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RESUMO

Determinaçöes radiométricas pelo método pblpb e inferências de cunho
estratigráf¡co e ambiental ut¡lizando dados de isótopos estáveis (c, o, sr) em carbonatos
Neoproterozóicos da América do Sul, (e.g. Grupos Bambuí, Una, Corumbá e Grupo La Tinta,
Argentina entre outros), são analisados criticâmente, tendo como bâse trabalhos isotópicos
similares executados em outras parles do mundo.

As idades Pb/Pb em carbonatos do Grupo Bambuí exibem cifras ¡mprecisas, entre
870 e 520 Ma, revelando disturbios isotópicos pós-depos¡cionais devidos à eventos
associados à tectogênese brasiliana. Nåo obstante, idades isocrônicas Pb/Pb em calcários, de
certa foma, mostram uma mesma faixa de idade (680 a 4s0Ma), revelada pelas diversas
determinâções Rb/Sr em rochas pelíticas e fraçõss finas obtidâs nos Estados de Minas Gera¡se Bah¡a, mostrando também efeitos de detritismo e/ou influéncias de efe¡tos pós-
depos¡cionais. Nas demais un¡dades litoestrat¡gráficas portadoras de carbonatos, são
disponíveis apenas algumas determinações Rb/sr e l(/Ar que, por extrapolação propiciada
pelos dados disponíveis no Grupo Bambuí permitem tecer algumas inferências preliminares.

A Formaçåo Salitre, por exemplo, estudada por Freitas Macedo & Bonhomme
(1982) fomeceu uma idade Rb/Sr de 774 + 20Ma e R¡ = e,7gg, em fração fina de resíduos de
carbonatos, e portanto não seria o equivalente cronoconelato ao Bambuí, mas possivelmente
ao Grupo Paranoá da borda oc¡dental do Cráton do Såo Franc¡sco, com base em idades
Rb/Sr e K-Ar em glaucon¡tas de cerca de 720Ma. Há, no entanto, suspeitas de que a idade
isocrônica de 774Ma, acima citada, seria fictícia pois algumas determinaçòes de razões
''srflsr em carbonatos Nova Américã, Jussara e lrecê (Formação salitre), revelam razões da
ordem de 0,70745, praticamente concordantes com aquelas ex¡bidas pelas formaçöes sete
Lagoas e Lagoa do Jacaré em Minas Gerais, estabelecidas em O,7O74O r O,OOOO5.

Usando este mesmo critério e supondo que as razões isotópicas otsrfsr não
foram alteradas por efeitos pós-deposiciona¡s, os grupos Miaba, Vaza Barris, Araras (Faixa
Paraguai) seriam todos cronocorrelatos. Os Grupos ltapucumi e Corumbá, cujas razões87SrÆSr são da ordem de 0,7085 seriam mais novos e estimados em tomo de 560 I 1OMa, se
adm¡tirmos como válida a recente curva de variação secular da razão 87srf6sr para o
Vendiano proposta por Kaufman et at. ('1993).

No que tange ao Grupo La Tinta, a razâo E7Sry'6Sr mais baixa, da ordem de 0,7060,
obtida em carbonatos da Formação Loma Negra é totalmente d¡stinta daquelas registradas
nos carbonatos proterozóicos do Brasil. É um valor concordante com carbonato Adrar (nível
16) da Mauritânia, cuja idade é estimada em tomo de BBOMa. Esta baixa razão, atribuído por
Veizer (1983) como reflexo de um evento mantélico nesta época, permite e)drapolar a
existência de um evento de caráter mundial. A possível idade de SBOMa para a Formação
Loma Negra infel¡zmente ainda há de ser comprovada, pois as determinaçöes Rb/Sr, cujas
idades estäo compreendidas entre 795 e 723 Ma foram obtidas em frações finas na sua
totalidade, podendo ser relativos a eventos diagenéticos posteriores à sedimentação. As
análises bioestratigráficas dos estromatólitos efetuados por Poiré (1987, 1989 e 1990) e uma
isócrona Rþ/Sr provisória obtida em argil¡to da Formação Ceno Negro que lhe sotopõe
parecem suportar a possível idade próxima de 900Ma.



Para os demais carbonatos do Neoproterozóico na América do Sul säo apenas
disponíveis alguns estudos b¡oestrat¡gráficos como na Formação Puncoviscana (Noroeste da
Argent¡na) ou dados de isótopos estáve¡s de carbono e oxigênio tais como em carbonatos de
Senas Chica de Zonda e Pié de Palo da Província de San Juan (Argentina). Estes dâdos,
como aqueles obtidos em todas as unidades referidas acima, exibem valores de ôrsC e ô1rO
que, em princípio, não podem ser analisados em conjunto, pois podem refletir condições
locais, variaçõss amb¡entais, efeitos diagenéticos, já que se trata de isótopos ambienta¡s. De
todos os dados existentes, os rssultados de ôr3C no Grupo Bambuí, que alcançam valores tão
altos quanto + 16% (PDB), não se enquadram nos padr6es mundiais conhecidos para o
Vendiano. Propõem-se que um processo específico ou peculiar como fermentação seria a
causa das altas razões anômalas.

Finalmente, dados de ôrEO combinados com ô13C em carbonatos revelaram-se
bastante úteis no controle de validades das razões tTSrÆSr obt¡das para propós¡tos
quimioestratigráficos. Este mesmo princípio mostrou-se inapropriado para dolomitos ou
mesmo calcários dolomíticos por d¡versas causas, tais como processos de dolom¡tização,
detritismo e baixos teores de estrôncio.
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ABSTRACT

D¡rect age determinations obtained by Pb/Pb isotopic method and stratigraphic and
environmental inferences based on stable isotope.(c, o and sr) data on Neoproterozoic
carbonate rocks from South America, including the Bambuí and chronoconelated Ùna Group,
Corumbá Group, La Tnta Group and others are criticâlly reviewed following approaches similar
to those used by several authors.

The isochronic Pb/Pb ages on Bambuí Group carbonates cover a wide range, from
872 lP-920]{ia and reveal post-depositional effects associated to Brazilian tectogenic events
(ca. 60M50Ma). Nevertheless these ages agree, within experimental enors, with Rb/sr and
l(Ar deteminat¡ons perfomed on pelitic rocks and f¡ne frac{ions (MG and BA), which are
between 680 to 450Ma, show¡ng also detrit¡c or post-depositional effects. l| the other
caÍbonate bearing groups only a few lvAr and Rb/sr data are avâilable, which permit some
inferences that should be checked in the future. For example, the Salitre Formation of the Una
Group studied by Macedo and Bonhomme (1982) revealed Rb/sr age of 774 x 2oMa (Re =
0,708) for carbonate residues from Lages do Batata which shows that it is not corelatable to
Bambuí Group, but is more compatible with the underlying paranoá Group in the westem
border of the Bambuí basin whose Rb/Sr isochronic age on glauconites define a minimum
deposition age of 720Ma. There is, however, a possibility that the 774Ma age is ficticious since
some "'srf'sr determinations of around o.To74s on Nova América, Jussara and lrecê
limestone of the Salitre Formation agree with those establishecl as O.7O74O t O.OOOOS for the
Sete Lagoas and Lagoa do Jacaré Formations ¡n Minas Gerais State. Thus, the Bambuí bas¡n
(MG) and the Lençóis basin of chronoconelated Una Group (BA) were connected for a certain
period. The aþove value or o.7o74o is compatible with the vendian (610-57oMa), and an age
of ca. 595Ma can be infened from the secular variation curve proposed by Kâufman et al.
(1993) for the interval range of 686-520Ma established by several Pb/Pb and Rb/Sr isochronic
age determinations. Apply¡ng the same principle and asluming that the .tsrÆéi rai¡os were
not changed since deposition the supposedly vendian Miaba, vaza Banis Groups and the
{'ara¡ Çroup of the Paraguai Belt are all conelatable w¡th the são Francisco supergroup
(Bambuí + Una Group).

The ltapucumi (Paragua¡) and corumbá Groups whose ttsrÆsr ratios are ca.
0.7085 would be younger and their ages can be estimated as s6o r 1oMa, a fact which is
supported by the present of Ediacaran-grade fauna. This approach ¡s not applicable to
carbonates of the Caboclo Formation since the dolomites and dolom¡tic limestoneå are mosfly
secondary or detritic in origin and also have low Sr contents.

ln contrast the Loma Negra Formation of la Tinta Group (Argentina) seems to be
apprecciably older than the Bambuí Group, because of its very low tTsr/6sr ratios of 07060,
which could indicate an age within 9oO-78OMa interval. This low ratio is close to that found ¡n
the 16 level of the Adrar limestones of Mauritania (B9o-g74Ma) deposited during the ,'Manfle"
event def¡ned by Veizer and others in .lgg3.

.. For the other possible Neoproterozo¡c carbonate only b¡ostratigraphic studies are
available for the Puncoviscena Formation ¡n NW Argentina, while c and oltable isotope data
are available for limestone from siena chica de zonda and p¡é de palo, both in san Juan
Province (Argentina). Thg-se data, as well as others obtained for the above ment¡oned groups
or formations exhibit ô13c and ô160 values which reflect local conditions, environment



variat¡ons, d¡agenetic effec.ts, etc., as would expected, since carbon and o)rygen isotopes are
environment "markers". Of all available data, only õ13C results obtained on Bambuí Group
limestones, whose values are high (up to 16yoo) do not fit the globel pattem known or
suggested to the Vendian. Some specific or peculiar process such as fermentation could
expla¡n these anomalous valu€s.

Additionally, ôi]O -combined w¡th ôr3C data on l¡mestones proved to be a good
control of the validig of "tSrPSr ratios obtained for chemostrat¡graphic purposes. The same
was inappropriate for dolomites or ev€n dolomitic l¡mestones for a number of reasons,
including the dolomitization processes, detritic effects, low stront¡um content, etc. that can
change orig¡nal cTSrPSr ratios or reflect detr¡tic higher values.
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o nosso interesse mais específico pela datação de rochas carbonáticas começou,
na verdade, a partir de 1979, por estímulo e cessão de vários calcários por parte do então
Professor na uFPe, atualmente um dos colegas do DGG, prof. Dr. Benjam¡m BIey Brito Neves
3o qual sou muito grato não só por ¡sto, mas pela continuada ajuda e frutíferas discussões
havidas sobre os grupos Bambuí e Una. Nestes dois últimos aspectos devo c¡tar e agradecer,
também, nominalmente a colega Profa. Dra. Marly Babinski do DGG.

Poderia prosseguir nesta senda, mas num trabalho que exigiu a participaçåo de
muitas pessoas durante pelo menos 2 dezenas de anos, fatalmente cometeria omissões
imperdoáveis. com esta justificativa e como que para homenagear as diversas pessoas que
convivem conosco no centro de Pesquisas Geocronológicas, nos últimos 20 anos, expresso
os mais penhorados agradecimentos ao "staff' geral, cuja lista abaixo é resultante de um
trabalho de comp¡lação da Sra. Valéria Cristina de Souza Reis Santos, atual Secretária do
CPGeo.

