negativa entre Si e Alrv, indicando a substituição entre estes cátions na posição

tetraédrica (Fig. 62A, gráfico A);
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b) a relação positiva entre o Al total (Alv¡ + Alrv) e os cátions de Al tetraédrico e octaédrico, cujas

retas obtidas säo muito semelhantes e de baixo gradiente (Fig. 624, gráficos B, C);

c) o número de cátions de Alvr permanece constante em relação a variação do Alrv em

praticamente todas as amostras analisadas, sugerindo que a proporção de Alrv na estrutura da

esmect¡ta não afeta os cát¡ons de Al nos sÍtios octaédricos (Fig. 62A, gráfico D);

d) a distr¡buição dos pontos no gráfico Si x Mg (Fig. 624, gráfico E) permite a visualização de

uma relação positiva entre estes elementos, suger¡ndo uma certa influência do silício na entrada

de magnésio na estrutura da esmect¡ta;

e) a dispersão dos pontos observada no gráfico que correlaciona o s¡líc¡o com o feÍro (Fig. 624,

gráfico F) indica näo haver relação entre estes cátions na estrutura da esmectita;

e) a comparação do declive das retas obtidas para os gráficos Fe x Alvr (Fig. 624, gráfico G) e

Alvr x Mg (Fig. 628, gráfico A), sugere uma relação estreita (forte correlação) de substituíçåo

entre alumínio e ferro na posiÉo octaédrica, tendo em vista o maior declive negativo da reta

obtida, e uma relação quase invar¡ável entre o alumínio e o magnésio, indicando que a entrada

de magnésio no sítio octaédrico pouco altera o número de cátions de Al;

f) o ferro parece nåo estar correlacionado com o magnésio na posição octaédrica, conforme

indica o gráf¡co B da figura 628. No entanto, esta relação será melhor observada adiante;

g) o preenchimento do espaço interplanar com cátions de K e Ca está relacionado com Alvr,

conforme indicado pela reta negativa do gráfíco C da figura 628, e não com a substituição de Si

por Al na camada tetraédr¡ca, tendo em vista que não foi observada qualquer correlaçâo do Alrv

com os cátions interplanares (K+Ca) (F¡9. 628, gráfico D).

Na matriz de correlaçäo da figura 63, obtida a partir do número de cátions presentes nas

fórmulas estruturais das esmectitas, podem-se observar as fortes correlações negativas entre S¡

e Alrv e Alvr e Fe, conforme mostrado nos gráficos da figura 624, e a correlação entre Fe e Mg e

Alvr e Mg na posição octaédrica, o que não havia sido tão bem caracter¡zado pelo gráficos da

figura 628.



Tabela 9A - Fómulas estruturais obtidas para cada ponto de análise química sem¡-quantitativa via EDS
Mateiala¡alsedq: matriz argilosa de lamito argilo-arenoso conglomerático da associação de fácies de leques aluvia¡s da Fomação ltaboraí, Bacia de ltaboraí (local IT.o4,
Fig. 7, amostra lT-04). Vide DRX na f¡gura l5 e foto de ¡rEV na prancha 07.

éxìdos(%) 1 2 3 4 5 6 7 I 9 Média DP Mínimo Máximo

Atzog 20,07 20,25 19,75 21,42 20,13 19,80 20,64 20,23 20,67 20,33 0,52 19,75 21,42

Tetraedro

Si | 4,02

Al l--
Octaedro

AL 1,42 143- -!!:o__ 
1,!6 1,42* 1:40, ,. 1:!5 1:43 1,44 1.43 o,o2 1,40 ya

j_e, _o;¡1,_ ggt- g?u--js+ .- pi;:u o,Cià ; ó¡ø _o sz 0,34 0,34 _ o,or 0,32 0,æ
-* Mî--*ffi0-"oJe--ozo i-o;ìÓ 0;ì8 o,zo o,to o,l8 o,2o o,1e 0,01 0,16 0,2o

Esp. lnterpl.

Ca o,12 o,'13 O,l3 0,12 O,13 0,13 0,13 0,13 O,r1 Or13 _ 
- 9rol ó¡1 

'-_O,ts

c.c.reti. i l6,oa r to,oo 16,00 : 15,82 16,04 16,12 i 16,00 16,04 15,94 i 16,00 0,09 r 1s,82 16,12
. _ :... _.. _- .. -. .:

C.C.Oct. ì 5,66 5,69 5,68 I 5,78 5,64 5,56 i 5,69 5,61 5,74 5,67 0,07 5,56 5,78
plr]grlrl o,3o ,._ 0,31___0,3L_!,30_0,33 0,33 ;1,9q*-_0.93___0,39_:_qg___0:0_1,_lf9 0,39

DP = desvio padrfu c.C. Tetr. = Carga na camada tetraédricâ C.C.Oct. = Carga na câmada octaédrica C.Total = Carga totaì

Fórmulas estruturais baseadas em I

4109 4p0 3,e4* Ao1 ^Zpã: 4,oo- '4,u**3p4rãEs* -õ,0ä s9¿ ¿,oi
0,06 0,m 0,01 0,03 0,00 0,06

1e¡{sil_!g!*



-'. îã¡àia ôe - Éôrmulàé óin¡tiri¡s óot¡oál pá;á caãã ponio àtãnãßé quim¡ca sémi-quantitativâ via EDS
Male¡ala¡alsadq; matriz arg¡losa de lamito arenoso da assoc¡açáo de fácies de leques aluv¡ais proximais da Formação Resende, Bacia de Resende

S¡ si,,i3' -s,7é 3,Be s]4 à.64 3;00 s,sg ' 3,75

At o,27 0,22 o,l I 0,26 0,36 o,1o 0,41 0,25

Octaedro

At 1 ,72 1 ,72 I ,83 I ,66 1 ,62 1,64 1,62 1 ,69

Fe O.25 0,23 0,13 o,25 O,32 O,21 0,36 0,25

- , rs t ó,99 
- 

o,g-u _ g._o-¿ 
-. 

0.0,1 - 
-ö,G*.. 

9.1+ 0,92 o,oo

Esp, lnterpl.- Õá 0,07 
..ô,oi 

ò,os , o,o7 o,oz ' o,tt o,oe o,oe

K 
- ó,04 ó,04 ó,oz-'-o;07 õ,íl o,o¿ o,le o,og

Mg 0,06 0106 -- O,O5 O,lO -- O,O4 O,O4

C.C.Tetr. 15,73 15,78 15,89 15,74 15,64 15,90 15,59 15,75
--C.c.óA- 5;0i- -s,e6' le6- -5;01 5,g¿ s,es 5,e8 5,e3

C.lnterpl. O,3O O,3O O,17 0,31 0,45 0,26 0,45 -'O,32

c.Total 22pO 22,03 22,02 21,96 22,03 21,99 22,02 22,01

Méo¡a óÞ

o,12 3,59 3,89

ö,iz ó,'ió , ö,al

0,08 1,62 I ,83
0,07 9113 , 0,36

0,04: O,O2 0,14

ooì_. l,ss . ,2.01
........

0,02 0,05 0,11

o,odi- o,o4 '.. 0,19 
..

o,o+ o,oo 
- 

o,to
o,ol'- o,iz , o,sz'
0,12 15,59 15,90

o,os 5,Bã 5;éó
--- i0,10 0,17 0,45

0,03 21,96 22,03

Mínimo Máximo



Tabela 9c - Fórmulas estruturais obtidas pafa cada ponto de ànálise química semi-quantitativl Yl-â ^EDs
Meter¡al analisado: lamito arg¡¡o"o ¿a as;;ãç-á;ì"ìã"Ë" o" r"qu"" åtwiais meJiJnos aa formaçåo Resende' Bacia de Resende (local RE-oB' Anexo 1' amostra

ñEõÓ'Îãã onx na figurã 224' gráfico A, e foto de MEV na prancha t6'

t" - l - 4"'- 5- 6 -,- 1 ti rr¡¿oia

66.ìe, 65,70 9?¡à ,9 83 ' 6s'ìÞ 9¡4 9i,1: oo,ss

zt',sa' il,iiÃ ,,-lo,it'-,ziz,ua-, io,oa 22p8- 
'1'9..9 ".,u!6,od 7,2a ', aü,zs 

'f,os , 5,7e .,!,t9 as,o 6'6€

t,16 t:,n; ir8-8 --rl1t: ,,76'. zt72 1't^1 ''1t
z',os., i,54'-r,7-g t,af i'rø. ,1,13- 1Í 1,,e1.,-

-ó,és - o,ed- a,4o --¡',s4 
'-0,q1 - .0,9e , 1,36 1,11

,oeþÓ- 1oo,of , fgo.oó , 
ì00,00 

- 1oo,ol l0q'00 e9-,9e

0,11 o,'13 o,o9 0,11 0,1',1 o,2o o'09 o'13 0',12 
9 i :':9 2'?o,

.;ø- . ã,òÍ õ,ø oo¡ .- o.a oo+ , 0,9a o'o¿ bo+ - 9,90 0,0j 0p4

o,oz -- o,o3 -- -. ,o'01 , 9.0r -9 91 , 9'99 . 9'9:

15,e6 1s,e4 1,9193 a6?ô-î5,g0 
'' i6,zò ,-r'*¿" il'ai- too1- o,ts 1-g 1.9f.0

DP Mínimo Máximo

4,¿a o+,oa 71,62

t,oø ii,st ä,4a
t,t6 s, tb e,se

ri,Cz t,ðe à,2ø

ö,50 i,¿¿ s,o6

o22 .oi:,a7 
' 1:4o

DP Minlmo- ¡¡9*119

o\07 {,81 a,ss'

o,o5 0,00 0,13

Médra

:

3,96

- 
ó,0s,

- j,4i6^

ò,co
oü,it

I ,51:

0,06 1,22 1,il
d,ô5 o,2s o,¿4

o,óa ó,io o zs

o,o5 1,87 2,00
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Tabetâ 9E - Fórmulas eslruturais obtidas para cada ponto de análisé q ' ica sámi-quántitativa via EDS

na lglrra 35C. gráfico M, e foto de lvlEv na prancha 30.

CaO 0,16 O,O2 0,15 O,O8

KzO 2,29 3,¿16 3,01 2,aO

za,¿6 2ì,2,6-' ão,li 
* 

s1,6b

4,90 6,53 7,19 i,SZ

I 10 Média

6i,s, se,sl ' øit,zo

C4,zz ie,s6' 31,33

4,19 :-7,O0 4,40

o;ae o,eo 
- 

0,57

o,ór o,ì¡ o,'tz
z,,i s,oa 23e

1öo,oo roóoô',

bÞ t¡inimo lr¿ax¡mo

i,¿s sé,óg oC,ss

3,04. 27,76 ,, 37,46

2,09 1,24 7 ,13
ó,riz- 0,ôò'r,a8
ô,os o,or o,ão

ol,as ti,,tz ,, a,1o-



táoöiá ör - rónriüial estrutwát ó¡ii¿äJóarã cáóä poäto ðeãnátisè quim¡ca

semi-quânt¡tativa via EDS
llglgiala¡alisê!þ: lamito arg¡loso da associação de fácies de leques aluviais distais da Formaçáo

êuã6:-rrotu¡a, gacia ¿e curitiba (local cwB-l0, F¡g. 34, amostra cWB¡oG) vide DRX na figura 378'
gráfiÇo G, e foto de MEV na prancha 31.

öxioos1vO, 1 ,t 3 y1édi3, ?P vi1!o.ya;<m;

,- Siil . of,a1 sa,99 . 59tr , 91,06- ?,81: 54'oe_ . 91,14-Ái,Ò; ' 2o,4a ll,Às-' ts,¡t ,134 6,1q' 2o,¿o 32,4e

- tt¡so :- z-,zai, o,oo - o,+o 9r8€ 1,?2-t qr00 
?,19Õåo ,- 2,oo o,si 

.- o,3a 0,87 o,eg 0,31 2'oo

K;o s,rC 
' 

ro,és* io,2s ' a,ie:,' C,re 5,13 to,ss

rotal 1oo,oo loo,oo 1oo,oo

Êóimulas eatrutuiâia bàaèaóas õrä ìi i Médìã- ÚÊ ì Minimo lt¡aximo



Tabela 9G - Fórmulas estruturais obiidas para ceda ponto de análise química semi-quãntìiátiva v¡a EDS
Material anatisado: argilito da associação de fác¡es de borda de lago da Formaçåo Tremembé, Bacia de Taubaté (local T832, Anexo 1, amostra TB32B). V¡de DRX na figura

428, gnáfico B, e foto de MEV na Prancha 6.