Ei-los:



Diretores/Vice-Di retores

¡ Prof. Dr. umberto G. cordani (Diretor: 1976 a 19Bo e 1992 a 1996 / vice Diretor: 19go a
1982)

o Prof. Dr. Vicente A. V. G¡rardi ( V¡ce Diretor: 19ZB a 1980 e 1982 a 1996)
. Prof. Dr. Wilson Teixeira (V¡ce Direton 1986 a 1990 e D¡retorÌ 1991 a i99S)
. Prof. Dr. Celso C.G. Tassinari (Diretor: desde l99S)
. Prof. Dr Yociteru Hasui (Vice Diretor: 1976-1978)
o Prof. Dr. Miguel A. Stipp Basei (Vice Diretor: 199.1 a 1996)

Coordenadores de Laboratórios

¡ Prof. Dr. Benjam¡m Bley de Brito Neves
¡ Prof. Dr. Oswaldo Siga Jr.
¡ Profa. Dra. Marly Babinski

"Staff' Técnico Cientffico

¡ Farmacobioquímica Helen Mayumi Sonoki (1972)
¡ Físico Kei sato (1974)
. Matemática lvone Ke¡ko Sonoki (197S)
. Química Liliane Aparecida petronilho (1984)
. Química Mercedes Diaz Vergara (1990-1993)

"Staff' Técn¡co

o Sr. Cláudio dos Santos
. Sr. José R. Medeiros ("in memorian,,)
¡ Srta. Margarida Martins
¡ Sr. José Elmano Gouveia
. Sr. Jorge de Alme¡da Gouveia
. Sr. Décio Duarte Rosas
. Sr. Artur Takashi Onoe
. Srta. Mitzi Sonoki
. Sr. Francisco Sarachini
o Sra. Elisa C. Lucena

"Staff ' Adm¡n¡strat¡vo

o Sr. Cláudio Comerllati - Assistente Técnico
. Sra. Valéria Cristina Souza Reis Santos - Secretária
. Srta. Vani Ribeiro Machado - Secretária
. Sra. Claudete Salinas
. Sra. Rosi C. Lemos - Secretária



. Sra. Maria Feliciana de Jesus - Roupeira

A¡nda no âmbito da USP, sspecialmente do lnst¡tuto de Geoc¡ências, são também
tantas as pessoas que devo agradecer que restring¡remos apenas àquelas que participaram
durante este ano com suas sugestões, ensinamentos, por cessão de trabalhos inéditos,
amostras, etc. e que são:

. Prof. Dr. lan MaReath - DGG
¡ Prof. Dr. Thomaz R, Fairchild - DPE
¡ Prof. Dr. Armando M. Coimbra - DPE
o Prof. Dr. Antonio C. R. Campos - DPE
o Prof. Dr. Daniel Atêncio - DMP
. Geólogo Paulo César Boggiani - Pós graduando lG/USp
. Victor Velasques Femandez - Doutorando lG/USp
. Dr. Manuel S. D'Agrella Filho - Pesq. IAG/USP
. Físico Ralf Nickel - estagiário da Universidâde de He¡delberg, Alemanha

"StafF' Técnico do IG/USP

. Srta. Karinâ Roberta Vanc¡ni - lmpressão a laser
o Sr. Flávio Machado de Souza Carvalho - D¡fratometria
. Srta. ltacy Kröene - Desenho
o Sr. Francisco José P¡nheiro de Almeida Filho - Desenhos
r Sra. Thelma M. Collaço Samara - Desenhos
.sr. Dalton Machado da silva, sr Edmir de oliveira e "staff' - encademação e reproduções

de figuras, tabelas, etc.

No país são inúmeras as pessoas que colaboraram de forma efet¡va para a
conclusão do presente trabalho. com omissões e para näo conotar alguma preferência
iniciaria de nordeste para o sul do país os meus efusivos agradecimentos às segu¡ntes
pessoas:

o Prof. Dr. J. Raul Torquato (UFCe): pela cessão de vários trabalhos inéditos, estímulo e
amizade.

¡ Profa. Dra. Maria Helena de Freitas Macedo: pelas fac¡lidades concedidas para
soparações cronoestratigráficas de Rb e Sr em alguns calcários do Grupo Una, no novo
Laboratório lntermed¡ário da UFRN e pelo constant€ estímulo.

o Prof. Dr. J. Pedreira (CBPM): pela cessão de trabalhos e informações.
. Geólogo Marinho da Silva: pela cessão de várias amostras (via Dr. B.B.B. Neves)
. Prof. Dr. Aroldo M¡si (UFBA): pela cessão de várias amostras (via Dr. B.B.B. Neves)
. Prof. Dr. Antonio Thomaz Filho (Petrobrás e UERJ): por tudo e em todos os aspectos

desde 1973.
. Profa. Dra. Ana Maria P. Mizusaki: (Petrobrás e UFRGS); por ter colaborado de várias

formas, envolvendo desde cessão de amostras, preparações de frações finas, bibl¡ografias,
etc.

. Prof
ôr80.

Dr. Eiichi Matsui (CENA - Piracicaba) e seu "staffl': por inúmeras análises de ôroO e



. Prof. Dr. Enio Soliani Jr. e todo seu "staff'técnico e científico do DG/UFRGS pelas
inúmeras separaçóes químicas Rb/Sr processadas em seus laboratórios e por todos os
aspectos já mencionados aqui.

No exterior são duas as lnst¡tuições envolvidas (UNLP e INGEIS) que colaboraram
de forma dec¡siva para que fosse possível a coleta de amostras em Olavania e Barker, como
também pelas mu¡tas anál¡ses químicas, difratometria, fluorescência de raios X e
determinações de ôr3C e ôrEO.

Da Universidade de La Plata com quem mantemos o convênio UNLP-USP
agradecemos às seguintes pessoas:

¡ Prof. Dr. Carlos Cingolani (UNLP): pelo interesse, apoio, cessão de amostras e ter-nos
apoiado e colaborado na primeira missão de coleta de amostras nas áreas de Olavania e
Barker em 1991.

o Prof. Dr. Ricardo Varela: pelo seu interesse e suporte às 3 missões de campo (1991-
1994 e 1995) e sobretudo pela prestimosa colaboração nas separações cromatográficas de Sr
de todas as amostras de carbonatos do Grupo la Tinta e cessão de ¡números trabalhos
pertinentes.

. Prof. Dr. Carlos G. Poiré: pela cessão dos caÍbonatos estudados em sua d¡ssertação
inédita e cessão de traballhos de sua autoria ou não.

Com respe¡to ao lnstituto de Geocronologia y Geologia lsotopica (tNGElS -
Argentina), que cons¡deramos como um laboratório co-irmão deveríamos adotar o mesmo
procedimento que o CPGeo. Por não ter conhecido nominalmente a todos, que na história
dessa lnstituição chegou a contar com quase 60 pessoas entre pessoal científico, técnico e
admin¡strativo, agradeceríamos só a alguns nominalmente. Primeiramente, aos Drs. Enrique
Linares e carlos Latone, Diretor e vice-Diretor, respectivamente, desde o início da fundação
(1971), os quais sempre nåo só "abriram" os inúmeros laboratórios à nossa disposição, como
também colocaram a nossa disposição inúmeras pessoas do seu "staff' científico e técnico
para a obtenção das anál¡ses. Os agradecimentos são igualmente extensivos a todo o
pessoal administrativo entr€ as quais destacaríamos suzana e cecíl¡a pelas inúmeras
facil¡dades concedidas. Do quadro científico/técnico, destacarÍamos:

¡ Dr. Hector Panarello - que como responsàvel pelo setor de isótopos estáveis e instáveis
permitiu a obtenção de várias análises isotópicas de nosso interesse.

o Lic. suzana Valencio - por inúmeras análises de ôr3c e ôrto e cessão de ¡números dados
inéditos em carbonatos do Grupo La Tinta.

. Lics. Adriana Ramos e C. Outes por várias anál¡ses de fluorescência de raios X.

. Lic. Margarita do Campo pelas determinaçòes lk em argilas de Ceno Negro.
o Aos licenciados Hector ostera, Gustavo Galante, Roberto cordero, cristina de La peña,

Mariana, corvalan, Banionuevo, etc. pelas inúmeras atenções, facilidades, hospitalidade e,
sobretudo, pelâ amizade.

Ainda no exterior, temos que consignar nossos sinceros agradecimentos ao:
o Dr. S.S. lyer da Universidade de Calgary: pelas análises isotópicas (ôilS) do enxofre e

frutíferos intercâmbios de idé¡as e dados referentes, principalmente, a isótopos de chumbo.. Dr. Mebus A. Geyh de Niedersaschiches Landesamt für Bodeforschung: por sua
intermediação, foram obt¡das 10 anál¡ses isotópicas de carbono e oxigenio em carbonatos
principalmente da Formação Cabloco.



Por último ficam os agradecimentos à família por compreender o que é a vida
acadêmica e científ¡ca. Se de um lado somos gratificados cientificamente, por outro lado, a
família é sujeita a sacrifíc¡os e vicissitudes. Agradec¡mentos especiais såo devidos à f¡lha
Marisa e extensivamente ao genro Renato que, por compreender€m melhor estas asperezas,
ajudaram de forma despreendida em importantes fases deste trabalho.

É pouco, mas MUTTO OBRIGADO A TODOS

Koji Kawashita
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CAPíTULO I

INTROOUçÃO

O interesse para estudar G¡rbonatos sob aspectos experimenta¡s pode se d¡zer que
começou a partir de 1950, quando Mccrea lançou as raízes para estabelec¡mento de umâ
escala de paleotemperatura com base na composição isotópica do oxigênio apresentado no
carbonato de cálcio precipitado em equilíbrio isotópico com a água. De uma forma geral,
muitas das nossas idéias sobre a evolução do ambiente e da superfície tenestre provém de
dados isotópicos, mineralógicos e químicos obtidos em carbonatos sedimentares. Os isótopos
estáveis de carbono e oxigênio såo considerados como ambienta¡s, enquanto elementos
traços como Pb e Sr podem constituir em importantes marcadores isotópicos. Neste particular,
a constituição isotópica do Sr de carbonatos marinhos foi aventada no início da década de
1960, pelo grupo de geocronologia do lnstituto de Tecnologia de Massachussets como uma
possível fenamenta geocronológica, partindo do princípio de que a razão sTsrfsr deveria ter
crescido de forma contínua desde a existência dê oceanos por contribuiçâo de 07Sr continental
aos mesmos.

No caso do Pb, embora fosse bastante conhecida a elevada proporção de urånio
em relação ao chumbo em ambiente marinho e por conseqüènc¡a nos sedimentos
precipitados em tal ambiente, a sua utilização como um geocronômetro favorável é bem mais
recente. o primeiro trabalho em carbonatos deve ser consignado ao Dr. stefen Moorbath em
1988, quando apregoou a metodologia isotóp¡ca Pb/pb como um método de dataçâo direta
em carbonatos. Esta possibilidade animou, a partir d¡sto, ainda mais os geocronólogos e os
isotopistas, pois as rochas carbonáticas e/ou carbonatos comparecem quase que
sistematicamente em todas as bacias sedimentares desde cerca de 3,2Ga atrás. Assim, a
partir de 1988, vários trabalhos bem sucedidos não só com esta técnica, mas também com a
clássica e inexplorada metodologia isocrônica 2æpb/'*pb versus 2su/2æpb têm sido
apresentados.

Anteriormente razões isotópicas 07SrÆSr obtidas em carbonatos do Fanerozóico
permitiram construir uma curva de variação secular com razoável precisão, perm¡t¡ndo, por
exemplo, efetuar uma estratigrafia fina, ou seja, bastante precisa da ordem de + 1Ma, para
uma grande parte do período Terciário. Esta abordagem passa a ser aplicada também com
maior ênfase a part¡r de cerca de 1989 em carbonatos neoproterozóicos.

Evidentemente, estes trabalhos envolvendo todos estes isótopos, sejam
radiogênicos, e também os estáveis, abrem perspectivas concretas para a sua utilização em
carbonatos ant¡gos do Precambriano em gue há poucas poss¡bilidades de uma conelação
bioestratigráfica. Além da falta deste controle, é bom frisar também que quanto mais antigos
forem os carbonatos, há maior probabilidade de terem sofrido eventos posteriores à
sedimentação, mascarando assim ou abrindo os sistemas isotópicos. Há que ainda
acrescentar a relativa facil¡dade de solubilização dos carbonatos e ainda a carência de
conhecimentos seguros relat¡vos à processos diagenéticos em carbonatos e suas



conseqüências no comportamento isotópico, geoquímico e petrológico de materiais
gsológicos.

A despeito destas restrições, mas na falta de outras altemativas melhores e
tâmbém para consubstanciar várias determinações Rb/Sr e algumas ]VAr obtidas em rochas
pelíticas, no presente trabalho abordaremos vários dados Pb/Pb, ETSrfSr, ôt3C e ô1rO obtidos
em carbonatos neoproterozóicos (1000 a -550Ma) da América do Sul para tentar estabelecer
as possíveis cronoconelações e esboçar a evolução temporal das bacias. Muitos destes
dados já foram publicados ou divulgados, porém parte continua inédita.

Os carbonatos neoproterozóicos acham-se d¡stribuídos no Cráton do Såo
Francisco, na Faixa Paraguai, na Província Buenos Aires e na Formação Puncoviscana (NW
da Argentina) estendendo para a Bolívia, Paraguai e, provavelmente, até o Brasil (Faixa
Paraguai em Mato Grosso).



CAPíTULO II

ASPECTOS GEOqUíMrcOS E ISOTÓP|COS EM CARBONATOS MARINHOS E SULFATOS

2. t. coNstDERAçÖes pneumlru¡nes

A eistência de carbonatos marinhos desde o Arqueano pode-se constituir em uma
das únicas altemativas para estabelecer uma corelação quimioestratigráf¡ca através do
estudo integrado da composição isotópica de elementos como Sr, C s Pb. A inexistência de
fósseis índices no Arqueano e Proterozóico, em conttaste com o Eon Fanerozóico, explica a
existência de apenas uma subdivisåo cronométrica. Se por outro lado existem fósseis,os
mesmos não são amplamente reconhecidos ou aceitos como índice temporal preciso para tais
bioestratigraf¡as como é o caso de estromatólitos. A exceçåo, anterior ao Fanerozóico,
prende-se talvêz, ao Neoproterozóico lll, entre cerca de 600 e 550Ma. Esforços de estudos
integrados através de projetos intemacionais (lntemational Geolog¡cal Corelation Project 320:
IGCP-320 - Neoproterozoic Events and Resources, 1991-1995, é um exemplo) ou não, à
existência de faunas do tipo Ediacara ou semelhantes, secundados por outras fenamentas
quimioestratigráficas e preservação de registros glac¡ais (como episódio glacial Varanger)
estão ajudando a definir e compreender melhor este ¡ntervalo crítico na História da Tena.

Em períodos anteriores a 600M4, não há outra altemativa senão a de recorer aos
métodos geocronológ¡cos. As idades são estabelecidas através de determ¡nações em rochas
sedimentares ou minerais autigênicos contidos nos mesmos. Quando possível, são inferidas
idades mínimas ou máximas por meio de determinaçôes executadas respectivamente, em
rochas ígneas intrusivas nas mesmas ou nas que servem como embasamento.

A datação de rochas sedimentares, espec¡almente pela metodologia isocrônica
Rb/Sr, está razoavelmente bem estabelecida principalmente após trabalhos do Grupo de
Strasburgo (Bonhomme & Clauer 1972: Claue¡ 1973; 1976) e de São Paulo (Cordani et al.
1978; 1985). A maior restrição repousa em saber se a un¡formização isotópica, por mistura
mecånica (Cordani et al. 1978) ou homogeneização ¡sotópicã por episódio diagenético,
oconeu logo após a sedimentação ou não. Na primeira hipótese a idade seria a da
sedimentação ou muito próxima, enquanto que no último caso poderia ser bem posterior,
podendo estar associado a superimposição de um episódio tectônico que pode ser de caráter
apenas diagenético ou até metamórfico. Um trabalho recente desenvolvido por Mizusaki
(1993), parece responder bem esta questão. Segundo este trabalho, a uniformização
isotópica é favorecida precocemente quando os sedimentos são de origem marinha, ou
melhor sob processo de halmirólise (Hummel 1922). Evidentemente, isto não é uma condição
sine qua non, pois processos posteriores podem rejuvenescer a rocha, enquanto a presença
de detríticos podem, ao contrário, falsear a idade final aparente, obviamente maior do que a
real.

A partir destas considerações existem, pois, critérios que podem orientar na
interpretaçäo das idades ditas radiométricas Rb/Sr obtidas. Quanto à metodología tlAr, esta é
é raramente utilizada, se bem que pode fomecer também idades reais ou relativas ao
episódio, principalmente quando aplicadas em minerais como glaucon¡ta e illita. As illitas 2M,



em parlicular, podem fomecer idades concordantes com a obt¡da pela metodologia Rb/Sr
Bonhomme (1987). As restrições surgem quando é uma mistura de politipos estruturâis (2M,
1M, 1Md) em granulometrias distintas (e.9. Perry J¡. 1974; Clauer 1981; Mizusaki et al. 1990;
Gorokhov et al. 1995). lllitas de granulometria menor podem apresentar idades sensivelmente
menores do que as de granulometria ma¡or devido a escerÞe ou perda diferencial de argônio
por difusão durante a eventos termais ou d¡agenét¡cos tardios. Este fato pode explicar ¡dades
l(/Ar serem quas€ gue sistemat¡camente menores do que ãs obtidas por Rb/Sr (e.9., Hofmann
et al. 1974) quando se utilizam estes minera¡s em fraçöes fina ou argilosa (< 2p). Desta
maneira, entendemos que a técnica l(/Ar deve ser vista como complementar em estudos
geocronológicos envolvendo rochas sedimentares precambrianas.

Além destas duas clássicas metodologias abordadas acima, a grande e bastante
promissora altemativa na datação de sedimentos, constitue-se na datação dirëta de
carbonatos pelas metodolog¡as isocrônicas em rocha total Pb/Pb e Pb/U. Para a sua utilização
e ¡nterpretação dos dados, no entanto, é preciso reconhecer os tipos adequados de
carbonatos, os aspecfos geoquímicos, transformações/alterações cristaloquím¡cas, processos
diagenéticos e conseqüências, interações/alterações isotópicas com o ambiente de
sedimentação, e fatores como biogeoquímicos e temperaturas envolvidas. Embora existam
miríades de estudos estimados em 1500/ano (Morse & Mackenzie 1990, pg. 8) a respeito
destes assuntos, muito pouco se conhece de concreto. A seguir, abordaremos rapidamente
alguns destes aspectos.

2,2. CARBONATOS, SULFATOS E SULFETOS

Dentre os 30 minerais de carbonatos listados por Morse e Mackenzie (1990, p9.41)
Íelacionamos apenas aqueles que poderiam suscitar considerações ou interesse dos
geo¡sotopistas. Os 3 primeiros são polimorfos do CaCOs e conhecidos como oconentes nos
sedimentos e organismos. A calcita, mineral romboédrico, é o mineral mais abundante e
termodinamicamente estável (ver na Tab. 1).

O enxôfre na Tena pode ser encontrado na forma de sulfatos evaporíticos e
oceånico, como sulfeto constitu¡ndo minérios e como enxôfre na crosta profunda. Sob a forma
de sulfatos estima-se que existam 2,4.102omols de enxôfre, principalmente como CaSOa
(sendo que 17-% do total nos oceånos), enquanto que sob a forma de enxôfre reduzido
existam 2,9.lO"mols de enxôfre, principalmente como pirita (FeSt.

O enxôfre exogênico, da mesma forma que o carbono, constitue um ciclo, sendo
que a composição isotópica ou ôsS seria um reflexo de composição marinha em cada época,
o que é inferido através de medidas em sulfatos evaporíticos. Por sua vez, mudanças no ô S
marinho, indicaria variações em massas nas reservas de enxôfre reduzido e sulfato inorgånico
oxidado que são as principais reservas no enxôfre sedimentar.

O sulfato reduzido a partir de sulfato por ação bacteriogênica acumula o isótopo
mais leve (t'S) Oo enxôfre, deixando o sulfato res¡dual mais enriquecido no *S. Em lagos
estratificados no Ártico o SO42' não reduzido chega a apresentar, por exemplo, ô S tão altos
quanto +1oo%o devido à redução preferencial de 32SO41 (Jeffries & Krouse 1985). Este
¡mportante mecanismo de fracionamento isotóp¡co existe, talvez, pelo menos desde o Meso
Proterozóico (< 1,6Ga) sendo as curvas de variaçäo secular para sulfatos e sulfetos mais ou



menos estabelecidas (e.9., Holser et al. 1988 e Hoss et al. 1995). As variações mais
marcantes e melhor conhecidas ocorrem a partir do alvorecer e explosão da vida na Tena; a
partir do Vendiano, conforme sugerido por Claypool et al. (1980). O ô S nos sulfatos que foi
em tomo de aproximadamente entre +10 e 25qJ6,o, provavelmente, durante todo o Proterozóico,
ascende a valores tão altos quanto +359b no Cambriano, e a partir daí decresce com alguns
altos e baixos durante o Fanerozóico. O valor atual é bãstante homogêneo, em tomo de
+207ú, relativo à troil¡ta de Canyon Diable (CDT) conforme Sasaki (1972). Os sulfetos
sedimentares de redução são em geral da ordem de 30 a 40yoo mais leves que os sulfatos
sedimentares dos quais são originários (Holser et al. 1988).

Tab. 1 - Principais tipos de carbonatos

A aragonita, de forma ortonômbica, é também abundante e cerca de 5olo mais
solúvel que a calcita. As aragonitas são encontradas em depós¡tos calcáreos modemos na
foma de "esqueletos" ou cimentos, sendo virtualmente ausentes em carbonatos paleozóicos
ou ma¡s antigos.

A vaterita, o terceiro polimorfo, é um mineral metaestável e praticamente
desconhecido devido a sua raridade na natureza, embora possa ser produz¡do facilmente sob
condiçôes laboratoriais. É cerca de 3,7 vezes mais solúvel do que a calcita e 2,5 vezes mais
que a aragonita.

Um dos importantes subgrupos de minerais de carbonato de cálc¡o são as calcitas
magnesianas. Constituem componentes comuns em sedimentos marinhos de águas râsas e
são derivados de carapaças de organismos e por precipitação d¡reta de cimentos marinhos. A
solubilidade é fortemente influenciada pelo teor de magnés¡o. Na água do mar, a calc¡ta
magnesiana biogênica, contendo 11olo (mol) de MgCOs pode apresentar a mesma solubilidade
que a da aragonita.

Dolom¡ta é um dos minerais mais abundantes em rochas sedimentares, mas
mesmo após dezenas de anos de estudos, o mecanismo de formação deste mineral ainda
permanece controvertido, e as propriedades sob as condições de superfície tenestre são bem
menos conhec¡das do que a ma¡oria dos outros carbonatos. A 'azâo primária das dificuldades
parece residir na sua estrutura bem ordenada e complexa.