-_ 4¿sz __zu,* -*g: gf:: algT4{*J!:,ss _r4.4:71j_i ;f1_i-l{,ztg -7ltTrè,o, a,sd: _1y__l$ __ 9lg___ g]F* u.1|l:*tlg:L1-. , "8..?3, :_ l+o_9._ lff_*ig - er10_:-Msö---.îla--x1o -i,öe-r*õ7t*"ô,e5- 0,85*i"0"6ä* -¡,ai 1,o1 | 0,e2 0,21: 0,62 1'1!

ôao i o,7e o oá o,s7 1 o,oo ö,e¿ o,os o,gt o,5o o,go I 0,76 0,161 or-50 9,e7-(,o i s,zs- a,sì 4,10 4,18 3,48 3:8?. a:11 !:?- .:::., g,gt 0,461 3,25 4,46 
.

rorã1 , 109,Óo 1oo,óì sÒ,sis I ìoÓoo 100,09 . 1og:00 ì ee,ee 100'00 100'00 : 
l

Fórmulas estruturais baseadas em I I oxigènios Média DP ¡¡in¡mó t¡ái¡mo

Tetraedro

___5::-:i,e.ç-:_1,F*: jg-.g: ¡¡1l;?1f¡i_-_1le-:gl{"¡e1___g{r:If :__:jI
--*Ar*- l- ö,ît 

*-o;if -î,ia ' i:ot-*d;i7 :'- õ;05 :- 026 --0'n o?8 ',, 0,16 0'07, 0,99 0128

Octaedro

--îs---r-¡ll--õ;öe ^î06 -i,ò7 -¡:öö --î;õ7-i- o,m 0,11 -9:S* -9-99,*i-%, *9gl- -. gA--

,::i: ::J.t{:_{g{-""!;a3*rI:S_}.ø{1-t: "_,,_Zø -2.01 - i õs*, t'oo o,92 1,e6 - -19!-*
Èsp lnierpl. -

-c¡terpi.- - o,zi o,2z--"o,i ''o,rl--n;s** 023 Ì*osi* d,iß-" oi1*," O,ZS - 9'99 *91L -9'-31-.
i.rotai - -/z.ol " züþa iz,s+ n,ot 2t3s- zl,gs^ z1;gs 

-àz,oiC-nlþq 22,00 o,o2 21,e4 22,04



ffidapontodeanálisequímicasemi-quantilatiVaviaEDS
argitito da associação de fácies tacustre da Formåção Tremembe, Bacìa de Taubaté (local lB-21, Anexo 'l , amostra TB-21). Vide DRX (gÉfico

Fé;ó. j-s,óe o,ão o5l j s,i¡o _ur-o¿---u¡-o-=_u¿r=-8.3L - 6f: -9-91 
j,?9*.j9,

-:,ye9_::l]g__E--!1q*,-'l9åilg{__ìBrl.%---1,u-u, 
---l'qlr- 9l-a- L!1-- 191-cao 1 1,s6 t,sz --i,lo T-x86 -l5o '-'\rf i1¡Y ":-\01- '-- I-g-t -- ots l'¿9- 2:o2

Älro. , zo,ls il,s+' is,.ea 20,77 21,52 zl,oi I zo1s 2078 20'84) o:54 2:0:1? : 21,54

-* K;ö--|lBs 2,ts 2,35 '1 1,77 2

Octaedro

;__.1,831,97.1'g3!:o-1,g6-1,961,821,95l.sz.0,æ1'82
Esqr_l{erfl : -- --
'Þ_::"rl¡l:91--õ;os -oiã* i-oo--o'13 i o¡l'-irj"9--_t,11. :,9? -X93- :4:---- K--*i¡¡f._eo7 --0,07 l-õp?-- o.o? --õp? ïel1-î;11--=-op8i- o,¡t t,91.. I tii

2 0,18 0,18 0,16 O,2O 0,16 0,20 o,iz 0,24 9'tt 0'03 0'16 0'24
-ò.Ò.Íetr.'1 ro,gé rs,ôs 'ìo,iz 

i'i6;i6:'ì491-;15,eé I to,so--9,$*" 1912-, 9'! 11t=1-1939-ee,¡¿i i 5,3i- 5,i5 5,& _;1Lst si; I.11i--:g j9-, *u'utr on s,zz I 5,75

c.lnterpl.io,2e o,2s 0,25:0,33 o,2s o'à3-i ¡3â-'-ò,sz osil o04 órtiitili
crota|21,9822,0922,OO22,0122,0122,0122,0122,OO22,010,0121,9822'03

-,¡:s --¿ps^:f ,46"_*1,a;l---'-älöl- î3e 
"* 

ì Bs '*2Bi*,

3,98 4,09 3,93 4,02 o,o5 3,93 4,09



nálise química semi-quantitativa via EDS

uio, 
",gilito 

J" 
"oo"iação 

de fácies tacustre da Formação Tremembé, Bacia de Taubaté (local T853, Anexo 1, amostra

nRX n; f¡nrtrã ¿58 õráfico B. e foto de ¡rEV na prancha 41 .

---Fórin,Jas estru{ura¡s ¡asèa¿as em f r oxgênio

1,19 I1,25 1,62 1,

etraedro
4,00 4,o7

AI

e

Esp. lnterpl

J

1,63 1 1,52

t

o,23

0,10

4,OO

1,96

K

g,z3

2

o,12

4,O7

o.o7

1.48

1.87

etf.

0,30

nterpl.

0,10

1 ,35 i 0,09 1 ,1

3,87

0,09

11

1,28 4

1,55

16,00 , 16,28

1,88

otal

1,66ì 0,58 I 1,

0,05

o,22

5,78

0,14

o.12

0.18

3,77

0.09

1,60

21,96

1.89

69,03

o,23

0,06

o,29

0.ß

5.49

24,96

U,U /

0,23

0,09

1,55

16,24

3,V I

1,96

0,04

0,06

0,38

5,54

0,15

,39

A3

0,09

o.24

1

0,09

0,13

16,28

2,02

22,O2

1,56

o,11

0,10

5,55

0,20

o,22

0,09

1s,87

22,O5

0,05

10

0,00

1,93

0,o/

5,81

0,06

o.16

o,29

o,o2

15,77

1,

U,U9

21,97

,UI

0,06

0.06

5,9/

,23

0.15

o,25

0,01

16,0 t

21,99

u,óõ

,ö I : ¿rUZ

0,03

5,69

0 ,03

o,24

22,OO

0,'19

u,o4

15,77

1 0,20

I 0.11

U,UY

0,18

1,



j Média DP Mínimo Máximo



11 12 13 14 15 16 1i 18 l9 20 Média Dp Mínimo Máximo
55,46 56,13 50,78 51,18 49,30 56,18 62,26 59,44 54,68 60,68 ss,61 4,33 +s,go 6r,16

9,14 Q-,.Q2 0,27 9,3O , q,9?. _.. 0,1Q g,-19 0-,09 Q,l7 0,10 0,24 0,25 0,07 o,e2

1q9,00 :rq0,g0 .190,01 100.09,100,Q1 :!09,q1 199,01 100,00 100,90 10qq0 100,,00 0r0l 100:0-g .!00:0.!

Fórmulas estruturais baseadas em 11 oxigênios Méclia DP Mínimo Máximo

3,54 3,53 3,35 3,39 3,26 3,55 9,74 3,62 3,48 3,70 s,52 o,1s 3,26 s,74

1,90 1,97 1,OO I,O1 1,O4 1,42 1,86 1,93 1,33 1,7g 1,s3 0,4r 1,oo 1,s7

2,00 2,02 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,01 2,00 2,02

r9¡r?9q!9
S¡

À¡t
t

OctaeOro. 
A¡Vi

Fe
Mg

¿
. Esp. lnterpl

k
M9.
Fq

F

c.c.T.
c.Q,o ...

c.!
c.T.

0,qq
o,fÞ

9,31

-9,0-?

.9:7-?.
15,74



Qiiooslv"¡ ì ? _ g _f _ 5 6 -f _ r s w{oia-op rr¡tnimo_Máximo
sioz I o¿,st 65,43 64,97 64,56 63,79 65,59 63,55 63,89 O¿,e¿ i 64,57 0]21 63,55 os,5g

Alzo¡ 23,88 22,34 24,16 23,96 23,95 23,gO 24,79 24,38 23,93 2s,s2 0,66 22,34 24,7s

FezO¡ : 6,07 6,50 5,95 ì 6,30 6,27 5,32 : 6,20 6,59 6,11 ì 6,ls 0,37 s,32 6,s9

CaO O,8O 0,71 0,92 I ,OO O,77 0,67 0,96 0,86 0,78 0,83 0,11 0,67 l,0o
-- Kro- -f*à37*- s,2e -rm 2,63- 3,6t -fug ll¡o -* 

à.,a2 
-- 2,vÍ-l-ã;oe -*oJ4:- -?Bf -s.61

Toiar too,oo too,ot too,ot itôo,oo ioo,óô toö,ot ïoo,ot 1oo,oo gb,sg

Fórmulas éstrutura¡s baseadas em I t òiigên¡ós
Íãiraeàrd

Si i 3,90 3,99 3,90 3,88 3,86 3,94 I 3185 3,86 3,90 i 3,89 0:94 I 3,85 3,99

Ar ]0,'10 0,05 0,1o: o,12 0,14 0,06 0,15 o,14 0,10 i0,11 0,04 I 0,05 0,15

Octaedro

At r,6ö 1,U 1,61- 1,58 1,57 1,64 1,62. 1,59 1,60 1,59 
- O,O3 l,U l,øÀ-

Fe o,2e o,so o,2t o,îs o,2g o,z¿ o,2B 'ö,so ö,ze o,ze o,oz o,à¿ oì,e -

K t0,13 0,13 O,1O 10,11 0,15 0,14 O,11 0,11 O,11 Oj2 O,02 0,10 0,15

__C,g.lglr.*j ls,,e_q __.19,eq.j590_i1g.ge _1s-,91_,1s.9!,1-s¡-5_._15,8-g _. 1ryg 15{g_ 0,q4_ ç.Bg ",jg,q
C.C.Oct. Ì s,88 5,84 5,88 i 5,87 5,88 5,86 ; 5,96 5,93 5,90 5,89 0,04 5,84 s,S

trleOiã I OP, Ulnimo I ¡¡aximõ
t1



(A)

0,1

AIAI

(AlMg)
1.0

Mg
2.0

1.0
(AlFe)

(FeMg)
1.0

0.1

FeFe
2.0

(B)

MsMg
2

/\./ \''

\
¿l

AlAl FeF

Figura 61 - (A) Gráfico ternário discriminando os campos das esmectitas dioctaédricas aluminosas e férricas

(Güven 19gB) (Fe-M, montmorillonita com ferro; fe-ei, beidellita com ferro; NT, nontronita). (B) Projeçäo das

esmectitas do RCSB no gián"o ternário ptoporio por Güven (1988) para classificaçäo de esmectitas dioctaédricas

aluminosas, com base nos principais cátions octaédricos'

Legenda:

Þ Fm. ltaborai (am. lT{4)
Fm. Resende (am. RE-1 4)

I Fm. Resende (am. RE-88)

I Fm. Resende (am. TB-498)

ô Fm. Guabirotuba (ams. CWB2M' CWB 1OG)

Fm. Tremembé (am. TB-328, TB-538' TB-55A)

Fm. Tremembé (am. TB-21 )

O Fm. Resende (am. CNP96)

AIAI AlFe

CELADONITAS

AlMg

242



Tabela 10 - Análises químicas e fórmulas estruturais de beidellitas referenciadas na l¡teratura.

Análises químicas Fórmulas estruturais
Óxidos (%)

SiOz

AlzO:

Fe203

FeO

Mso
Cao
NazO

K;ò
i¡ó,

H20+

Hzc,-

Total

0,20

3,55 0,16

1 ,18 2,76

0,82 o,1o

o,s+ ' o,4z

t,ti --"
8,38 14,48

l1 Tetraedro

Si
'.Ai

Octaedro

AI

Fe3*

Fe2*

Mg

Ti

2
Esp.

!nt.e. tp..!,...