Entre outras fases carbonatadas, cabe aqui algumas apreciaçöes sobre carbonato
de magnésio. Este carbonato apresenta muitos problemas na geoquímica sedimentar devido
à sua tendência de formar uma variedade de hidratos. A magnesita não pode se formar
diretamente de solução aquosa e em condiçöes mais ou menos próximas da superfície
tenestre, formando-se variedades de hidratos e hidróxidratos de carbonato de magnésio. Nos

Mlneral,
Com ooalo

Fórmula Peso densldede Â Græ¡
t-trm.rll

Slstem a Solubil¡dade
ádtt^l¡lâ áau¡ o¡

Araoonita CâCO. 10t ab-(j
Vâterita CaCOa '100.09 ,4 -11255403 Hexaoonal 5m(t
Maonesfta M0COs -17taaÀ^a tonãl
Dolomita CaMolCOâ1, -21616,723 Trioonal ta-c



sedimentos, estes minerais são encontrados em pequena quant¡dade e geralmente refletem
condições evaporíticas.

2.3. DEPOS!ÇÃO/ACUMUI.AÇÃO DE CARBONATOS OCEÂNrcOS

Processos responsáveis pela d¡stribuição de CO2 e acumulação de carbonato de
cálcio no mar estão entre os mais intensamente estudados em ciênc¡as da Tera. Constituem
um campo intrincado de estudos interdisciplinares que envolvem aspeclos químicos,
biológicos, físicos, tenestres, além da atmosfera e oceano.

A natureza e depos¡ção de carbonatos em sedimentos marinhos varia conforme a
profundidade, ou seja, referem-se aos ambientes de águas rasas (dezenas a centenas de
metros) ou águas profundas (ordem de guilômetros). Os sedimentos carbonatados de água
rasa são constituidos por uma grande variedade de grãos aloquÍmicos ou partículas
carbonáticas dos mais variãdos tamanhos. Entre os principais tipos de grãos aloquímicos que
constituem o arcabouço das rochas carbonáticas, estão pelóides, intraclastos, oólitos, oóides
e bioclastos, cujas descrições e exemplos podem ser vistos, por exemplo, em Nobrê.Lopes
(1995). Estas partículas são originadas tanto por processos bióticos como abiót¡cos,
Entretanto, em uma escala global, os sedimentos modemos são dominados por partículas de
origem 'esqueletal", ou seja, de partes duras como carapaças e foraminíferos, pterópodos,
conchas de moluscos (i.e., ostracóides) e as quais são dominadas por aragonita (mais de
50%) e calcita rica em magnésio, sendo rara a existência de dolomita. A heterogene¡dade,
decone da poss¡bilidade de menor dissolução das partículas até at¡ngir o fundo, aliado ao fato
de as águas marinhas mais superficiais serem supersaturadas tanto com respeito à calcita
(tipicamente mais de 6 vezes) como com respeito à aragonita (ma¡s de 4 vezes). Além das
componentes biomineralógicas e sil¡c¡clásticas, os sedimentos carbonatados modemos
contém também uma assemblé¡a de cârbonatos composicionalmente complexos e
metaestáveis, precip¡tados inorganicamente como oóides, cimentos e lamas "aciculares".

O Ca2' de precipitações provém tanto de rios como através de reações entre
basalto submarino com a água oceânica. A reação global para precipitação é expressa
aba¡xo:

Ca2* + 2HCO¡--+ CaCO3 + CO2 + ¡rg

Nesta reação, o CO2 deve retomar ao sistema oceano-atmosfera. É possível,
entretanto, que a preclpitação de CaCO3 esteja intimamente l¡gada ao metabolismo orgânico
(Smith 1985), ao passo que o escape de COz dos oceanos, antes da geração de CO2 de
origem antropogênica, seja relacionada à oxidação orgånica.

Os sedimentos pelágicos, ao contrário dos de água rasa são muito mais
homogêneos. No caso de partícula, conforme modelo dê Honjo (1976), apenas os agregados
de coprólitos por zooplanctons e encapsuladas como pelotas feca¡s que não chegam a
solubilizar, mesmo abaixo do nível de saturação da calc¡ta (CSD), é que se depositam
juntamente com precipitado inorgânico e material siliciclástico. No que respeita aos
foraminíferos e carbonatos, Thunell & Honjo (1981) com base em extensos estudos
desenvolvidos nos oceanos Pacífico tropical e Atlåntico Central, notaram diminuição de
foraminíferos e G¡rbonatos com a profundidade. Notaram ainda que foraminíferos com



d¡åmetros menores do que 150 pm d¡ssolvem rapidamente, sugerindo que o tempo de
residência dos mesmos no fundo oceân¡co seja extremamente curto.

A dissoluçåo de pterópodos e sed¡mentação da aragonita foi estudada
respec{¡vamente por Byme et al. (1984) e BeÞer et al. (1984). No caso dos pterópodos foi
encontft¡da uma cons¡derável variaçåo na dissoluçåo para diferentes espécies. Velocidades
de dissolução para diferentes tipos de carbonatos biogênicos, podem ser vistos em Walter
(1e85).

Bemêr (1977) fo¡ um dos primeiros a enfatizaÍ a ¡mportåncia da sedimentação da
aragonita pelágica nos sed¡mentos carbonatados oceânicos. Ele estimou que csrcÍt de 50%
de CaCO3 ger.ado pelos organismos pelág¡cos seriam aragonita, principalmente devida a
carapaça de pterópodos que pelo seu tamanho maior, chegaria ao fundo antes de se
dissolver completamente. Num estudo mais recente Berner e Honjo (1981) estimam em
apenas 12o/o a quant¡dade de aragonita precipitada.

Estima-se que 18.1012 mols de Ca2* e Mg2' acumulam anualmente como
carbonatos, princ¡palmente na forma de precipitados biológicos. Destes, cerca de 6.1012 são
depositados como cÉ¡rbonato de cálcio e magnésio em áreas de água rasa, enquanto que o
restante como lama calcária em ambiente pelágico. Os 12.10'' mols de carlconatos
acumulados anualmente nos mares profundos representam cerca de 17o/o da taxa de
produçåo de carbonato que é est¡mada em cerca de 72.1012 mols para a zona fótica de
oceanos abertos.

A distribuição percentual de CaCO3 em sed¡mentos superficiais do Oceano
Atlåntico é muito variável. É nos altos topogÉficos, especialmente junto a cadeias dorsais
oceânic€ls e em suas proximidades que se encontram as maiores concentrações de CaCO3.
Nestes locais, onde a elevaçåo geral está acima da CCD (Calcium Carbonate Compensat¡on
Depth) expl¡ca-se a peculiar distribuição ao longo da bacia Atlåntica. Um outro aspecto
marcante é o lento decréscimo de carbonato para profund¡dades até cerca de 4 a 5
qu¡lômetros, seguido de um declínio mais rápido para profundidades maiores. Valores fora do
padrão esperado seriam explicáveis por d¡luição maior de materiais tenígenos como na região
de Açores, maior produtividade associada à conente oceânica (e.9. conente do Golfo),
ressurgência na África Ocidental ou diluição por sílica orgânica no Atlántico Sul, próximo à
Antárt¡da.

Durante o Fanerozóico, certamente, o processo biogênico governou de foma
preponderante nos diversos locais a quantidade de carbonato acumulado. Composições e
percentagens das fases dolomíticas, calcíticas e aragoníticas de sed¡mentos rasos certamente
variaram também durante o Fanerozó¡co, devido à diversificação biológica e mudanças nas
proporções de precipitados abiót¡cos e b¡óticos durante este Eon. Em contraste, para a maior
parte do Precambriano, os precip¡tados de carbonato teriam sido mais provavelmente de
origem abiótica. Os processos seriam mais físico-químicos que bioquímicos. Talvez a
precipitação fosse ¡nfluenciada por processos biológicos, mas certamente não foram por
organismos "esqueletais". Assim os materiais de partida para cimentação e diagênese foram
diferentes na composição e morfologia das partículas.

No trabalho de Ronov (1964) é ilustrada a percentagem em volume das rochas
sedimentares em função da idade. Entre os vários comentários que poderiam ser abordados



restringiremos aos referentes a carbonatos e evaporitos. Os evaporitos que constituem a
menor parcela juntamente com as extrusivas continentais registram um crescimento
monotôn¡co desde cercâ de 3Ga atrás, enquanto que calcários e dolomitos apresentam um
padrão de variação mais ou menos semelhante. Nota-se um crescimento mais ou menos
contínuo entre cerca de 3Ga até cerca de 1,OGa, seguindo-se um pronunciado aumento na
participação dos dois carbonatos, ating¡ndo um clímax durante o período Carbonifero, quando
chega a quase 500/o do total das rochas sedimentiareg. As diferenças marcantes ocorem a
part¡r do Carbonífero. O maior contraste reside no contínuo decréscimo na participação dos
dolomitos em relação a todos os demais materiais, com exceção das grauvacas, que
c¡esceram ou, ao menos, mantiveram-se mais ou menos constante como no caso dos
calcários. Aqui está um dos "problemas da dolomita". O problema reside na pequena
participaçåo deste mineral nos sedimentos modemos marinhos; ao contrário, de certa formâ,
das aragonitas com maior abundåncia atualmente, conforme já mencionado. Questões como:
se a dolomita formou-se d¡retamente no meio marinho, quais as condições para a formação
da dolomita e muitos outros aspectos sâo tratados como tópicos ou até eistem liwos
¡nteiramente dedicados a esto assunto (e.9. Zenger et al. 1980: Zenger & Mazzullo 1982)

Estudos experimenta¡s, devido à menor reatividade das dolomitas e envolvimento
de sistemas naturais complexos, têm conduzido a interpretações múltiplas ou dúbias. Em
todos os modelos d€ dolomitização, o aspecto crítico tem sido o "volume" ou quant¡dade de
magnésio envolv¡do ou requerido no p¡ocesso. Se observarmos gue as concentrações de
Mg'-, dissolvido na água meteórica e na maioria das salmouras subsuperficiais, são
relat¡vamente baixas, nós somos induzidos à idéia de que deve haver envolvimento de água
mar¡nha ou mistura da mesma com água subtenånea no processo de dolomitização.

Por f¡m, um último comentádo é relativo à importåncia da relação Mg para Ca e
ordenamento estrutural. Embora a influência do desordenamento e desvios da ¡azão ideal 1:1
não tenham sido precisamente determinados, estes podem ser relativamente grandes (e.g.,
Carpenter 1980; Oomori et al. 1988). Como uma dolomita não ideal é metaestável, a mesma
pode sofrer sucessivas recristalizaçöes até a estabilização final, o que propiciaria abertura do
sistema. Tal fato implicaria em alteraçöes no teor de certos elementos traços e nas
composições isotópicas do carbono e oxigênio. Alguns estudos neste campo serão abordsdos
mais adiante.

2.3.1 - Cimentaçäo e Diagênese

São geralmente chamados cimentos os precipitados de carbonato primário em
sedimentos marinhos. A cimentação e sobrecrescimento constituem o ¡nício do processo de
lit¡ficação. Por este processo, que marcaria o estágio diagenético ¡nicial, a poros¡dade, a
permeabil¡dade, a composição e "fábrica" podem ser modif¡cadas. Evidencias podem ser
encontradas em sedimentos carbonatados antigos e sotenados à grande profundidade.