Ca

ña"K-
t

i 59,49 45,32

i 21 1e3 27 
'84I s.77 o,7o

3i4
I

45,53 ') 47,28

,2,¡l i ào,i/
5,71 I 8,68

0,28 
i

0,86 i 0,70

1,41 : 2,75

0,]6 ¡ o,s7

0,09 I tr.
-- ---.-| -- ---..--
0,46 l

9,79 ì

12
3,84 6,92

o,ié 
.' 

i,os

1,49 3,92

0,19 0,08

0,01

0t35 0,04

2.04 4.04

34
l7,08 7 ,16

o,si , o,aj

-.... ..t.........3,23 2,78

0,66 1 ,OO

0,04

o,20 0,16

o,oa --

4,19 3,94

0,23 0,44

o,ós o,za

o,oà --

0,30 0,72

-- 8,'16 12,55 | 13,07

99,91 99,64 99,93 100,37

0,01

0,01

o;oó¡

0,024

0,46

o,o¿

0,02

0,52

1 - Composiçäo média de 10'1 montmorillonita-be¡dell¡tas apresentada porWsaver & Pollard ('1973).

2 - Beidellita, l\/ina de Black Jack, D¡strito de Carson, Condado de Owyhee, ldaho, EUAS (Shannon 1922 apud Deet el
al. 1967).
3 - Beidell¡ta, Velka Kopan, Cárpatos ucranianos (Rost 1944 apud Deer etal. 1967}
4 - Beidellita, Beidell, Condado de Saguache, Colorado, EUA (Larsen and Wherry 1917 apud Dee( elal. 1967) (¡nclui
SO: - 6,65).

Com o objetivo de caracterizar as diferenças composicionais entre as m¡cas e as

esmect¡tas, conforme já anter¡ormente indicado pelas análises qualitativas via EDS, foram

efetuadas análises quím¡cas semi-quantitativas em placas de mica contidas em argilito da

Formação Tremembé. As fórmulas estruturais obtidas classificaram estas micas como ¡llitas

(Tabela 9K).

Para os argilominera¡s com textura "larval", ¡dentif¡cados em várias fácies sedimentares

do RCSB, não foram obtidos dados quím¡cos semÊquantitativos. No entanto, as análises

químicas qual¡tativas via EDS em geral indicam apenas Ca e Mg, além de Si e Al, na

compos¡ção destes argilom¡nerais.
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Figura 62A- Gráfìcos binários conelacionando os elementos químicos presentes nas
fórmu las estruturais das esmectitas.
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St AllV AlVl Fe Mg K+Ca
ffi
A V -0,9S514. 1

Atvt -0,18642 0,168468 1

Fe -0,07926 0,078505 -Û,8939{3 1

Mg 0,243354 -0,23625 -o,t17 B4 Q.644417 1

K+Ca -0,44766 0,459241 -0,32425 0,338729 0,278029 1

Figura 63 - Matriz de correlação dos elementos químicos na estrutura das esmectitas.

5.2.3 Estudos geoquímicos e isotópicos dos calcretes e dolomitos

Os calcretes nodulares ocorrentes nas formações ltaboraí, Resende, GuabiÍotuba e

Tremembé apresentam valores de CaO em tomo de 50% (Tabela 114), os quais såo

diminuídos pela sílica (SiOz) e alumínio (AlzOs) quando as amostras de calcretes analisadas

estavam intimamente associadas à matriz dos lam¡tos, dificultando a separaçäo do material.

Este problema ocorreu com os calcretes nodulares contidos nos lamitos argilosos da Formaçåo

Resende, amostrados na sondagem ne 42 do CNP, para os quais os valores de CaO variam de

23,35o/o a 49,79o/o. A composiçåo química do rizólito da FormaÉo Guabirotuba é semelhante a

dos calcretes nodulares, tendo 51 ,91olo de CaO, e o dolocrete encontrado nesta unidade

d¡ferencia-se por conter alto teor de MgO (9,24o/o). Para este dolocrete salienta-se, ainda, que o

valor de SiOz obtido (34,O5o/o) representa as esmectitas finas que se associam às dolomiias

desta rocha; nesse sentido, parte do magnésio também refere-se à contribuição destas argilas,

conforme anteriormente indicado pelo espectro de EDS. O dolomito lacustre da Formação

Tremembé contém cerca de 20% de CaO e 11-13o/o de MgO.

Entre os elementos menores, traços e terras raras analisados para estas rochas

carbonáticas (Tabelas 1 18, 1 I C, I 1 D), somente estrôncio e bário apresentaram teores

elevados, ainda que extremamente variáveis.



Àmostra S¡O2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO

Fm. ltaboraí calcário nodular it5a-tot

Fm lt"b"-f 
""bár,o 

nodular itSc-tot 9.1 I O.O2 1 .32 0.1 I 0.04 0.38 47 -82 O.14 O 40 O'O2

Fm. Resende

Fm. Resende

Fm R"s"nde (Sond CNp¡ 

-cacárro 

nodular cnpoSoc 21 .o1 0.38 8.Æ 3.96 0.93 216
Fm Resende calcá,r¡o noOulai re8fl 1-tot 5.55 0.07 1.29 0.43 0.50 O.75

Fm-Resende(Sond CtlÐ 

-calcário 

nodular cnp682c 22.71 0.43 8.89 4.52 0.66 3O2

@io nodular cnp735c 13.0'1 o-22 4.97 2.35 0.95 1'58

F..R*"^d"(s*d.ClllP) calcário nodular cnplerc erc o.21 4.42 2.æ 1 .15 1.17 39.76 0 13 0 97 0'35

0.15 236 1.O7 014 1.O7 47.18 0.10 0.41 0.79

caGãr¡o nodular re8anl 4.31 0.06 1.33 0.46 0.58 O72

@o nodular cnpToEc 4.06 0.09 1.57 0.78 0.70 1'0'1

calcrcte tabr¡l"r reSe-tot 11.Æ 0.14 3.32 0.97 0.40 1.68 42.41 0.O2 0-o7 0.06

rrn. nesenae (sond. cNP) calcário nodular cnp776c 8.42 0.15 3.4 1 .41 1 .75 0 98

ojg 4.24 1 '75 1 76 1 10 41 '41 0'1 0 0'71 0 24

Frl.*"d"(s*d-cl'lP) calcário nodular cnp782c 22.11 0.38 8.24 4.26 0.45 1.36

Fm. Resende calcário nodular bsp58r

Fm. Guabirotuba calcário nodular cwb2i1 1-tot 5.85 0.09 1 .25 0.48 n d. 0.86

2.to o.o1 o.oo 0.18 o.o8 0.39 52.æ 0.04 015 n.d.

ZiZ-tot 2.82 O'04 0 65 0 26 n d o'82

ffi cwb2p{ot 34.05 0.44 6.83 2.66 o27 924

Fm. Guabirotuba

Fm. Tremembé

Fm. ïremembé

Fm. Tremembé

rachadura

calcário nodular

rizólito

dolomito

dolomito

3.16 o.o4 0.88 0.33 0.30 0.41

cwb10i3a-tot

Na2O l<2O P2O5 LOI

tbs3lrbc

æ,Æ n.d. 0.01 0.06 &.62 98.56

tffitrd

51.'11 0.03

tb53c

3.19

ß.æ o.20

28.U

26.æ

16.æ

0.05

39.48 0.'15 0.94 0.23 36.S 99.E7

12.79

0.53

o.23

0.29

0.0e 0.04 39.99

0.67

41 .41

o.25

1.65 0.32 æ.77 s8 73

10.Æ

49.79

38.50 97.91

4.21 0.11 0.5'.1 0.14 æ.17 æ.æ

1.63 0.20 29.95 S.sE

Total

6.47

o.25

98.60

5.27

o.o7

38.33 98.78

6.48

æ.æ o.21

6.37

52.12 0.03

n.d.

4.88

o.zE O.28 &.32 96.S

o4a

Æ.82

æ.85

53.05 0.03

1.00

0.79 51.91

15.8?

0.83

4.10

35.æ

0.05

1.29 0.70 30.50

11.21 21 .& 0.16

39.01 S.96

o.o7 0.o2 41 .21

13.50 23.æ 0.16

18 73 0.20

0.18

0.16 0.04 40.10 98.71

98.54

0 0s 0.03 41.32

o.04

36.98 98.æ

'1.05 0.06 n.oA 98.68

0.æ

1.68

98.59

1.51

0.06 41.78 %.77

98.57

0.63

0.20 27.æ æ.72

0.56 3.26

99.06

o.47 36.36 98.63

s.52
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Tabela 1 1B - Análises químicas de rocha total (calcários nodulares e dolomitos) - Elementos menores e traços em ppm

Unidade Litoestratigráfica Litologia

FmJtab.faí calcário nodular itSalot 14 2.O I 608 38 n.d. n.d. n'd n'd U 51 n'd' æ

Fm ltaboraí

Fm. Resende

1 66.8 109 4 U 11 nd 2E 47 35 15

cnpæOc tOO S.S 2 336 279 10 56 38 7.9 42 53 7o 16

¿s.8 ¡o z lo n¿ ì¿ 27 45 16 18

35 306 11 71 42 6j 30 53 g 22

.Z n'd 372 m 9 32 21 28 37 l¿ 55 17

t.z n.d 215 103 7 28 16 2l u g 33 14

calcário nodular it5c-tot

"npzozc so 1.2 n.d. æ4 187 5 18 14 1.2 30 67 33 u

calcárionodular r*anl ¿.2 O.7 n.d. æ] 41 2 8 nd nd 27 Æ æ 12

¡OS- ttS ffi 58 26 9'1

,.s n.d. z2l 131 4 24 15 19 27 86 Æ 15

Amostra Rb Cs Be Sr Ba Sc V Cr Co Ni Cu

¿z 2.5 1 288 163 6 æ n 31 30 114 53 2r

ií n¿ ts 61 35 6'7 37 163 s 43

IZO 72 2 7 n'd n'd æ 52 19 59

izs' qt 2 5 nd nd æ 47 16 ß

ré 1.4 7 5go 80 1 n.d. n.d. n.d æ 4 n.d. 65

Fm. Guab¡rotuba

21i 871 7 47 21 33 U 33 35 125

Fm. Guabirotuba

Fm. Tremembé

Fm. Tremembé

n.d- = elemento não detectado na amostra

Fm. Tremembé

2 n-d- 161 26 3 n d' n'd' n'd 28 Æ 15 70

calcário nodular

dolom¡to

dolom¡to

ffi lg2 sz 2 n.d. n.d. nd 26 ß n.d. 70

ffi's2ã szs 10 æ ß 62 Æ

t¡Oe¿rA eO ¿.S t Ul æ 7 Æ æ 74 37 66 72 12

tb53c 70 3.5 1- 45 47 6 49 24 71 26 38 59 9'2
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Tabela 1 1C - Anál¡ses quimicas de rocha total (calcários nodulares e dolomitos) - Elementos menores e traços em ppm 

-
Fm iiãbtãi AËãiiõ n;iuiï iÈã*i 6.6 ì:A ñ.¡ ;i. õa õ.tõ 0.3 ì õ6 Ã:a: i Z oìõ ì:A e ;ã: ;:d
r;ii*;i ;t*;;;¡¡Ë ts.i;i = o.e o:l ;:¡: o.¡ oæ ;:¡, z o.¡ ;¡: ñ:¡. õìa ã:gs iõ ;:a: 

',¿

Fm. Resende (Sond. CNP) calcäno nodular cnp682c 36 rl n¿--ñil-lõ--õ6_-õJ-- ra 1O n¡ 25 016 O51 E O16 nd

-fr'n*fi¡ã
Fm.Resende(Sond'cNP)calcåflonAularcnp76Ec8'12'8o.4mn.d.o'ogo.l915n'd.n'd.

t'*""""0î *1"11"""1'lil ,,,iff".' ã li li ' ¡.i. ;¡. o¡o i¡z o oæ ;¡
Fm. cuabirotuba calcano nõãäã--iffiãäiliã- 1'6 nd nd oT 010 nd 2 nd

' ' ' õãüiar ffitiãìãi i3 oe n'ã: ;:ã' u:a u:uã ;:; ; ;;:; ;;; ;;; ; '; ":- : -:: : -
Fm. Guab¡rotuba o,""r'o n

'z ûû4 no lj i

= = ,. , , '"=",!?'1T" miaa;;i ø ao ;¡ n¡ õ-6 õ:æ ;:a. ;:ã. n:¡. ;.¡. ;.¡ õ06 ñã ñã õ'os î¡
Fm. Guabirotubã rEôlno cwo rulr¡t_ror -' - -- - -

" " " ;;à 
'"A 

¡A¿ 'a ¡a tZ ;a Za ¡"¿¡ A:æ ø a:o ¡ffidutar tb5Skbc 62 13 '1.4 n.d. l.v r.u¿t r.o ro r.¿

ozA oU 13 o07 nd.--F.Jrem"tbé dd"-to tb53c 27 58 14 nd u/ u4Õ ÐÞ o u/



-labela 
1 I D - Análises quím¡cas de rocha total (calcários nodulares e dolomitos) - Elementos terras raras em ppm

calcáno nodulat

Fm. R€sende

nodular

;õãut"r cnp

n.d. = elemênto não detectado na amoslra

1E.s

211

0 3,17

4ß
1æ o.41



Os resultados obtidos das análises de isótopos estáveis dos calcretes nodulares

mostraram valOres negativos de dO18poe, Variando de -1.29%o a -5.5651%o, e dCl3poa oscilando

entre -7.486%o e -1O.7311oo (Fig. 6a, Tabela 12). Somente os calcretes nodulares da Bacia de

Itaboraí são mais enriquecidos em C13 e O18, apresentando Valores de dCl3poe próx¡mos a

-3,S%o e dOlspoe ern tomo de -5%o. O r¡zól¡to e o dolocrete da Formação Guabirotuba concordam

com os dados isotópicos obt¡dos para os calcretes nodulares desta unidade e da FormaÉo

Resende.