Os cimentos de carbonatos em sedimentos calcários caem em um dos 3 grupos
maiores segundo Morse & Mackenzie (1990, pg. 318):

1 - oconem em vazios de carbonatos biogênicos como em recifes de corais onde
prepondera;

2 - como parte extema de partículas de carbonato formando pelotas endurecidas,
grapestones, crostas, beachrocks etc.



3 - como cimento micrítico associado com algas perfurantes.
Ainda segundo os mesmos autores ac¡ma, a precip¡tação de caúonato de cálcio

pode ser inferida através de:
1 - decréscimo de cálcio dissolvido por água em poros;
2 - redução de sulfato resultando na produção de alcalin¡dade
3 - oxidação de matéria orgânica e de metano.

Como diagênese pode ser entendido todo o processo que ocorre após a
deposição, incluindo dissolução e reações de precipitação, abrasão e transporte, ingestão e
escavaçåo por organ¡smos, etc. Conseqr¡entemente minerais de carbonatos podem sofrer
diversos processos até o sotenamento permanente, mas mesmo assim, a diagênese pode
continuar por toda a existência face å maior solubilidade dos carbonatos em relação aos
s¡licatos e também às ¡nstabilidades estrutura¡s.

No processo de diagênese podem concorrer uma miríade de reaçðes químicas e
"caminhos de reações" (reac{ion pathway), cujo produto final é um s¡stema de energia l¡vre
mais baixo e entropia mais elevada (Morse & Casey 1988).

Um dos processos mais importantes que ocofrem nos Grrbonatos subsuperficiais é
a compactação e diagênese deconente de soluções compressivas ("pressure solutions").
Segundo Thomson (1862) e Sorby (1863) as soluções compress¡vas são resultantes de
reações quimicas por pressão litostática do que propriamente hidrostáticas. Podem causar
alterações estrutura¡s sign¡ficat¡vas nas rochas carbonáticas, em escala megascópica a
microscópica. lnclusive para Wanless (1979), as soluçöes compressivas teriam um importante
papel no processo de dolomit¡zaçåo subsuperficial.

A diagênese inclui também transformações de uma fase para outra, isto é.,
"recristalizações" por processos de microssoluçáo-precipitação. A transformação da calcita
para dolomita em que o processo fundamental cons¡ste na substituição de cálcio por
magnésio e o processo conhecido como neoformismo, cujo exemplo mais típico é a aragonita
transformar-se em calcita, um mineral mais estável e menos solúvel. Estas transformações
podem oconer na presença de flu¡dos de natureza diversa (intersticial, conata, meteórica etc.)
por ação de pressão e/ou temperatura, ou até em condições superficiais. Em um sentido
amplo, as transfomações envolveriam também processos em que minerais de carbonato são
lixiv¡ados da massa sedimentar (Morse & Mackenzie, 1990 pg. 249)

Cabe aqui relatar uma série de observações descritas por Malone et al. (1989) (in:
Morse & Mackenzie, pg. 409) ao estudar carbonatos do Arquipélago de Maldivas, no Oceano
lndico. Os carbonatos de água rasa são caracterizados por altas concentraçöes de Sr e Na,
s€ndo visível a perda destes elementos a paÍtir do nível aba¡xo de 260 metros. O decréscimo
monotônico em Sr e Na nos carbonatos seria assim uma boa evidência de processo
diagenético por sotenamento. Em termos de idades inferidas observou-se ainda que:

a - em 1 ,1Ma, calcitas com alto teor de magnésio desaparecem dos sed¡mentos,
provavelmente por conversão para calcita com baixo teor de magnésio;

b - maior parte da aragonita foi convertida para calcita com baixo teor de magnésio em
cerca de 2,5 Ma, sendo completa esta conversão no sedimento após cerca de 5,5 Ma.

c - após a estab¡lização da maior parte da aragonita para calcita, camadas discretas de
greda ("chalk") e também como nódulos, tomam-se abundantes em aproximadamente
3Ma (a - 100m), sendo também observável celestitâ em cerca de 3,4Ma.



Um outro relato interessante é aquele de Renard (1972) ao estudar cârbonatos de
Ioise na França ao curso de uma evoluçáo diagenética. conforme esquema do próprio
Renard (F¡9. 1), o teor de Sr revelaria um bom testemunho de história sedimentar. A
anticonelação observada entre Sr e Mg no processo de dolomitização seria conseqüência de
incompatibilidade entre estes elementos conforme S¡egel (1961) e Walls (1973).
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Fig. I - Comportamento geoquímico do Estrônc¡o durante a evoluçâo
diagenética dos carbonatos (Renard, 1 972).

A autigênese ou neoformação de minerais, bem como a ,'recristalização,' podem
conduzir a mudanças na hab¡lidade dos sedimentos transmitirem fluídos devido a mudanças
na porosidade e permiabilidade durante a d¡agênese. obviamente estas últ¡mas mudanças,
observadas as distribuições no tempo e no espaço, são importantes nos estudos envolvendo
geração de gás, migração e trapeamento de petróleo (e.g., Moore 1989). A decomposição da
matéria orgånica a temperaturas maiores do que 80oC produz significativâs quantidades de
ácidos orgânicos que podem ser muito efetivos na dissolução de carbonatos (Meshri 1986). A
redução termoquímica do sulfato p-ode ocorer a temperaturas maiores, entre eO a 1SO"C. O
sulfato é reduzido a H2S, HS', S'- e enxofre natural, enquanto compostos orgânicos são
ox¡dados, transformando em betume e variedades de carbono inorgânico (Heydari & Moore
1989; Machel 1989).



De uma forma g€ral, com aumento do sotenamento ocoffe a quebra e reorientação
dos gråos com redução de porosidade ¡ntergranular. com algumas centenas de metros de
soteramento (czêmiakolârski et al. 1984) os sedimentos adquir€m um grau de consolidação
tal que as soluçðes compr€ssivas podem chegar a atuaÍ de forma efetiva ao nível áos
contatos ¡ntergranulares. Eventualmente, a greda pode ser convertido em calcário ex¡b¡ndo
interpenetraçåo granular e soldagem além de cimento calcítico de sobrecroscimento e em
mosáico interst¡cial (Fischer et al. 1967).

Resumindo, êm uma diagênese progress¡va seria observada a seguinte seqüênc¡a:
lama cârbonatada -+ gf€da -+ calcário, culminando em mármore como prosseguimento,
porém, no domínio do metamorfismo.

Carbonatos depositados em mares profundos nåo sÉio geralmente submet¡dos a
pressões e temperaturas muito altas. como exceção citaríamos a parte basal de algumas
seqùåncias de calcários que estiveram em contato com soluçöes hidrotermais. Em ambiente
cont¡nental e de águas rasas as condições diagênéticas para carbonatos podem ser mais
variadas. Seqüências de carbonatos cratônicos podem sofrer efe¡tos de cargas que raramente
excederåo 3 a 4 Km de profundidade, e pressões e temp€raturas máximas de 1Kb e j00.C
respectivamente.

Nas zonas de subducção, margens passivas e em áreas de colis¿io continente vs.
cont¡nente, carbonatos podem ser sotenados a profundidades que podem exceder loKm e
pressões e temperaturas podendo chegar a cerca de 3Kb e 250oc. os depósitos carbonáticos
de plataforma epicontinental seriam caraclerizados por sotenamento rápido, da ordem de
10Km ou mais e em um tempo da ordem de 50 a 200Ma. Em contraste, os de plataforma
intracratônica seriam submetidos a gradientes de p e T nomais, sendo lento o sotenamento
(< 4Km) e em intervalo de tempo de 100 a 300Ma. os processos diegenét¡cos doconentes de
soteramento profundo pod€m afetar os depósitos de plataforma epicontinental, ênquanto
aqueles depositados em bacia ¡ntracratônica imunes à ação tectônica, seriam sujeitos a
processos diagenéticos a P e T menores.

2.4 - lsótopos de Carbono, Oxigênio e Enxofre

2,4.1 - Mecanismos de fracionamento isotópico

Desde a ¡déia in¡cial proposta por Urey (1947) e trabalhos experimentais
desenvolvidos por Mccrea (1950) de utilizar a razão 160/160 ou fracionamento observado no
oxigênio em carlconatos como "escala de temperatura,', um considerável número de trabalhos
tem sido desenvolvido até hoje. No caso do carbono, este prime¡ramente foi empregado para
tentar descriminar carbono b¡ogênico de abiótico, enquanto que os ¡sótopos de oxigênio para
determinação de paleotemperatura.

Desde a origem da vida no planeta o carbono tem sido sotenado principalmente na
forma de minerais carbonáticos juntamente com os sedimentos ou como carbono biogênico
constituindo a matéria orgânica. As razöes isotóp¡cas de carbono, tanto quanto o de oxigênio,
estão relacionados aos ciclos geoquímicos globais envolvendo estes elementos, os quais
eståo intimamente ligados às mudanças oconidas durante o tempo geológico e nas qua¡s
incluiríamos a temperatura, a atmosfera, a evolução b¡ológica, etc.
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São três os mecanismos principais de fracionamento isotópico:
- efeito devido a reaçöes de troca isótopica;
- efeito c¡nético e
- efeito vital

O primeiro efeito ¡nclu¡ diferentes mecanismos. Basicament€ é um processo que
nåo envolve mudanças no sistema quím¡co, mas reflete mudanças na distribuição dos
isótopos entre as substáncias reagêntes, entre diferentes fases ou entre moléculas
individuais. Const¡tue-se em um caso especial de reação de equilíbrio químico, podendo ser
escrito genericamente conforme abaixo:

aAr + bB2 <Ð aA2 + bBr

onde A e B såo espécies químicâs gue podem conter tanto a molécula leve 1 ou pesada 2-

Trata-se de uma reação bidirecional ou reversível em que um isótopo leve pode
trocar de posição com outro mais pesado entre as espéc¡es moleculares A e B. A uma dâda
temperatura estabelece.se o equilíbrio, ou seja, é registrado um fracionamento isotópico o
onde as composições isotópicãs nas espécies A e B são diferentes, porém definidas.

O fator de fracionamento é definido como razão isotóp¡ca observada no composto
A dividida pela observada no composto B, ou seja:

a¡ve = RA/Rg

Um segundo conjunto de fenômenos responsáveis por fracionamento isotópico na
natureza pode ser consignada a efeitos chamados cinéticos. O fracionamento ocorre quando
a velocidade de reaçåo química é sensível à massa atômica em uma posição part¡cular de
uma das espécies ou compostos reagentes. A este efeito podem ser atribuídos
fracionamentos verificados e que fogem à ¡nterpretação quando se recone a simples processo
de equilíbrio nas reações. Fundamentos e teorias sobre efeitos cinéticos e fracionamentos
isotópicos são tratadas por exemplo por Bigeleisen & Wolfsberg (1958) e Melander &
Saunders (1980).

Nas reações químicas un¡dlrec¡ona¡s é uma regra geral observar enriquecimento do
isótopo mais leve nos produtos de reação final devido a efeitos cinét¡cos. O fracionamento
observado quando se trata de duas reações competitivas com velocidadeS V1 ê V2 distintas de
reações pode ser expressa dirctamente nestes casos como função dø vlvz.