Os dolomitos lacustres da Formação Tremembé caracterizaram-se por valores posit¡vos

de dC13 (- +1O a +12oko) e dO18 (- +2,8 a +3,9%o) (Fig. 64, Tabela l2).

F¡gura 64 - Gráfico binário
coffelacionando os valores
de ôo18 e ôC13 obtidos para

calcreles è dolom¡to do
RCSB.
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Tabela 12 - Valores de ôr8O e ôr3C obt¡dos para calcretes e dolom¡tos do RCSB.

unidade
Litoestratioráfìcâ

Fácies Nome da
amostra

õ '"Op¡s (%o) ô ''CPDB (%") ô '"OsMc v (%o)

Fm. Resende calcário nodutar RESANI -5 305 -10.39t +25.391

Fm. Resende calcário nodular RESFI I -5.565 -9.735 +25.123

Fm. Resende
lSond CNPI

calcário nodular CNP680c -2.326 -7.780 +28.462

Fm. Resende
fSnn¿l f'NÞl

calcário nodular
lcâlcrefel

CNP682c t.945 -7.446 +28.855

Fm. Resende
lS^1'.1 aNÞì

câlciirio nodular
(calcrete)

CNP73 5c .2 756 -7.916 +28.019

Fm. Resende
lSond CNPì

calcário nodular
(calcrete)

CNPT4lc -l.676 -to.73t +29.149

Fm. Resende
lSond CNP\

calcáfio nodular CNP748c 3.143 -7.536 +27.620

Fm. Resende
lSnn¡l f'NÞì

calcririo nodular
lcâlcrefel

CNP767c 4.260 -9.462 +26.46A

Fm. Resende
lSo¡<i CNÞì

calcário nodular
(calcrete)

CNP768c -4 139 -9.524 +26.593

Fm. R€sende
(Sond. CNP)

calcário nodular CNP776c 2.OE2 -LU.+Ll+ +28.7t4

Fm. Resende
lSnn¿l ñNÞì

calcáúo nodular
lc¡ lc¡cfe\

CNP777c -2.356 -9.650 +28.431

Fm. Resende
lSonrt CNPì

calcário nodular CNP782c -3.279 -10.588 +27.480

F. Resende calcário nodular BSP58r -5.863 -8.828 +24.816

Fm. Guabirotuba calcário nodular
lc¡ lc¡efeì

c\ryBzt11 -4_743 -8.296 +25.971

Fm. Guabi¡otuba câlcário nodular cwB2I2 -4 848 -8.468 +25.863

Fm. Guabirotuba dolomito em
râchadura lcalcrete)

crr'r'B2P -0.766 -6.383 +30.070

Frn, Guabûotuba calcário nodular
lcølcrcle\

cwBl0E2 4.383 -8.325 +26J42

Fm. Guabi¡ofuba r¿ólito cwBr0I3 -4 540 -8 255 +26.tE0
Fm. Tremembé calcário nodular TB534RC -t.29 -9.87 +29.53

Fm. Ilaboraí calcário nodular
lc,,llcrelel

IT-54 -5.434 -3.481 +25.258

Fm. ltaboraí calcário nodulâr IT-5C -5 078 -3.865 +25.625

Fm. Tremembé dolomito TB534RT) +2.847 +12.633 +33.795
FmT dolomito TB53C +3.951 +9 864 +34.933



6. DTSCUSSÕES E TNTERPRETAÇÕES

6.1 Rochas carbonáticas no contexto evolut¡vo do RCSB

,:
As rochas carbonáticas caracterizadas nos depósitos . paleogenênicosJ do RBSC

compreendem os calcários da associação de fác¡es lacustre da Formação ltaboraí, os

calcretes presentes nas associações de fácies de leques âluv¡ais das várias unidades

litoestratigráficas, o dolocrete da Formação Guabirotuba e o dolomito da associação de

fácies lacustre da Formação Tremembé.

6.1.1 Calcários lacustres da Formação ltaboraí

Na Bacia de ltaboraí, os calcários fitados, com idade mín¡ma do Paleoceno,

correspondem aos depósitos ma¡s ant¡gos do preenchimento sedimentar do RCSB. As

análises de isótopos estáveis (C, O) apresentam valores negativos de dO18poe, variando

de -€.6%o a -12.1%0, e dC13 oscilando entre O.O%o e -1.6%o.

Estas rochas são compostas exclusivamente por calcitas, cujas feições

morfológicas e texturais ex¡bidas nos estudos petrográficos via catodolum¡nescència e

MEV, quando comparadas àquelas descritas em outÍos depós¡tos (e.9. Guo & Riding

1998), corroboram a class¡ficaÉo do calcário fitado como travert¡no (Rodrigues Francisco

.))"
& Cunha 1978) e a or¡gem a partir fontes ou ressurgências (Leinz 1938). Guo & Riding

('1998) também caracterizaram crostas de calcita fibrosa de granulação grossa em

travertinos pleistocênicos da ltália. Os dados morfológicos e textura¡s obtidos permitem

ainda efetuar comparaçöes com as crostas de calcários do típo s,r?fer descritas por lr¡on &

Müller (1968) em depós¡tos jurássicos do nordeste da Alemanha, cuja principal

característica é a origem inorgånica, em condições de rápida precip¡tação a partir de

fontes de águas ricas em cálcio e bicarbonato. O termo slnfer segundo Bates & Jackson



(1987) é de or¡gem alemå e refere-se a rocha sed¡mentar química, precipitada a partir de

águas quentes ou fr¡as e depositadas como ¡ncrustaÉes em outras rochas ou

constituindo camadas.

Os valores de dOrE são concordantes com dados isotóp¡cos obt¡dos para travertinos

originados a partir de águas meteóricas em condições de temperatura levemente

aquecida (cerca de dezenas de graus) (Turi 1986), enquanto que os valores de dC13

indicam a contr¡bu¡Éo dos mármores do embasamento para o enriquecimento em Cr3 das

águas percolantes.

Neste trabalho é mantido o modelo proposto por Leinz (1938) e corroborado pelos

autores que o seguiram, o qual identifica a falha da borda sul da Bacia de ltaboraí como o

caminho de percolaSo das águas h¡drotermais intermitentes. Esta percolação ter¡a

provocado a dissoluçåo dos mármores do embasamento que fornecer¡am o cálcio e o

carbonato para a precipitação em superfície em depósitos de travertinos. A rápida

precipitação do carbonato é devida à rapidez com que ocorrem o resfriamento da água

quente em superfície e a perda de CO2 (degasslng), provocando a cristalizaçäo da calcita

junto à fonte (Guo & Riding 1998).

Os resultados das análises químicas dos calcár¡os fitados indicam suâ pureza, com

alto teor de CaO, e a baixa concentraçåo de elementos menores e terras raras, com
,ì,¿'

exêceção apenas flo Sr. A concentração de ferro nos níveis marrons do calcário fitado
I '''-

pode ser indicativa da contribuição das águas da chuva, l¡xiviando pequenas quantidades

de outros elementos químicos nas rochas das vizinhanças e caneando-os para dentro do

sistema de travertinos, os quais se misturar¡am às águas hidroterma¡s. Adicionalmente, os

valores lige¡ramente mais enriquecidos em O18 obtidos para as bandas marrons, quando

compaÍados aos valores das bandas brancas, também sugerem um pequeno

resfriamento destas águas, talvez pela contam¡nação com as águas pluviais.



Os calcários cinzentos também apresentam isótopos estáveis condizentes com

origem â partir de águas quentes. No entanto, sua associação com detritos terrígenos

permit¡u apenas a forma@o de calcita anedral fina, const¡tuindo uma matriz maciça. Esta

fácies de calcários cinzentos tende a se desenvolver em contexto paleogeográfico mais

distal em relação a fonte das águas h¡drotermais, esta localizada na borda sul da bacia.

Sua intercalação com os calcários fitados nos testemunhos de sondagem mostra a

variação na localização da fonle das águas ao longo do plano de falha, durante o

preenchimento sedímentar da Bacia de ltaboraí. Os detritos encontrados nos calcários

cinzentos chegaram à bacia através de enxuradas, por ocasião de épocas chuvosas,

quando eram erodidos e transportados paleossolos adjacentes à bacia. Estes grãos

detrít¡cos de mica, caulinita, quartzo e feldspato são ainda responsáveis pelos maiores

teores de SiOz, Rb, Ba e elementos terras raras nas análises químicas dos calcários

cinzentos.

Em sistemas de travertinos, os depósitos de tufa fornecem uma visão

paleogeográfica do sítio depos¡c¡onal, pois representam depressões inundadas, onde

cresce a vegetaçåo, distais em relaçäo à fonte das águas hidrotermais, (lrion & Müller

1968, Ford & Pedley 1996). O depósito de tufa descrito neste estudo está situado na

borda oeste da Bacia de ltaboraÍ (local lT-01); adicionalmente, Rodrigues Francisco &

Cunha (1978) descreveram uma outra ocorrência na borda norte. Esta tufa é

representada pela fácies de calcário poroso contendo rizólitos, cujos dados isotópicos de

O18 ê C13 indicam, respectivamente, águas ligeiramente quentes e contam¡nação com

carbono atmosfér¡co na geração das calcitias que impregnaram o caule as plantas. A

presença de quartzo e mica na matriz carbonát¡ca deste calcário mostra o aporte de

material tenígeno nestas depressões. A calcita que constitu¡ a matriz do calcário e que

impregnou as plantas tem sua or¡gem vinculada às aguas quentes dos travertinos que

inundaram porções mais distais da bacia.
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O calcário maciço, descr¡to na borda oeste da Bacia de ltaboraí (local lT-01, Fig.

6), corresponde à fácies com gênese mais duv¡dosa, tendo em vista que seus aspectos

textura¡s (lama m¡crítica) não conespondem aqueles gerados em sistema de travertinos.

No entanto, os dados isotópicos de 016 e C13, semelhantes aos obt¡dos para os calcár¡os

fitados indicam para os câlcários maciços formação também a partir das águas

hidrotermais.

Localmente é possível observar a presença de uma fase de cimento secundário,

com forte luminescência, crescido sobre as calcitas fibrosas do calcário fitado, e também

feiçöes de alteração da rocha original. Quando alterados, os calcár¡os apresentam valores

isotópicos mais enr¡quecidos em Ott (dolt variando de -6.5%o a -5.4%opee) e

empobrecidos em C13 1dC13 var¡ando de -4.0%o a -5.3%o), evidenciando a ¡nfluêncla da

água meteórica em sua alteração, esta atribuída a tempos mais recentes,

6.1.2 Galcretes e dolocrete das associações de fácies de leques aluv¡ais

Os calcretes encontrados no RCSB estão bem desenvolv¡dos nas associaçöes de

fácies de leques aluviais das formações ltaboraí, Resende e Guab¡rotuba. Nestes

depósitos predominam os calcretes do t¡po nodular, com d¡åmetros cent¡métricos,

disseminados nos sedimentos lamíticos argilosos e argilo-arenosos. Os tipos morfológicos

de calcretes encontrados (calcretes nodular, tabular, rizólitos e biotudcações, segundo as

classificações de Netterberg 1980 e Goudie 1983) ¡nd¡cam origem pedogenética, a partir

do desenvolv¡mento de perfis de solo nas porções superiores dos pacotes lamíticos

(Freytet & Plaz¡at 1982). Ad¡cionalmente, a existência de microestruturas do t¡po a/pha

(Wright 1990 apud Wright & Tucker 1991), caracterizadas pela presença de m¡crofábr¡ca

densa (matr¡z carbonática maciça de granulação fina), fissuras, cristalárias e grãos

detríticos flutuando na matriz, também endossa a origem pedogenética na zona vadosa



(Carlisle 1983). Nesse sentido, estes calcretes representam paleossolos formados logo

após a deposição dos lamitos, por ocasiäo da expos¡ção destes sedimentos aos

processos exógenos vigentes àquela época (Eoceno Superior-Oligoceno lnferior), como

anteriormente referido (Coimbra & Riccomin¡ 1985). A figura 65 compreende um esquema

paleogeográfico, onde estão indicados os sít¡os de desenvolvimento dos calcretes no

contexto do sistema de feques aluv¡ais.

No contexto regional do RCSB, a presença de calcrete parece estar relacionada a

existência de rochas calcárias no embasamento; este fato a¡nda que não firmemente

comprovado é sugerido: 1) pela ocorrênc¡a restr¡ta de calcrete a algumas áreas; 2) pela

maior abundância em calcretes na Bacia de Curit¡ba, que possui extens¡va área de rochas

carbonáticas no embasamento a oeste, e 3) intensa cimentação carbonática nos lamitos

da Bacia de ltaboraí. Assim, a fonte do carbonato poderia ser os grãos carbonáticos

detríticos dissem¡nados na matriz argilosa dos lamitos. Após a deposição, o carbonato

estaria sujeito a d¡ssolução e reprecipitação, em um processo de equ¡líbrio, segundo a

reação (Pendall etat. 1gg4): CaCO3 + CO2 + ¡rg = 2HCO¡- + Caz*

A água nesta reação é de natureza meteórica, que ocasionalmente encharca pelo

menos as porções super¡ores dos pacotes lamíticos, durante o tempo de exposição deste

sedimento. Este processo resultaria na progressiva redistribuição, precipitaçâo e

acumulação do carbonato dentro do perfil de solo hospedeiro, em épocas de

ressecamento do solo, tendo em vista a conseqüente perda de H2O (através da

evaporação) e COz (degasslrg), e a adição de Ca2* lefeito do íon comum).

Adicionalmente, torna-se importante o crescimento displacivo (d¡splacement) de

calcita, o qual reflete a preferência deste m¡neral em estabelecer ligações coesas com

outras calcitas e deslocar outros grãos, ocasionando o fraturamento destes e originando a

presença de grãos flutuando na matriz carbonát¡ca. Estas feições foram observadas em

låminas delgadas e fotos de MEV, obtidas para vários dos calcretes analisados. Na
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microfábr¡ca do tipo a/pha, os processo de substituiÉo (replacemenf dos outros grãos,

em geral silicáticos, é subordinado (Wright & Tucker 1991); no entanto, foi possível

caracterizá-lo através da corrosão de minerais detríticos (quartzo, feldspato e mica) nas

rochas lamíticas,

Os estudos petrográf¡cos macro e microscópicos (microscopia óptica e

catodoluminescênc¡a) mostraram cristalárias, as quais indicam processos de alteração

posterior dos nódulos carbonáticos. Segundo Wright & Tucker (1991) a formação de

cristalár¡a se deve a dessecação e crescimento expansivo da matriz, seguido por rápida

prec¡pitação em poros, onde os efeitos da evaporação e perda de COz são aumentados.

Na Bacia de Resende, a presença de nível de calcrete tabular com espessura

métrica (local RE-08, Anexo 1), situado acima de pacote lamítico com calcrete nodular,

ind¡ca condiçöes locais para desenvolvimento de perfil de solo maduro, atingindo o

estágio 6 de Machette (1985).

Os r¡zólitos e b¡oturbações, bem desenvolvidos na Formação Guabirotuba,

indicariam a vigência de processo de evapotranspiração em sua gênese.

Calcretes calcíticos preenchedo fraturas foram encontrados nas formações

Resende (bacias de Taubaté e Resende) e Guabirotuba, os quais mostram a migração

das águas carbonáticas intraestratais para estes espaços vazios, onde a calcita

precipitava e cimentava brechas do lamito fraturado.

A interpretação paleoclimática a partir do estudo de calcretes é muito difundida,

tendo em v¡sta a estreita dependência de sua formaÉo com os processos supérgenos,

em alguma medida controlados pelo clima. Nesse sentido, Wright & Tucker (1991)

destacam que os calcretes do tipo alpha gerclmente ocorrem em áreas com clima de

tendência ár¡da, onde predominam os processos de evapora$o/evapotranspiração e

perda de CO2 (degass¡i'g) em detrimento da ativ¡dade b¡ológica. Cerling (1984) restr¡nge
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os solos carbonáticos a áreas com precipitaçäo pluvioméhica média anual menor do que

75cm e, ma¡s raramente, maior do que 100cm, para os últimos 10.000 anos.

Vários trabalhos ainda inferem condiçöes paleoclimáticas a partir de estudos

isotópicos (e.9. Cerling 1984, Quade et al. 1989, Calvo ef a/. 1995). Para os diferentes

t¡pos morfológicos de cälcretes do RCSB, os resultados das análises isotópicas são

claramente negativos para dOlE e dC13 e demonstram a forte influência de águas

meteóricas em sua formação, compatível com sua origem pedogenética. No entanto, a

abundância em feições de dissolução e reprecip¡tação (cristalárias e fissuras) indica

certamente que as razöes isotópicas originais eståo em grande parte alteradas,

impossibilitanto considerações paleoclimáticas a partir dos estudos isotópicos.

Os dados isotópicos obt¡dos permit¡ram, entretanto, observar a influência dos

calcár¡os fitados nos valores de Cr3 dos calcretes nodulares da Formação ltaboraí, os

quais são mais enriquecidos neste isótopo quando comparados aos calcretes das outras

un¡dades. A influènc¡a do material parental (Salomons & Mook 1986) altera a composição

isotópica do b¡carbonato produzido pela reação de dissolução do carbonato detrítico. No

caso da Formação ltaboraí, os calcretes devem ter sido gerados a part¡r de grãos

carbonáticos disseminados na matriz dos lam¡tos, os qua¡s eram originalmente mais

enr¡quecido em C13 devido à influência dos calcár¡os fitados na composição das águas

carbonatadas ¡ntraestratais que cimentaram estas rochas.

Apenas em uma oconência da Formação Guabirotuba, situada na borda nordeste

da Bacia de Curitiba (local CWB-02, Fig. 37), foi encontrado um nível de dolocrete, o qual

apresenta valores isotópicos de Or8 e C13 concordantes com aqueles dos calcretes,

Entretanto, a falta de feiçöes pedogenéticas sugere origem a partir de águas freáticas

(groundwatef para esta rocha, sendo este o mecanismo mais comum para formação de

dolocrete Wright & Tucker 1991).
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Drenagem (episód¡ca) Lago taso
(esmect¡ta deltttica dê grcnulação
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Depósitos fluvia¡s
entrelaçados

Borda de lago
(ha oys¡ta)

Depós¡tos lamlt¡cos Depósitos lacustres
cfclicos

(escala vertical exagerada)

Figura 65 - Esquema paleogeográfico indicando as ocorrências de argilomineraís e rochas
carbonáticas nos depós¡tos paleogên¡cos do RCSB (modif¡cado de Eugster & Hardie
1975).

6.1.3 Dolomito da assoc¡açäo de fácies lacustre da Formação Tremembé

Em exposi@es da Formação Tremembé, na porçäo central da Bac¡a de Taubaté,

foi descrita a fácies de dolomitos lacustres (Fig. 65), caracterizada pefa presença

predominante de dolomitas euhedrais de granulação fina, indicando deposição em

períodos de menor fluxo de água fluv¡ais e carreamento de detritos para o lago. Os dados

isotópicos obt¡dos para o dolomito são pos¡tivos para OrE e Cr3; resultado semelhante a

estes fo¡ obtido por Freitas & Appi (1987) em análise ¡sotópica desta rocha, a qual, no

entanto, foi interpretada como depósito de calcrete pedogenético por estes autores.

O enriquecimento em OrB reflete a progressiva concentração por evaporaÉo das

águas lacustres, em época de clima seco e com aumento da temperatura. A partir dos



resultados de análises químicas de elementos maiores, menores e terras raras não se

observa, entretanto, nenhum enriquecimento, com exceção do Mg.

6.2 Estudos mineralógicos das esmectitas

Os estudos mineralógicos via difração de raios X de amostras totais das matrizes

dos sedimentos famíticos das assoc¡ações de fác¡es de leques aluviais das formações

Itaboraí, Resende e Guabirotuba indicaram a presença de esmect¡ta e caulin¡ta, às quais

se associam, quartzo, feldspato, mica e, mais raramente, calcita e dolomita. Esta

mineralogia está presente tanto em amostras de superfÍcie como de subsuperfície (Fig.

65),

A análise das fraçöes finas < 31pm , < 5¡rm e < 2pm confirmaram a presença da

esmectita nos lamitos destas unidades, tendo a reflexão basal 001 deste argilomineral

apresentado os comportamentos esperados após os tratamentos específicos com as

amostras: 1) expansão para 17 - l8A após solvatação com etilenoglicol; 2) diminuição

para 10Ä após aquecimento e 3) expansão para 184 após saturação da amostra com Mg

e solvatação com glicerol. Ad¡cionalmente, também foram caracterizadas a mica e a

caulinita.

A esmectita apresenta-se sempre com reflexões de média a alta intensidade e

perfis afilados nos difratogramas de raios X de amostra total da matr¡z argilosa dos

lam¡tos das formaçöes Resende, ltaboraí e Guabirotuba. O estudo dos lamitos da

Formação Resende permitiu ainda observar que a ¡ntensidade da reflexão basal 001 da

esmect¡ta varia em função da fácies sedimentar analisada, sendo de intensidade mais

baixa em gráficos de DRX dos lamitos das fácies proximais e mais intensa nos lam¡tos da

associação de fácies de leques aluviais med¡anos. Esta variação da intensidade pode

estar relac¡onada com a proporção de esmectita no sedimento analisado.
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O estudo de amostras totais dos argilitos e folhelhos da Formação Tremembé,

através de difração de raios X, revelou também esmectita, mica e caulinita como os

filossilicatos constituintes destas fácies sedimentares, nos contextos de borda de lago e

lacustre. Halloysita fo¡ caracter¡zada apenas em arenitos da associação de fácies de

borda de lago (Fig. 65).

A reflexão 001 da esmectita é diferente, quanto a forma e valores de FWHM, nos

gráficos de DRX de amostras totais dos argilitos e folhelhos da Formação Tremembé

quando comparada aos difratogramas de amostras totais dos sedimentos lamíticos das

formações Resende, ltaboraí e Guab¡rotuba.

A largura a meia altura da reflexão basal dos argilominerais pode ser função: 1) do

tamanho da partícula (partículas com granulaçäo f¡na causam o alargamento do pico)

(Moore & Reynolds 1997); 2) deslocamento aleatór¡o de celas unitár¡as ou grupos de

celas unitárias a partir de suas posiçôes ideais (Klug & Alexander 1974), e 3) existência

de argilominerais interestratif¡cados (Brindley & Brown 1980, Moore & Reynolds 1997).

A caracterização mineralógica das fácies sedimentares das formaçöes Resende,

Itaboraí, Guabirotuba e Tremembé näo revelou a presença de interestratif icados, inclusive

em difratogramas de raios X de amostras de subsuperfície. Nos gráficos de DRX de

amostras glicoladas foram observadas as reflexöes basais 00'l e 002 da esmectita (- 174,

- 8,5,4) e da mica (- f 0Ä, - 5A), não se encontrando presentes valores intermediários a

estes, sugest¡vos de ¡nterestratificação.