Como efeitos vitais, qualificamos os fracionamentos por ação vital ou influência de
organ¡smos. É de longa dâta o conhecimento dos organismoé con¿entrarem isotópos mais
leves em relação ao seu ambiente. Varia muito com o t¡po de organismo e, dentro do próprio
indivíduo está suje¡to a vários mecânismos de reação, como os dois já citados além de outros
processos como fotossintese e difusão.

Outros mecanismos importantes que promovem fracionamento na natureza
ocorem através dos processos de evaporação-condensação e d¡fusão. Na evaporação os
isótopos ou espécies leves passam preferencialmente para o estado gasoso deixando os



resíduos mais pesados, enquanto que na condensação os mais pesados são favorecidos no
processo. O processo de difusão é um dos princípios mais conhecidos em laboratórios para a
separação de isótopos na forma de gases. No processo de difusåo de gases através de
membranas porosas, por exemplo, os isótopos ou compostos moleculares mais leves são
ma¡s móveis difundindo, por essa razåo, de forma preferencial em relaçåo aos mais pesados.
No processo d€ fotosslntese, em que há fluxo de COz e Oz, pode oconer fenômeno desta
natu¡eza, conforme descrito por O'Leary (1981).

2.4,2,-Ca¡bono

O oceano por conter 90o/o do carbono intercambiável na natureza, contra 8% da
biosfera, sendo o maior regulador, a longo temo, de conc€ntração de CO2 atmosférico. A
composição isotópica do carbono está registrada nas rochas carbonáticas e na matária
orgånica. Cada época deste registro é basicamente resultado final dos diversos efeitos
frac¡onadores ocoridos entr€ os reservatórios superficiais (atmosfera, biosfera, hidrosfera e
sedimentos inconsolidados) e intemos da Tena (rochas sedimentar€s e manto) cujos valores
médios de õ13C são aqueles conentemonte observados hoje (Schidlowski et al. 1983). Como
exemplo, o carbono dito intemo de ô = -Sc)Ê,o, em média, é injetado na atmosfera e hidrosfera
através de fenômenos vulcânicos ou em cons€güência de intemperismo e metamorfismo. A
composição ¡sotópica do Carbono em carbonato precipitado (ôr3C - O) é bastante d¡stinta do
carbono orgânico G20 a -34%) que apresenta um valor médio da ordem de -27ch. Tal lalo
deve ser atribuído à fotossíntese executada pelos organismos autróficos que assimilam CO2
ou HCO3 - com carbono mais leve. Disto resulta em carbono orgånico de ôr3C = -20%o em
relaçåo à atmosfera, enquanto o carbonato inorgånico precip¡tado é mais pesado, da ordem
de ô13C = O t 39h. Este valor de cerca de O9h para o cârbono d¡ssolvido no oceano
corresponde a um estado estacionário para a razão de retirada de Co,r/Co,¡on"lo na proporção
de 1:4, conforme é observado atualmente. Valores bastante altos em ô13C nos calcários de
uma dada idade podem ser reflexos de um aumento na retirada (sotenamento) de carbono
orgânico em relação a do carbonato. Reciprocamente, valores negativos seriam indicativos de
descréscimo no sotenamento de carbono orgânico.

Valores anômalos, bastante altos até um máximo de 4,5296 em ô13C, como
documentados em carbonatos cretácicos (Albiano) e jurássicos Cfoarciano) (e.9. Scholle &
Arthur 1980; Jenkins & Clayton 1986) são atribuídos a taxas não usuais de sotenamento de
carbono orgánico. Tais perÍodos são chamados de eventos oceånicos anóxjcos. Se estes
eventos teriam sido de caráter mundial ou local é objeto de muitos debates. Galimov ('1975),
por exemplo, associa estes períodos às princ¡pa¡s orogêneses mundial. Embora haja uma
certa sincron¡a, a queståo permanece aberta desde então.

Durante a década de 60, entre vários trabalhos envolvendo determinações de ô13C
em carbonatos fanerozóicos, temos que destacar o trabalho de Keith & Weber (1964) que
discrimina os de ambiente marinho e continental. Em um trabalho mais recente, Veizer et al.
(1980) propõe uma curva de variação para o carbono conelacionada com a do enxofre (83aS),

atribuindo as variaçöes de ôt3C a um relacionamento com a composição do bicarbonato
dissolvido no mar em cada época.

Entretanto, reações diagenét¡cas durante o soterramento e maturaÉo de matérias
orgân¡cas podem mudar a composição isotópica inicial em vários Yoo, o que complicaria a
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utilização de carbono orgånico parE¡ estudos do tipo variação s€cular. Melhor conf¡ança nos
resultados é obtida se analisarmos tanto cârbonatos como o carbono oÍgânico associado,
conforme sugerc Knoll et al. (1986). Durante o Eon Fanerozóico há que ainda ressaltar que a
atividade fotossintética pode ter também induzido mudanças seculares no sistema. Quanto
maior a quantidade de COz acumulada na atmosfera, mais positivâ em termos de ô13C seria o
cârbono oc€ånico. Um descréscimo em atividade fotossintética levaria, naturalmente, parE¡
valores mais negat¡vos. As excursões positivas ou negat¡vas das curvas de variação secular
seriam moduladas, assim, preponderadamente por maior ou menor extração de carbono
orgånico e à atividade fotoss¡ntét¡ca.

Trabalhos deste jâez passam a ser também aplicados a carbonatos do
Neoproterozóico a partir da déc¿da de 80. Assim padr6es de variaçöes semelhantes aos
verificados no Fanerozóico foram observados em seqüências Proterozóicas da Groelandia
Odental (Knoll et al 1986), no Manocos (Iucker 1986), China (Wang 1987), Himataia (Aharon
1987) e na Namíb¡a (Kaufman et ãl 1991).

Após todos estes trabalhos, os objetivos maiores estão sendo concentrados na
elaborâção de uma curva de variação secular para o Neoprctefozóico, ou ao menos para
Vendiano. Mas, conforme observa Kaufman et al. (1992), a dificuldade de estabelecer
conelação entre as unidades neoproterozóicas e fato de algumas excursões, sejam positivas
ou negativas, serem mais reflexos de condiçöes ambientais locais do que de caráter global,
tomam difícíl o estabelecimento dê tal curva.

2.4.3. - Oxigên¡o

O oxigênio por ser um elemento participante na litosfera (46%), hidrosfera (867o) e
atmosfera (23o/o em peso) é o elemento mais ¡mportante e vital na natureza. Muito
provavelmente o oxigênio deve tel" sofrido também variação de natureza secular como é
verificado de forma mais fidedígna com o carbono.

Em v¡sta de que o presente trabalho visa apenas carbonatos, procuraremos
abordar algumas considerações aplicativas nestes materia¡s. Uma das aplicações mais
importantes dos ¡sótopos de oxigênio em carbonatos é, sem dúvida, a sua utilização como um
paleotemômetro. A idéia básica proposta por Urey (1947) base¡a-se na já conhecida reação
de troca isotópica que é estabelecida entre a água e carbonato de cálcio dissolvido, a qual
pode ser expressa de forma simpl¡ficada confome:

Hz18o + 1/3 Cac16o¡ <+ Hzt6o + 1/3 caolôos

Nesta reação de troca, que é reversível, o ltO da água troca de posição com ttO

do carbonato de cálcio ou t"O do carbonato de cálc¡o troca de posição com t6O da água. A
uma dada temperatura, estatísticamente, estabelece-se um equ¡líbrio, ou seja, o carbonato de
cálcio adquire uma razão isotópica t'O/ttO bem defin¡da e maior quando comparada com a
que é observada na água. O fator de fracionamento isotópico devido a troca de tto e tto
entre CaCOg e H2O é expresso segundo:

ûcacoy'xzo = 1r8O/r6o)c"coy'(18o/16o)H2o = 1,0286 (25"C)



Este fator a, conforme e)periências de McCrea (1950) v_aria- em função da
temperatura sendo , por exemplo, de 1,0286 a 25oC, ou seja, a razão t.O/t.O no carbonato
precipitado a esta temperaturâ é cerca de 2,860/o maior do que na água (oceånica ou não)
com a qual se estabeleceu a reação de equilíbrio. A temperatura poderia ser ass¡m calculada
em funçåo de ct ou a part¡r das composições isotóp¡cãs observadas no CaCOs e HzO.

Na prática não se utiliza a, mas dif€renças por mil, ou abreviadam€nte ô1tOy-, de
razão isotópica observada no Cacoo em relaçåo a um padråo intemacionalmente aceito. No
caso do oxigénio o padråo ¡ntemacional de referência ma¡s util¡zado é o SMOW (Standard
Mean ocean water, craig 1961) ou v. sMow, uma amostra de referência de compos¡çåo
similar à de cra¡g, distribuída pela Agência lntemacional de Energ¡a Atômica (viena). ûm
outro padrão, bastante utilizado até hoje, é a Belemnitella Americana da Formação pee Dee,
conhecida abreviadamente como PDB. As equações de conversão de um padrâo para outro
são:

ôsuovv = 1,0086 ôpDB + 30,86 ou

ôpoe = 0,97006 õsuow - 29,94%

. Em funçåo desta notação, Epstein et al (i9S3) propôem a seguinte equação de
paleotemperatura válida para calcitas ou aragonitas precipitadas em equilíbrio isotópico com a
água:

0 ("C) = 16,9 4,2L + O'13^2

onde^=(ôc_ôw)

com ôc e 6w, respectivâmente diferença th do cârbonatos em relação ao padrão
PDB e da água relativa ao SMOW (Arthur et al. 1983).

O valor de ôw no oceano atual é tomado como sendo igual ao zero em relação ao
SMOW, sendo uma ainda incógnita o dos paleoceanos. Esta é uma das restrições da
paleotemperatura, sem levar em conta as possíve¡s alterações oconidas na composição
original do CaCO3 e efe¡tos metabólicos oconidos durante a precipitação. A despeito desìas
três restrições, temperaturas de paleoceanos, até cerca de 1ooMa, têm sido determinados
(e.9., Savin 1977).

De uma forma geral, os resultados obtidos em carbonatos, especialmente
holocênicos e pleistocênicos, têm confirmado temperaturas frias associadas a períodos
glaciais deduzidos ou inferidos ¡ndiretamente. Pesquisas em testemunhos de gelos e fundos
oceånicos turfas fósseis, variações do nível do mar, etc. têm revelado, por exemplo, três
drásticos resfriamentos nos últimos 250.000 anos. Há cerca de g0.000 anos, estudos em
geleiras da Groelândia revelam uma mudança brusca no clima, em cerca de 1oo anos ("quase
instantånea"), de mais quente que hoje em clima glacial severíssimo. outros trabalhos como
os de Durplessy et al. (1971), Kennett & Huddleston (1972) induz-nos a considerar que este
evento próximo de 100.000 anos foi de caráter global. Eventos jovens como esse são
condizentes ou encontram suporte científico, mas em carbonatos mais ant¡gos que o Terciário
têm suscitado problemas interpretativos. As temperaturas oceânicas têm sido estimadas
através de determinações efetuadas em foraminíferos bentônicos e pelágicos. conforme



Duplessy et_ al (op. cit), durante o Terciário as águas oceånicas profundas variaram de cerca
de 17oC (ôttO"o, = -lToo) no Paleoceno Tardio para OoC ou menos (ôttOro, > 3,09fu) no
Plgistoceno, enquanto que águas superficiais no oceano austral variaram de cerca de ào"c
(ô'oO = -296o) para cerca de 3"C (ô1tO> 2,29b). Os altos e baixos, conespondendo a períodos
mais quente e frios respect¡vamente, por mostrarem boa conelação, demonstram que as
oscilações climáücas foram freqüentes e aparentemente sucederam de forma inegular.

Evidentement€, a tendência de r€sfriamento de aproximadamente 0,2/C/Ma só
seria válida para o Terciário. Com base €m trabalhos de Veizer & Hoefs (1976) e Schidlowski
(1975), €xistem ¡ndicåçôes de os mares apresentam razões rôO/rcO menores em funçåo da
maior idade (v. Fig. 20, por exemplo), ou seja terem sido mais quentes. Embora possa ser
argumentado gue esta tendência possa ser fictícia devido ao efeito da idade ("age effect'),
segundo o qual quanto maior a ¡dade ma¡or seria a alteraçåo devido a trocas isotópicas com
águas meteóricas mais leves. No nosso entender, as variações constatadas ao longo do
tempo geológico refletiriam mudanças climáticas. Como suporte a esta hipótese podemos
obsen¡ar que os períodos mais frios (ôtEo maiores) estão no precambriano superior,
ordoviciano e no Permo-carbonífero, coincidindo com os períodos de grandes glac¡ações
bem conhecidas na literatura. No Rifeano superior são reconhecidas pelo menos três
glaciações (Sr, Sz e V, conforme Schidlowski et al. 1975) de caráter quase global, enquanto
que no Fanerozóico a glaciação Pemo-Carbonífera (Crowell & Frakes 1970, 1975 e Banett &
McKelvey 1981)), pelo menos, é mais reconhecida do que a no Ordoviciano, ao redor de
440M4 (Beuf et al. 1971; Deynoux 1984). Um outro elemento de suporte a nossa idéia é o
quase perfeito "paralel¡smo", do recente até o Devoniano, entre as duas curvas de variações
isotópicas dos dois tipos de carbonatos. É de se esperar que as temperaturas oceânicas
tenham oscilado de forma concomitante com a da água doce (continental).

Embora este "paralel¡smo" não possa ser verificado além do Devoniano, por
inexistência de analises em carbonatos prÉ-devonianos, reconhecidamente de água doce, é
de esperar que estas oscilações, iá deviam haver em resposta às variações climáticas
deconentes dos primeiros episódios glaciais do Neoproterozóico. Por outro lado, há que levar
em conta também as possíveis alterações isotópicas devìdas a sotenamento e temperatura do
meio. Tucker (1983, 1986) demonstr.a, por exemplo, que carbonatos proterozóicos,
originalmente aragonitas, com õ1ôo bastante negativos de -17c1,. a -10%o (pDB) eram reflexos
de temperatura de sotenamentos, não havendo conelação com a composição de água
marinha na época.

Esta maior sensibilidade a alterações requer um cuidadoso controle dos
carbonatos estudados. Muitas das técnicas como emprego de catodoluminescência, utilização
de diagramas ôr3C x ô160 para detecçäo de efeitos intémpéricos, separações de fases com
solubilidades distintas, separações do cimento de grãos, exames petrográficos, etc. são
discutidos, por exemplo, no trabalho de Kaufman et al. (1993). No entanto, esta ma¡or
sensibilidade pode ser utilizada positivamente, confome sugerem Kaufman et al. (1991), para
detectar possíveis alterações nas composições de C e Sr.

A primeira conclusão que se chega é, portanto, que carbonatos impuros não
revelariam razões isotópicas originais, especialmente no que se refere ao oxigênio, mas de
uma forma geral, conforme Torquato & Frischkom (1982), seriam "ótimos traçadores para a
determinação do período de formação das rochas onde se encontram". No nosso entender, o
mais coneto seria dizer como ¡nd¡cadores de Eon, ou quando muito Era, conforme poderia

16



sugerir.a reta ilustrada (BFL) na Fig.20. outros como Gregory & Taylor (199i) admitem o
valor ô'"o como constante durante quase toda a história da Tena o que just¡fica, de cÊrta
forma, apenas a utilização de ô13c em carbonatos neoproterozóicos, face a melhor resposta
ao tip_o de ambiente em que se formam e, aparentemente, menor sensibilidade a alterações
com fluidos hidrotermais.

2.4.4 - Enxôfie

Os sulfatos marinhos, depois dos carbonatos, podem se constituir em excelentes
marcadores isotópicos através de determinaçôes de ôssqf'o. As variações isotópicas
observadas, tanto no enxôfre como no oxigén¡o são ¡nterpretadas como sendo de caráter
mundial. são bem conhecidas as curvas de variação secular propostas por exemplo por
Holser (1977) e Claypool et al. (1980). Conforme figura proposta por Claypool (op. cit) no
Neoproterozóico, até cerca de 600Ma, o valor ô s teria sido bastante constante, da ordem de
+19 t 3%,o, subindo bruscamente para além de +3ocl6o durante o Neoproterozóico lll. Após isto,
baixam inegularmente para um mínimo de cerca de +12c)É,o durante o permiano Superior,
subindo novamente de forma-inegular para valores atuais, próximos de +21c)to (Rees et al.
1978). os altos e baixos em ôqs estariam relacionados, respectivamente, a períodos de alta
redução bacteriana de sulfatos sob cond¡ções paleogeográf¡cas favoráveis e introdução de
enxôfre continental mais leve oriundo de intemperismo prolongado e alta atividade tecténica e
orogênica.

A at¡vidade redutora através da bactéria Dessutphov¡btio dessutphuticans, que sob
condiqão anaeróbica (Bemer 1972, 1984) é liberado H2S deixando sulfato res¡dual enriquecido
em ô*s, ocorre com maior freqüência nas camadas mais superiores de lamas de bacias
marinhas rasas e planícies de marés. Pârte deste HzS pode reagir com feno detrítico
formando sulfeto de feno negro. Normalmente estes sulfetos sedimentares apresentam
valores de ôss entre -30 a -lo9h (PDB), ou seja empobrecimento de ls a 627oo com respe¡to
aos sulfatos associados (e.9., Thode et al. 1960; Nakai & Jensen 1964; Hartmann & Nielsen
1969). A ação bacteriana, segundo cameron (1980) e Hattori et al. (19s3), começa a oconer
após cerca 2,3Ga. Piritas com idades superiores a 2,3Ga apresentam valores de ôss ao redor
de 0%o enquanto as mais jovens exibem ô s mais negativos e em alta gama de valores.
Contudo não há critér¡os fixos para d¡st¡nguir sulfetos de or¡gem biogênica de hidrotermal e,
também, o exato momento em que teria começado a redução bacter¡ana

2.5. - Composição lsotópica do Estrônc¡o em Carbonatos e Variação Secular

2.5.l. - General¡dades

Historicamente, Wickman (1948) foi o primeiro a postular que a composição
isotópica do estrôncio marinho seria uma boa aproximação aproximação para a composição
média da crosta tenestre. Para este propósito, os carbonatos e suliatos oceånicos seriam
ideais, pois estrôncio coprecipitado com cálcio estaria totalmente isento de rubídio. com
dados disponíveis na época wickman est¡mou que as razôes ttsrÆsr poderiam variar da
ordem de 6-8o/o/Ga devido a decaimento do ETRb em rochas crustais.

Gast (1955) ao medir razões ETSrPSr em carbonatos de ¡dade conhecida conclu¡u
que as d¡ferenças obseryadas nestas razões eram menos de 1olo do previsto. Ele atribuiu esta
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pequena diferença como devida a alta proporção de material wlcån¡co nas rochas
sed¡mentares, insolubilidade dos minerais ricos em rubíd¡o e, conseqüentemente, de c?sr

rad¡ogênico, além de fatores como dados não realísticos para as estimativas de Rb e sr na
crosta. Hoje em dia sabe-se que a razão Rb/sr na crosta é da ordem de 0,2s, menos de 1/3
do valor assumido tanto por W¡ckman (1948) como por Gast (19SS).

, .,- å despeito da constatação de Gast (op. cit) e medidas bastante ¡mprecisas de
razão "srfsr de pelo menos t o,oo1 nas análises simples, o Grupo do Mlr (Massachussets
lnstitute of rechnology), em-J 96-ç, propõe a primeira curya de variação secular para sr com
base em 4 dados, incluindo "Sr/"Sr marinho atual (Fig. 2).

asrtt/sr'o

Moderno

Ordoviciano0.7093

0.7083

0,7058

0

-20

-40

-60

-80

-100

- 110

Sr marinho
arqueano

I
0,7016

0,6988

4,5 4,0
(Ga)

Fig. 2 - Curva de variação secular para Sr"/Srt'marinho, proposto
por MtT (1965)

Na época não se tinha noção exata das possíveis fontes para a composiçåo do
"srflsr marinho ao longo do tempo geólóg¡co, a não ser o estrôncio continental do processo
de intemperismo crustal. Ad¡cionalmenre, em função desta fonte principal para sr oceânico,
admitiam que a evolução isotópica do 875r/65r déveria ser crescente, conforme ilustrado na
F¡9. 2, ou seja, partindo de uma razão primordial (- 0,6988) e alcançando gradativamente a
razão observada atualmente de cerca de OJO92. No entanto, trabalhos posteriores em
carbonatos fanerozóicos (Peterman et al. 1970) e pré-cambrianos (Veizer & compston 1976,
Veizer et al. 1983, Burke et al. 1982 e Elderfield 1986) destacaram que as razões 87sr165r

variavam nos últimos l000Ma não de forma monotônica, conforme ¡maginado, mas
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apresentando flutuações. Em conseqüência a curva das razões eibiu altos e baixos como
rêflexos de maior erosão continental e fluxo de estrôncio hidrot€mal associado à atividade
junto à cadeia meso-oceånic¿r, respect¡vamente. Durante os períodos de maior atividade
orogênica, rochas continenta¡s (ác¡das) contribuiram com fluxo ma¡or de estrôncio radiogênico,
cujas øzöes são bem mais altas (- 0,716 para a crqgta è -0,711em rios), em contraste com o
estrôncio de origem submarina com razão ttsrÊSr em tomo de 0,703. A mistura em
prop,o.rção aproimada de 4:1 destas--duas fontes resulta na razão em tomo de OJOq2 paau'SrflSr marinho atual. A razåo 87SrÊSr crescente durante o Terc¡ário deve ser atribuída em
grande parte à ascençåo de cadeias modemas como as do Himalaia, Tibet e Andes, e
crescente erosão das mesmas. os períodos de expansão oceån¡ca, em que se registra uma
maior contribuiçåo de Sr de origem básica ou mantélica, seriam caracterizados pelos inúmeros
vales na curva de variação s€cular propostas pelos autores citados acima.

À primeira vistia, os d¡agramas de variação revelam-se um tanto complexos devido
à dispersåo e amplitude de variação das razóes isotópicas observadas nos diversos períodos
geológicos. A curva de variaçáo secular para o estrônc¡o marinho é aquela que une os pontos
com razões mais bai¡<as no d¡agrama. Para Burke et al. (19a2) estes pontos representariam,
em c€da época, a melhor estimativa para a ræâo ttSìltSr, po¡s razões mäiores seriam
devidas a processos diagenéticos e contaminação com sr não marinho. Eles não definem, no
entanto, ou estabelecem critérios adequados para a escolha.