Assim, considerando-se que foi empregado o mesmo procedimento na preparação

das amostras para as análises de difração de raios X e que as possíveis influências

instrumentais na regiåo de baixo grau 20 seriam as mesmas para todas as amostras, uma

vez que foram mantidas as condições analíticas na realização deste trabalho, entäo

atribui-se a variação no perfil da reflexão 001 das esmectitas a uma combinação das

diferenças granulométr¡cas e cr¡stalográficas destes argilom¡nerais.
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Nesse sent¡do, os valores de FWHM menores do que 1,3o, obt¡dos para as

esmect¡tas das fácies lamÍticas, estar¡am representando a maior granulação destes

argilominerais na matriz lamÍtica, conforme demonstrado nos estudos por MEV, e também

refletindo seu melhor arranjo estrutural. Esta ¡nterpretação também é válida para as

esmectitas const¡tuintes da matriz dos lamitos das formaçöes ltaboraí e Guabirotuba.

Na FormaÉo Tremembé, os folhelhos e argilitos contendo esmectita com perfil

alargado apresentam valores de FWHM maiores do que 1,3'para a reflexão basal 001 da

esmectita. Os dados de MEV obtidos para estes sedimentos demonstram a diminuição da

granulação da esmectita, quando comparadas àquelas das fácies lamíticas. A análise

conjunta destes dados sugere que a esmectita da Formação Tremembé, além de ser mais

fína que nas outras unidades litoestratigráficas do RCSB, ainda apresenta uma ma¡or

desordem estrutural.

Nesse contexto, a esmectita com perfil abaulado e FWHM > 2' presente nos

argilitos lacustres da Formação Tremembé, depositados próximo aos dolomitos,

apresenta o máximo de desordem estrutural. Os dados de MEV corroboram esta

interpretação de intensa desordem estrutural, tendo em v¡sta que a granulação das

esmectitas destes argilitos é tão fina quanto aquelas dos argilitos estratigraficamente

distanciados dos dolomitos, os' quais contêm esmectitas que exibem picos com perfis

aÍargados.

6.3 Gênese das esmectitas detrít¡cas e suas implicações paleocl¡mát¡cas

Os critérios ut¡lizados para ¡nterpretação da gênese dos minerais, se detrít¡cos ou

autigên¡cos, est¡veram amparados na caracterização morfológica e textural efetuada

através dos estudos por MEV. A esta caracter¡zação foram a¡nda integrados os dados de
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d¡fração de raios X e geoquímicos, o que permitiu a discussão da condições de formação

destes minerais no contexto do RCSB.

A mineralogia encontrada nos lamitos de leques aluviais das formações ltaboraí,

Resende, Sete Barras e Guab¡rotuba incluiu grãos de quartzo, feldspato, mica e fosfatos

de terras raras (Ce), provavelmente monaz¡tas, para os qua¡s é atr¡buída or¡gem detrítica,

tendo em vista a angulosidade, a granulação grossa e a forma de ocorrênc¡a como clastos

imersos na matriz arg¡losa dos lamitos. A mesma origem detrítica é assumida para estes

minerais presentes nas fác¡es arenosas fluviais das formações Resende e Guabirotuba. A

lantanita, encontrada localmente como gråos de granula@o fina ¡mersos na matriz

argilosa de lamito da Formação Resende, também é considerada como mineral detrítico

conforme anteriormente referido por Trescases ef a/. (1986). Na figura 66 estão

relacionados os minerais detríticos reconhecidos 
tnd, 

n", unidades litoestratigráficas
,1.-r.

paleogênicas do RCSB.

A morfologia de placas arredondadas a irregulares com bordas onduladas, bem

como a gÍanulação grossa (> Spm), exibida pela esmectita. caracterizada na matriz das

fácies lamíticas das d¡ferentes unidades litoestratigráficas, indicam sua origem detrítica.

Os dados de DRX sugerem a alta cristalinidade destes argilominerais e as fórmulas

estruturais obtidas permitem classificá-las como þeidell¡tas.

Chamley (1989) descreveu a formaçåo de beldellitas perfis de alteração formados

em áreas submetidas a climas temperados a semi-áridos quentes, onde ocorre uma nítida

alternância entre as estaÉes úmidas (pluviosidade variando de 500 a 1300 mm/ano) e

secas. Nestas condições, prevalece o intemperismo químico, o qual desenvolve-se

descontinuamente, sendo a hidrólise atuante durante as estações úm¡das, quando se

processa a subtração de íons dos minerais da rocha parental (transformações negat¡vas

dos minerais constituintes da rocha). Os cát¡ons liberados (Si, Al, Fe, bases) tendem a ser

retidos no perfil de solo até a próxima estação seca, quando se combinarão para formar



m¡nerais neoformados (Millot 1970). Estes solos, classificados como vertisolos, podem

adquirir espessuras métr¡cas e, em geral contêm calcita dissem¡nada, o que os inclui no

grupo dos solos calcimórficos. Nestes solos, a esmectita neoformada é normalmente bem

cristalizada, caracter¡zando o processo de bissialitização (Pedro 1979, 1981), e

corresponde muitas vezes ao principal argilomineral formado nos níveis superiores do

perfí|, independentemente da rocha parental (Paquet 1970). Weaver (1989) relacionou

como condições que favorecem a formação de esmectita, a manutenção da razäo

SiOr/AlrO3 = 2,7, a disponib¡lidade de Mg e/ou Fe, e de cátions trocáveis (Ca, Na), a

existência de relevos atenuados e/ou baixa porosidade, baixa pluviosidade e/ou pequeno

afluxo de água e baixa temperatura.

No sudeste brasileiro, após o aplainamento de extensa área pela SuperfÍcie Sul-

Amer¡cana, no limite entre o Cretáceo e Terciário (King 1956, Almeida 1964), as rochas

que constituem o embasamento do RCSB estavam sujeitas aos processos exógenos,

facil¡tando o desenvolvimento de perfis de solos. Nesse quadro paleogeográfico, ocorreu

a geraSo das esmectitas que viriam a constituir os espessos pacotes lamíticos das

formações Resende, ltaboraí, Sete Barras e Guabirotuba, depositados no Eoceno

Superior-Oligoceno com o inÍcio das manifestações tectônicas formadoras do rlfr.

A origem das esmectitas é atribuída ao intemperismo químico atuante nas rochas

pré-cambr¡anas do embasamento, o qual foi condicionado essencialmente pelos fatores

climáticos da época, minimizando a influênc¡a l¡tológica destas rochas e gerando produtos

de alteraçåo homogeneizados m¡neralog¡ca e geoquimicamente, em escala regional. O

embasamento do RCSB é composto por rochas gnáissicas, xistos e granitos, cujos

feldspatos e m¡cas são suscetíveis à atuação da hidrólise e forneceriam os cátions

necessários à formaçâo das esmect¡tas. A principal época de gera@o destes paleossolos

corresponde, provavelmente, ao Eoceno lnfer¡or a Médio, quando as cond¡ções

paleoclimáticas no sudeste brasileiro apresentavam tendência à aridez, talvez sob clima



temperado a semi-árido quente. Este quadro está de acordo com a tendência

paleoclimática global que registra o período de 105 a 55 Ma (Cretáceo Superior a Eoceno

lnferior) como um dos mais quentes do Fanerozóico tardio (Frakes et al. 1994).

A presença de placas de m¡ca, com granulaçåo grossa (> 30pm), morfologia

lamelar preservada e composicionalmente classificadas como illitas, nos lamitos das

formações Resende, ltaboraí, Guabirotuba e Sete Banas e depósitos lacustres da

Formação Tremembé, sugere a atuaçäo de processos de transformaøes negativas que

alteraram estes m¡nerais, liberando os cátions necessários para a geração dos

paleossolos esmectíticos. Adicionalmente, a cÂtacledzaøo textural dos paleoregolitos

permitiu observar grãos de quartzo, feldpato e mica coex¡st¡ndo com esmect¡ta, cuja forma

de ocorrênc¡a como agregados ou placas individualizadas indica a vigência de processos

de neoformação em sua gênese.

A manutenção destas cond¡ções paleoclimát¡cas na área do RCSB ainda durante o

Eoceno Superior-Oligoceno é revelada pelos sistemas deposiciona¡s desenvolvidos

(leques aluviais associados a planícies de r¡os entrelaçados e lago do tipo playa-lake),

bem como pelas rochas carbonáticas (calcretes e dolomitos) associadas a estes

depósitos. Nesse sentido, vár¡os autores vinculam o desenvolvimento de calcretes

pedogenéticos com a vigência de climas com graus variados de aridez (sem¡-áridos a

áridos) e marcada alternância de estações secas e chuvosas (v.9. Carlisle 1983, Chamley

1989, Wright & Tucker 1991). Adicionalmente, a formação de banco dolomítico intercalado

a argilitos lacustres da Formação Tremembé também ev¡dencia a ex¡stência de períodos

secos e quentes, quando as águas do paleolago tornavam-se hipersalinas e aquecidas,

dev¡do à elevaçäo da taxa de evaporação.



6.4 A ¡nteração das esmect¡tas detrfticas com o ambiente deposicional da Formação

Trcmembé

No Oligoceno, os gÉos detríticos presentes nos lamitos d¡stais da Formação

Resende eram carreados e depos¡tados no sistema playa-lake da Forma$o Tremembé.

As análises de amostras totais via DRX mostraram, através das características da

reflexão 001 (perfil da reflexåo e valor de FWHM), que a esmectita detrít¡ca cont¡da nos

sed¡mentos lacustres apresenta graus de cristalin¡dade diferentes em funÉo da fácies

sediment¡ar em que se encontra. Estes dados permitem supor que a esmectita detrítica

interagia com as condições geoquímicas reinantes no ambiente lacustre.

No contexto paleogeográflco lacustre da Formaçåo Tremembé, os folhelhos

representam a depos¡ção com lâmina de água alta no lago, esta relacionada com épocas

de ma¡or pluviosidade (chuvas) (Riccomini 1989). Nesse sentido, as altera@es sofridas

pela esmectita detrítica oriunda dos leques aluviais d¡stais deveriam ser minimizadas pela

baixa salinidade das águas lacustres. Assim, a boa definição da reflexão 001 da esmectita

nos gráficos de DRX dos folhelhos é considerada indicativa da manutenção de suas

características mineralógicas originais.

Por outro lado, os argilítos lacustres representam a sedimentação em períodos de

låm¡na de água baixa no lago (Riccomin¡ 1989), o que favorece o aumento da salinidade.

Neste contexto, o nível dolomítico representa o ápice das condiÉes salinas. A partir dos

difratogramas de raios X obtidos para amostras totais de argilitos coletadas em níveis com

d¡ferentes diståncias do pacote dolomÍtico, pode-se observar uma estreita relaçäo entre

as característ¡cas das esmectitas e a sal¡nidade do lago, a qual é melhor expressa pela

reflexåo basal 001 destes argilominera¡s. As esmectitas com reflexões 001 de perfil

abaulado encontram-se situadas próximas ao nível dolomítico, em geral d¡stando até 1

metro do contato deste, e esmect¡tas com perfil alargado são distantes, estando bem

267



caracterizadas em argilitos coletados aproximadamente 3m abaixo do nível dolomítico. É

importante notar que, a despeito das alterações cristalgráficas possivelmente existentes

entre as esmectitas dos arg¡litos lacustres da Formação Tremembé e aquelas

constituintes da matriz argilosa das fác¡es lamíticas da Formação Resende, conforme

sugerido pelos dados de DRX, os resultados obtidos com o cálculo das fórmulas

estrutura¡s destes ârg¡lominerais não indicaram mudanças na composiçäo quÍmica entre

as esmect¡tas destas . un¡dades litoestratigráficas, sendo ambas classificadas como

beidellitas.

As diferenças notadas nos teores de MgO e CaO obtidos para amostras totais de

rochas lamíticas da Formação Resende e argilitos da Formação Tremembé, através das

análises geoquímicas de rochas totais, são atribuídas à presença de carbonatos nos

sed¡mentos lacustres.

6.5 D¡agênese e intemperismo nos depós¡tos paleogênicos do RCSB

Dentre as unidades litoestratigráficas estudadas, as forma$es Resende e

Tremembé correspondem àquelas amostradas em maiores profundidades, atingindo o

máximo de 200m na sondagem ne 42 do CNP (FormaSo Resende). A¡nda que se

considq o papel da erosão na exposição dos depósitos destas unidades atualmente

"¡or"nt"r, 
est¡ma-se, a partir das diferenças de cotas topográficas entre os depósitos,

que os lamitos da Formação Resende, na base da sondagem do CNP, não estiveram

submetidos a profund¡dades ma¡ores do que 300m. Estas são profundidades rasas, que

limitam as inúmeras possibilidades de atuaçåo dos processos diagenéticos ao longo da

histór¡a de soterramento de uma pilha sed¡mentar. No entanto, as análises m¡neralógicas

e geoquímicas efetuadas para os diferentes litotipos das formações Resende e

Tremembé, coletados em superfíc¡e e subsuperfície, caracter¡zaram a influência da



diagènese sobre estes sedimentos em diferentes profundidades de amostragem. Os

processos diagenéticos observados são caracterísiticos da eodiagênese (Choquette &

Pray 1970) e incluem a geração de piritas, a compactaçåo dos sed¡mentos e a formação

de argilom¡nerais, os quais, provavelmente ocorreram nesta ordem cronológ¡€ (Fig. 66).

A formação de piritas framboidais foi observada nos argilitos e folhelhos das

associaçôes de fácies de borda de lago e lacustre da Formação Tremembé. Estes

fambróides formam-se no sedimento inconsolidado, ainda encharcado e úmido pelas

águas do meio deposicÍonal, sendo comuns em argilitos e folhelhos ricos em matéria

orgånica (O'Brien & Slatt 1990). A precipitaçåo da pirita em arranjo esférico pode ser

¡nterpretada como pseudomorfismo, substituição ou preenchimento de um corpo

originalmente com esta forma, como, por exemplo, glóbulos de líquido orgânico ou

vacúolos gasosos (R¡ckard 1970, Kalliokoski 1974, O'Brien & Slatt 1990). Suas condições

de formação indicam diagênese anaeróbica de sulfeto (Bemer 1970), podendo ocorrer em

profundidades rasas (10cm a 3m) e temperaturas baixas (< 80"C) (Love 1967, Berner

1969).

A compactação dos sedimentos é melhor caracterizada nos folhelhos lacustres de

subsuperfície da Formação Tremembé, tendo em v¡sta a reorienta@o preferencial das

partículas segundo os planos de laminação, a deformação (alongamento) das cavidades

aiualmente preenchidas por gipsita e a diminuição da porosidade. O estudo por MEV de

argil¡to lacustre da Formação Tremembé, coletado a 25m de profundidade na sondagem

ne 42 do CNP, exibiu rocha com estrutura maciça e muito compactiados, podendo-se

observar macroscopicamente incip¡ente laminação. Os lamitos da Formação Resende, no

entanto, preservam-se ainda com estrutura maciça, mesmo em profundidade de até

2OOm, ocorrendo, uma tênue diminuiçäo na porosidade da rocha. Estes litotipos, quando

amostrados em superfície, mostram ainda o arranjo depos¡cional or¡ginal das partículas,



estando preservada a textura globular dos argilitos e a alta poros¡dade da matriz dos

lamitos.

A formação de argilom¡nerais autigênicos com granulaçäo fina e textura "larval"

corespondeu a um pÍocesso d¡agenético que afetou os depósitos das formaçôes

Resende e Tremembé, tendo sido caracterizado nas exposições superficiais e

subsuperficiais, até a profund¡dade de 200m na sondagem ne 42 do CNP (amostra

CNP8SO). Estes minerais autigênicos foram ainda observados nos depós¡tos das

formações ltaboraí e Guab¡rotuba. Os estudos via DRX indicam serem estes

arg¡lominerais também esmectitas, tendo em vista que não ocorrem outros grupos de

argilominerais nos gráficos das amostras das frações menores do que 2¡rm A MEV

mostrou que os argilominerais com textura "larval" contêm Si, Al, Ca e Mg e crescem a

part¡r das bordas e superfÍcies das esmectitas detríticas, sendo sugerido um processo de

transformação, no sentido de Millot (1970), para sua gènese.

Esmectitas com tefura "larval" crescem a¡nda nos depósitos de calcÍetes das

formações ltaboraí, Resende e Guabirotuba, e também junto ao dolocrete desta última

unidade. Nestas rochas carbonáticas, a neoformação a partir de soluções que corroem as

calc¡tas parece ser o processo gerados das esmectitas.

Argilominerais de granulação fina constituindo mantas de recobrimento em grãos

de arenitos da associação de fácies de borda de lago da Formação Tremembé, bem

como crescidos com textura de "favo-de-mel" sobre a matriz de argilitos desta associaÉo,

såo considerados como minerais autigênicos neoformados. Uma interpretação genética

mais detalhada aínda é duvidosa. No entanto, devido ao seu aspecto local e

características autigênicas, apontam-se processos diagenét¡cos precoces e

condicionados pela condições geoquímicas meio deposicional



Assembléia mineralóaica det t¡ca

formações Resende, ltaboraí, Guabirotuba e
Sete Barras

esmêct¡ta
mica
caulin¡ta
feldspato
quartzo
fosfato de terras rares (monazita)
barita
carbonato de terras raras (lantan¡ta)

Formação Tremembé esmectìta
m¡ca
caulinita
feldspato

Formação São Paulo caulin¡ta
mica
ar'l^ú7o

d¡ aaenétic a ( e odiage nética)
formações Resende, ltaboraí, Guabirotuba e

Scle BerÍâs
esmectita com textufe "larval"

Formação Tremembe pirita
esmectita com textura "lafval"
esmecl¡ts com textura "favo-de-mel"

Assembléia mineralógica intempérica
formações Resende, ltaborai, Guaþirotuþa e

Sete Barras
calcita em celcretes
dolomita em dolocrete (exclusivo da Fm.
cuabirotuba)
caulinita vermiforme
br¡tholita

Formação Tremembé helloys¡ta
hematila em hardground
hâl^lriñr r¡tâ

Figure 66 - euadro dos minerais constitu¡ntes das assemblé¡as mineralóg¡cas detritica,

eoãiagenética, inlempérica e hidrotermal, reconhecidos nos depósitos paleogên¡cos do RCSB,



Neste contexto, também se enquadram os glóbulos compostos por argilominerais

de granulação fina e formas delicadas, que preenchem poros em lamitos da associação

de fácies de leques aluviais medianos na Bacia de Volta Redonda. Para esta exposição

destaca-se que os depósitos da Formação Resende encontram-se recobertos por lavas

ankaramíticas. Entretanto, não foram observadas quaisquer influências do magmatismo

nos sedimentos.

O intemperismo químico tem atuado sobre os depósitos paleogênicos do RCSB

desde sua deposição, sendo possível reconhecer e hierarquizar cronologicamente como

processos intempéricos (Fig. 66):

a) formação de halloys¡tas nos aren¡tos da associação de fácies de þorda de lago da

Formação Tremembé. Vários autores tèm descrito a origem intempéÍica da halloysita,

originando solos azonais em áreas marcadas pela alternância de períodos úmidos e

secos (v.9. Sudo & Takahashi 1955, Hosterman 1960, Chamley 1989), tendo o

argilom¡neral 10,4 um crescimento ráp¡do e desordenado (Giese Jr' 1988). A gênese das

halloysitas da Formação Tremembé é atribuída a processos de alteraçåo supérgena dos

grãos de feldspato dos arenitos, através da hidrólise por águas ácidas (Br¡ndley &

Commer 1955), acompanhada do caÍreamento das bases para as águas alcalinas do

lago, perm¡tindo a formação de um gel enriquecido em Si e Al (imogol¡ta). O

encharcamento temporário das fácies arenosas é devido, provavelmente, à subida do

lençol freático por ocasião das chuvas. Em épocas de seca, após o rebaixamento do leçol

freático, as halloys¡tas neoformadas se cristalizariam desordenadamente a partir do gel,

em condiçöes ácidas, nos poros do sedimento;

b) geração de calcretes pedogenéticos nos depósitos de leques aluviais das formações

Resende, ltaboraí e Guabirotuba, e também em ãrg¡litos lacustres da Forma@o

Tremembé;



c) formaçäo de crosta dura hematítica no contexto da associação de fácies lacustres da

Formação Tremembé. A formação da hematita é atribuída à dissolução da dolomita

ferrosa em condiçöes redutoras e com alta concentração de COz, em um processo similar

ao proposto para a formação de lronsfones a part¡r da alteraçâo de sideritas (Durham Jr.

1964). Neste processo, a água carregada com CO2 dissolve a s¡der¡ta, e o Fe2* liberado é

carregado e precipitado como óxidos de ferro trivalente (por exemplo goethita). Estas

crostas constituem camadas horizontais em níveis de descontinuidade no depósito

sedimentar, onde o movimento da água é ¡nterrompido e subseqüentes dissoluçâo e

oxidação levam à precipitação dos óxidos de ferro (Doner& Lynn 1989);

d) geração de paleossolos cauliníticos, poster¡ormente depositados como lamitos

argilosos de coloração avermelhada, correspondendo aos níveis observados no topo da

Formação Resende, expostos na borda oeste da Bacia de São Paulo (local BSP-51,

Anexo 2), sobre os quais depositaram-se os argil¡tos e arenitos fluviais da Formação São

Paulo. Estes lam¡tos argilosos avermelhados contêm caulinita como seu pr¡nc¡pal

argilomineral, indicando mudança para condiÉes paleoclimáticas mais úmidas, talvez

ainda quentes, na região. Este paleoclima seria então o responsável pela geraSo das

caulinitas detríticas da Formação São Paulo no Oligoceno Superior-Mioceno, como já

referido por Riccom¡ni (1989). De modo geral, esta passagem para condi@es cl¡mát¡cas

mais úmidas está de acordo com as tendências globais, que marcam o final do Oligoceno

como um período de resfr¡amento global e aumento na umidade do ar (Frakes el a/.

't994);

e) alteraçäo das calcitas const¡tu¡ntes dos calcretes pedogenéticos, originando cavidades

de dissolução (cristalárias) ;

0 alteração dos grãos de feldspato, podendo estar preservada a morfologia tabular do

grão e ocorrer a formaçåo de arg¡lominerais, provavelmente caulinitas, na porosidade

intragranular;



g) formação de caulinitas neoformadas, com textura de "l¡vro" e crescidas nos poros da

matriz de lamitos arenosos. Esta alteração está melhor caracterizada na Formaçâo

Guab¡rotuba, provavelmente devido a menor profundidade da Bacia de Curitiba e

conseqüente exposição dos sedimentos ao ¡ntemperismo;

h) cristal¡zação de britholita em depósito da associaçäo de fácies de leques aluviais

med¡anos da Formação Resende. Mineral do grupo do rabdofânio foi descrito por Soubiés

et al. (1991) em perfil de solo aflorante em jazida de fosfato e titânio na região de Tapira,

MG, tendo os autores atribuído or¡gem meteórica a partir da alteração de apatita primária.

Soubiés et al. (1991) sugeriram ainda a contribuição de águas hidrotermais, fortemente

ácidas ou alcalinas, para a alteração da apatita e libera$o de grandes quantidades de

fosfatos. Para as britholitas da Formação Resende considera-se a poss¡bilidade de uma

gênese similar a proposta por Soubiés ef at (1991), não sendo também descartada a

influência do hidrotermalismo.

6.6 Man¡festações de hidrotermalismo no RCSB

A ¡nfluência do h¡drotermalismo no RCSB foi reconhecida através da observação

de glóbulos e lepisferas de sílica, provavelmente opala C/T (cristobalita/tridimita, Welton

1984, Graetsch 1994), precipitados principalmente nas fácies arenosas e mais

restritamente nos lamitos argilosos da Formação Resende (bacias de Taubaté e Säo

Paulo). Tendo em vista que estes glóbulos e lep¡sferas apenas recobrem os grãos

arenosos do sed¡mento, näo se apresentando em cavidades intragranulares de grãos de

feldspatos alterados, conclui-se que a cimentação dos arenitos fluviais da Formaçåo

Resende ocorreu após sua deposiÉo no Eoceno Superior - Oligoceno lnferior e

previamente à alteraçåo intempérica a que estiveram sujeitos posteriormente.



Na borda oeste da Bacia de São Paulo, a presença de diques clásticos nos lamitos

distais da Formação Resende fo¡ considerada como indicat¡va de atividade sísmica

s¡nsedimentar (Riccomini 1989). No presente trabalho, a cÂtaclefizaÉo por MEV dos

aren¡tos destes diques permitiu observar a contr¡bu¡ção de glóbulos de sílica envolvendo

os gräos do arenito e preenchendo localmente poros do sed¡mento lamít¡co; esta

observaçåo permite recuar o evento de s¡licificação hidrotermal para época próxima ao

final da sed¡mentaÉo destes depósitos da Formação Resende, talvez concomitante à

paleossismicidade.

Adicionalmente, a partir de estudos por microscop¡a eletrônica, foi possível

caracletizar. a associação de cristais euhedrais de barita junto a glóbulos de sílica, em

afloramento na borda oeste da Bac¡a de Taubaté. A relação textural entre estes minera¡s

sugere que a bar¡ta formou-se posteriormente a sílica, tendo em vista que glóbulos

silicosos não recobrem os cristais de barita.

Riccomini et al. (1987) e Riccomini (1989) descreveram dickita em lamitos

proximais e medianos da Bacia de São Paulo, tendo atribuído or¡gem hidrotermal para

este argilom¡neral. Os autores também descreveram barita preenchendo fraturas no

sedimento lamítico cimentado por dickita.

De modo geral, as ocorrências de manifestações hidrotermais no tfr são

local¡zadas e ¡ntimamente associadas a zonas de falha. No entanto, as rela$es texturais

macro e microscópicas observadas até o momento para a dickita, bar¡ta e sílica permite

hierarquizar cronologicamente os eventos de h¡drotermal¡smo no RCSB, sendo a dickita

provavelmente a fase mais antiga e tendo ocorrência restrita, seguida pela sílica com

precipitação em ma¡or número de depósitos (porção central da Bac¡a de São Paulo,

afloramentos na borda oeste da Bacia de Taubaté) e poster¡ormente pela barita (Fig. 66)

A or¡gem das águas hidrotermais é atribuída à percolação de águas no embasamento pré-

cambriano por ocasião de movimentações tectônicas, O caráter silicoso das precip¡tações



de dickita e sílica e a presença de barita em zonas de fraturas encontradas nestas rochas,

por exemplo na Bacia de Resende (local RE-15, Anexo 1) também corroboram a

contribuiçåo das rochas gnáissicas e graníticas do embasamento no h¡drotermalismo que

afetou os depós¡tos do RCSB.

A precipitação de dickita a partir de fluidos hidrotermais é atribuída a temperaturas

da ordem de 200 a 300"C (Velde 1995). Os estudos sobre as condições de solubilidade

da barita realizados por Blount (1977) indicaram que, para depósitos situados próximo à

superfÍcie, submetidos a ba¡xas pressões atmosféricas, a barita precipita em altas

temperaturas (> 300'C) a partir de soluçöes percolantes contendo pequenas

concentrações de bário (-0,01 milimoles de BaSO¿). Quanto à formaçåo de opala C/T, em

trabalho de síntese mineral, Flörke et al. (1975) originou crista¡s em temperaturas de 150-

200oC a partir de solu@es saturadas em sílica.

6.7 Apl¡cação dos estudos geológ¡cos e mineralógicos

Os estudos realizados no presente trabalho permit¡ram avaliar os condicionantes

geológicos e mineralógicos no aproveitamento tecnológ¡co das argilas esmecfitícas do

RCSB, em especial da Formação Tremembé.

Os resultados obtidos permitem corroborar a origem detrítica das esmectitas dos

depósitos de leques aluviais como um fator l¡mitante para o seu emprego na indústria,

conforme anteriormente comentado por Riccomini et al. (1994).

Para as esmect¡tas dos argilitos lacustres da Formação Tremembé considera-se a

interação com as condições geoquímicas das águas do lago como o fator que causou a

degradaçáo estrutural destes arg¡lom¡nera¡s. Esta degrada$o perm¡tiu o desenvolvimento
t,

de estruturas desordenaos, com maior capacidade de trocas catiônicas e portanto maiores
.:

possibilidades de uso tecnológico, Destaca-se, no entanto, que as diferenças observadas
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nas esmectitas destes argilitos, quando próximos ao nível de dolom¡to, podem implicar em

uma variação no comportamento e desempenho tecnológ¡cos destas argilas em um

processo industrial.

Assim, tendo em vista que análises por difraçäo de raios X são rápidas e de baixo

custo, e a facilidade de preparaçäo das amostras, aponta-se a med¡Éo da largura a meia

altura da reflexão 001 da esmectita, em difratograma de amostra total, como um

parâmetro para o controle das caracterit¡cas mineralógicas deste argilomineral quando

destinado ao uso industrial. Nesse sentido, valores maiores do que 1,3' caracterizariam

esmectitas semelhantes aquelas da Formação Tremembé, empregadas na ¡ndústr¡a de

refino de óleo há cerca de cinco décadas.

7. CONCLUSOES

Os depósitos paleogènicos do RCSB são representados pela Formação ltaboraí,

na bacia homônima, formações Resende, Tremembé e São Paulo (Grupo Taubaté) nas

bacias de Volta Redonda, Resende, Taubaté e São Paulo, Formação Sete Barras no

graben homônimo e formações Guabirotuba e Piraquara na Bacia de Curitiba.

Dentre as rochas carbonát¡cas caracterizadas nos depósitos paleogênicos do

RCSB, os calcários fitados da Formação ltaboraí, com idade paleocênica, apresentaram

feições texturais e valores de isótopos estáveis (C, O) que corroboram sua classificação

como depósitos de travertino (Rodrigues Francisco & Cunha 1978) originados a partir de

fontes ou ressurgênc¡as (Leinz 1938) de águas quentes (dezenas de graus Celsius).

As formações Säo Paulo e Piraquara foram or¡ginadas em sistema fluvial

meandrante oligocênico/miocên¡co, a Fomação Tremembé em um s¡stema lacustre

playa-take oligocênico e as demais unidades - formações Resende, Sete Barras,

Guabirotuba e pacotes superiores da Formação ltaboraí - são representativas de sistema



de leques aluviais associados a planícies aluviais de rios entrelaçados, de idade

eocênica/oligocènica.

No sistema de leques aluviais, a malúz dos sedimentos lamíticos é const¡tuída

essencialmente por esmectitas. Mica e caulinita ocorrem em proporções variáveis e

quartzo e feldspato são os principais clastos encontrados nestes lamitos. As esmect¡tas

são de origem detrÍtica e ocorrem como placas de granulação grossa (> S¡rm) e bordas

onduladas, compondo uma matriz maciça; o perfil afilado da reflexão basal 001 destas

esmectitas, com FWHM < 1,3', sugere alta cr¡stalinidade. Os resultados geoquímicos

permitiram classificar estas esmectitas como beidellitas, podendo ocorrer aindê

localmente be¡dellitas com ferro e montmorillonitas do tipo Wyoming, segundo os campos

classif icatórios de Güven (1988).

As esmectitas que constituem os sedimentos lacustres da Formação Tremembé

também correspondem a beidellitas detr¡ticas, diferenciando-se, no entanto, daquelas

presentes nos sed¡mentos lamíticos de leques aluviais, por apresentarem granulação fina

a média (< Spm) e menor grau de cr¡stalinidade, o qual se expressa pelo alargamento ou

abaulamento da reflexão basal 001 (FWHM > 1,3o) deste arg¡lomineral nos difratogramas

de raios X. Esta degradação na cristalinidade da esmectita é devido à interação destes

minerais com as condiøes geoquímicas das águas lacustres, onde a evaporação

propiciava o aumento da salinidade, inclusive com a prec¡p¡tâção de extensa camada de

dolomito.

Na estrutura destas esmeclitas, tanto dos lamitos de leques aluv¡ais quanto dos

sedimentos lacustres, ocorre a substituição de Si por Al no sít¡o tetraédrico e existem

estreitas relações positiva entre Al e Fe e negativa entre Fe e Mg no sítio octaédrico.

Ad¡cionalmente, a proporção de Mg na camada octaédrica é influenciada, em certa

medida, pelo si. o Al octaédr¡co apresenta ainda conelação negativa com os cátions

interplanares (K e Ca).
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Os resultados de geoquímica global mostraram que os argilitos e folhelhos

lacustres såo mais enriquecidos em MgO e CaO e empobrecidos em SiO2 quando

comparados aos sedimentos lamíticos de leques aluviais, tendo os demais óx¡dos as

mesmas ordens de grandeza entre estas l¡tologias. Ocorre ainda uma variação no teor

dos óxidos maiores entre as fácies de borda de lago e lacustre da Formaçåo Tremembé,

com maiores teores de AlzO¡ nos sedimentos marginais, e de MgO, CaO, FezO¡ e KzO

nos sedimentos depositados nas porçöes centrais do lago.

A origem destas esmect¡tas é atribuída à geraÉo de paleossolos a partir da

alteração das rochas pré-cambrianas do embasamento do RCSB, no Eoceno lnferior a

Médio, quando as condições climáticas tendiam à ar¡dez e o relevo hav¡a s¡do aplainado

pela Superfície Sul-Americana (King 1956, Almeida 1964) no final do Cretáceo Super¡or a

Paleógeno. Nestes perfis de alteração, a m¡ca e o feldspato estavam sujeitos a processos

de transformação negativa, possibilitando a neoformaçåo de esmectitas (be¡dell¡tas) a

partir dos cátions liberados. Nesse contexto paleogeográfico e paleoclimático, o

¡ntemperismo químico atuou no sent¡do de homogeneizar mineralógica e

geoquimicamente os produtos de alteraÉo, em escala regional.

Ainda durante o Eoceno Superior e Oligoceno essas condiçöes climáticas se

måtiveram, possibil¡tando o desenvolvimento dos leques aluviais associados a planícies

de r¡os entrelaçados e do sistema lacustre do lipo playa-lake, bem como a geração de

rochas carbonáticas (calcretes e dolomitos) associados a estes depósitos.

Através dos estudos mineralógicos foram observados produtos diagenéticos,

característicos da eodiagênese, como a formação de piritas, a compactaÉo dos

sedimentos e a formaSo de esmectitas autigênicas. Estas esmectitas formaram-se a

partir das esmect¡tas detríticas da matriz dos sedimentos lamíticos, através de processos

de transformação, e das calcitas dos depósitos de calcrete, envolvendo, neste caso, a

neoforma@o.
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O intemperismo químico atuou sobre os depós¡tos paleogênicos do RCSB desde

sua deposiçäo, tendo permitido a geração de: 1) halloysitas em arenitos de borda de lago

da Formação Tremembé; 2) calcretes pedogenéticos nos depósitos de leques aluviais e

argilitos lacustres; 3) crosta dura hematítica no s¡stema lacustre da FormaÉo Tremembé;

4) paleossolos cauliníticos no Oligoceno Méd¡o a Superior, os quais constituem

atualmente os níveis super¡ores da Formação Resende; 5) cr¡stalárias nos calcretes; 6)

neoformaÉo de caulinitas com textura de "livro", a partir da alteração dos feldspatos dos

sedimentos lamíticos.

Dickita foi reconhecida em depósitos lamíticos da Formação Resende, na Bacia de

São Paulo (Riccomini 1989). No presente trabalho, a influência de soluçöes hidrotermais

sobre os depósitos da Formação Resende pôde ser reconhecida através da observaçäo

de glóbulos e lepisferas de sílica e cristais euhedrais de barita precipitados nas fác¡es

arenosas desta unidade nas bacias de Taubaté e São Paulo. As relaçöes texturais

encontradas indicam que a dickita conesponde à primeira manifestação hidrotermal

(formação em - 200-300oC) , sendo seguida pela sílica (opala C/T formada a cerca de

150-200"C) e entåo a barita (> 300'C).

A caracterização geológica, mineralógica e genét¡ca das esmectitas dos depósitos

paleogênicos do RCSB permite apontar a origem detrítica e o alto grau de cristalinidade

das esmectitas dos sed¡mentos lamít¡cos como fatores limitantes para o seu emprego na

¡ndústria. No contexto da Formaçâo Tremembé, estas esmectitas detrít¡cas sofreram

altera@es que induziram a forma@o de estruturas desordenas, com maiores

possibilidades de uso tecnológ¡co. Para avaliaçäo preliminar das potencialidades de uso

destes argilominerais aponta-se a mediso da largura a meia altura da reflexão OO1 da

esmectita, em difratograma de amostra total, como um parâmetro para o controle das

caracteríticas mineralógicas deste mineral quando destinado ao uso ¡ndustrial. Neste

caso, valores maiores do que 1,3o indicariam esmectitas semelhantes aquelas da



Formação Tremembé, empregadâs na ¡ndústria de refino de óleo há cerca de cinco

décadas.
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