Critérios adequados para a seleção de amostras segundo Elderfield (1986) e
Veizer et al. (1983), podem ser resumidos conforme abaixo:

1. alto teor de Sr e baixa concentração de Rb;
2. ¡azâo CalSr < 2000
3. ineistência de alterações ou transformaçöes d¡agenéticas (e.9., aragonita para calcita)

que podem levar a uma drástica diminuiçåo de Sr.
4. amostras sem efe¡tos de troca isotóp¡ca para Sr desds a deposição,
5. mínimo de material contaminante.

Alguns destes critérios, como 1 e 2, podem ser fac¡lmente verificados. Os teores de
Rb, Sr e Ca podem ser dosados com fluorescência de ra¡os-X ou método de diluição
¡sotópica. A alteração d¡agenética pode ser avaliada diretamente examinando a razão Sr/Ca e
através da microscopia eletrônica de varedura, conforme estudos efetuados por Hess (1996)
em foraminíferos. Na diagênese sabe-se que a razão Sr/Ca diminui, enquanto que presença
de cristais euhedrais, c¡mentação e outros proc€ssos de intercrescimento podem ser
revelados com MEV.

O critério 4 é o de avaliação mais d¡fícil, pois não há critérios macroscópicos ou
microscópicos seguros para estabelecer esta hipótese. É, em geral, inferida "a posteriori,' após
estudos específicos como, por exemplo, abordado a seguir.
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Tab. 2 - Caracterizaçóes macroscópicas e d¡fratométricas dos carb_onatos estudados . Os teores de Rb e Sr são dados semiquantitativos
obtidos por fluorescência de râios X, enquanto as razões ttsrÊSr são razões obtidas em Sr lixiviado com HCI 0,1N durante cerca de 1O
minutos .

ABREVIAçOES : Calc. = calcita, Dol. = dolomita, Pl. = plagioclásio
q2. =quartzo,Arg. = 

"tn¡¡", 
Tr. = traços

Calcissilt¡to

Sete Lagoas/
Rio Conente-co

CALC

Calcáno ci¡za

Sete Lagoay
Remânso do Fooo-MG

cARACTERTZAçÃO
DIFRATOMÉTRICA

65

Calcário. c¡nza

DOLO.

80

Calcário- negro

Mamore dolomít¡co

95

PI

100

10

Calcissilt¡to

Tr

õ,

100

15

l5

Calc¡ssiftito

ARG

90

5

5

Rb
lDnmì

10

60

Ir

10

Tr

75

Tr

35

¿+5

Tr

Sr
lnñmì

70

Tr

t5

30

5

Tr

990

20

5

fr.

87srÆsr

Tr

1100

<3

5

IU

2395

0.70801

5

15

2710

l0

N.A

1030

5

0.70743

5

490

30

0.70757

80

0.70836

170

440

0.70818

595

0.71003

0.70806

0.70830



Como material contaminante devemos englobar a componente siliciclást¡ca e fases
depositadas como cimento ou revestimento posterior, cujas compos¡ções isotópicas sejam
diferentes do Sr marinho contemporåneo. A componente sil¡ciclástica pode ser detem¡nada
quantitat¡va e qualitativamente através de proced¡mentos laboratoriais envolvendo separação
do resíduo não solúvel por ácidos e técnicâ dê difraçåo de raios X. Embora os silicatos sejam
bastante insolúveis, processos como a diagênese ou episódio tardio tennal podem influenciar
de foma sensível a composiçåo isotópica da fase carbonatítica. Chaudhuri & Brook¡ns (1979)
af¡rmam, por exemplo, qu€ calcários com menos dø 2Oo/o em peso dê resíduos ¡nsolúveis
seriam pouco afetados na sua razão ttsrfsr original. Em trabalho efetuado por Kawashita et
al. (1994) tendo como controle para a fase siliciclást¡câ o conteúdo de Rb, verificou-se um
pronunciado efe¡to na fase carbonática, conforme Fig. 3. Neste diagrama em que apareoem
razões "'SrfSr de lixiviådos (progressivamente com HCI) em carbonatos do Grupo Bambuí,
as maiores razões são aquelas obtidas em um carbonato metamorf¡sado (mámore MF-12G) e
calcários com teores altos em Rb como em amostras CHA-53, MF-58, CHA-37 e MF-SC, em
que os teores são maiores ou iguais a 30ppm. Os dados analít¡cos e anál¡ses d¡fratométricas
aparecem no Tab. 2.

As característicâs mais gerais derivadas deste trabalho são:
1. As primeiras lix¡viações (Lr ou Lr e Lz) seletivas com HCI 0,1 e 1N durante 10

minutos até 60 m¡nutos apresentám razões tTSrfSr maiores;
2. As lixiviações posteriores com HCI até 1N, com uma única exceção (MF-9D),

apresentam razões constantes;
3. O aquecimento até 80oC, durante = t hora, com HCI mais concentrado (6N)

parece ter promovid-o uma extÍação ou solubilização diferencial de componente ou fase
m¡nerãl com razão ô7SrÆSr maioi, embora ma¡or número de testes seja necessário para
comprovâr este comportamento.

Conforme evidenciado também por Gorokhov et al. (1994), que utilizou acetato de
amônio no lugar de ácido clorídrico, haveria uma fase mais solúvel com componente mais
radiogênico e outra menos solúvel nos carbonatos. Esta fase mais solúvel (e mais
radiogênica), aparentemente pode ser extraída simplesmente com água, conforme
experiências similares efetuadas e cujos resultados aparecem na Tab. 3. Embora nåo
comprovada, a solubil¡zação simples com água ¡nduz-nos a pensar que o o'Sr radiogênico do
sistema ou introduzido posteriormente ficaria pr€ferenc¡almente como haleto (cloreto?), cuja
solub¡lidade em água relativa a carbonato é, pelo menos, 104 vezes ma¡or. Se é válida ou não
esta hipótese, a presença de minerais s¡liciclát¡cos parece-nos bastante determinante na
composição isotópica final da fase carbonática.

A amostra MF-58 com 45ppm de Rb e 990ppm de Sr, que contém cerca de 10olo

de plagioclásio e 10olo de argila, é a que apresenta a maior razão 87SrÆSr dentre as 3
amostras MF-s estudadas, que são as mais puras nos exames difratométricos. Certamente
estes minerais, especialmente os argilo-minerais, podem ter contribuído com alguma parcela
de "'Sr radiogên¡co durante a perturbação do s¡slema. Se admitirmos que esta perturbação foi
em tempos recentes, a quantidade total de o'Sr radiogênico acumulado em 600Ma seria
qlcenas da ordem de O,40ppm, ou seja, 0,24o/o do ttsr total. Embora bastante ínfima, a razãottsr/tsr resultante seria da ordem de O,7O9O, caso todo o rad¡ogênico fosse ass¡milado pela
fase carbonática. É evidente que seria um valor máximo, mas pode-se concluir disso que
pode ser apreciável e detectável a influênc¡a, notadamente em carbonatos impuros com
baixos teores de estrôncio e/ou sofreram alguma perturbação posterior.



Matorial No. de
campo

condições Rb
(ppm)

Sr (ppm)
extraído

" Srl'Sr
normeliz.

eno(lo)

celcissiltito acinz. oolítico MF-58-Lr H?O ambiente nd 8,5 0,70870 0,00017
F.. Leooa do Jecaré MF-58-Lz H?o (-90oc) nd 631,0 0,70799 0,00012
1650/o de calcita) MF.5B RT 1A 990 0.70795 0,00005

calcáfio ac¡nzentedo oolÍtico- MF-5E-Lr HrO ambi€nte nd 25.2 070756 0.00008
F. Leooa do Jâcaré MF.5E-L, HrO (-90"C) nd 1 190,. 0,70756 0,00009
(95o/o de calcite) MF-5E RT 20 2400 0,70743 0,00005

cálcario cinza recristalizsdo MF.9D-L, H,O ambí€nto nd 28.8 0.70796 0,00009
F. Sete Laooes MF-9D.1? H"O t-90"C) nd 1201.3 0.70753 0.00016
(1 00o/o de calcita) MF.gD RT <3 2710 o,70757 0.00005

Observaçðes: 1- Lixiviação com 10ml de água e tempo da ordem de 30 minutos
2- Quantidade de amostra utilizadas: -200m9
3- Razões sTSrfSr normalizadas para tzsrÆSr 

= 0,1194

Tab. 3 - Lixiviaçôes de Sr em carbonatos com água e comparação com
resultados obtidos em rocha total.

Embora de forma preliminar, os estudos acima e critérios já abordados
anteriormente, permitem enumerar alguns procedimentos e critérios específicos para a
obtenção de raz'ões ôTSrPSr em carbonátos marinhos para propósitos qu¡mioestratigráficos.

1 . caracterizar tipo de carbonato através de difratometria e catodoluminescência
descartando os dolomíticos, portadores de argilo-m¡nerais primários e, se possível,
separar apenas porções não luminescentes que representariam (cf. Kaufman et al.
'1993) materiais menos alterados;

2. descartar mármor€s, cârbonatos recristalizados por diagênese e calcários com ve¡os e
agregados ¡rregulares;

3. selecionar carbonatos conforme critérios já vistos anter¡orménte;
4. efetuar preliminarmente lixiviação primária com HCI 0,lN ou até mesmo com água;
5. se possível, inferir a melhor razão com base nos espectros de razões isotópicas vs.

porcentagem acumulativa de Sr lixiviado.

2.5.2. - Medidas da razåo rSrFSr

Com o advento de modemos espectrômetros mult¡coletores como o VG-354,
existente no CPGeo, cabe aqu¡ fazer algumas apreciações sobre med¡das de razåo o7SrPSr.

Devido ao conhecido fenômeno de destilaçåo frac¡onada, o es!9ncìg, da mesma
foma que outros elementos com mais de dois nuclíd-eos, tem as razões 8TSrfSr conigidas
para este efeito normal¡zando-as, admitindo que æSrPSr é uma constante na natureza, ou
seia 0,1194. Tal premissa aumentou bastante desde ínicio da década de 60, a precisão e
consistência nas razões utSrPSr. No que tange à precisão ou erros nas medidas temos que
discriminar erros intemos de enos extemos. O erro intemo definido para uma análise simples
como erro padrão ou SE(%)= (1OO/xXtô¡/n-1)12, onde os ôi são desvios em relação à média
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normal¡zada e 'n" o número de razões, é em geral da ordem de 0,002%, ou t 0,000014 para
uma amostra de referência como NBS-987.

Tal eno intemo, no entanto, pode não refletir a realidade, principalmente no c¿tso
de amostras. A ¡azão aparentemente bastante pr€c¡sa pode nåo sera mais provável, segundo
critérios cláss¡cos de estatfsticâ, devida a ¡nhomogeneidade da amostra, contaminações
durante o processamento químico e/ou deposições, desvios ('bias") ou alterações nas
med¡das devido a variações na pressåo junto a fonte iônica, efeitos devido å chapeamento do
detec{or ('plating'), etc. São fatores qual¡ficados como extemos ou extrínsecos à amostra
analisada. Para s€ avaliar este eno qualificado como extemo, dev+.se efetuar "n" análises
independentes, utilizando sempre as mesmas cond¡ções experimentais. A rczâo isotópica
ma¡s provável de uma determinada amostra seria, conforme amplamente conhecido, a média
aritmética destas n análises, s€ndo o eûo médio da média (%) est¡mado conforme a
conhecida fórmula:

SD(o/o) = (1OO/x) (:ôi'?/n(n-1)\1n = g¿1o¡o¡¡¡n

Tal prática não é adotada, no entanto, pelos laboratórios face ao alto custo e o
longo tempo envolvido. Quando muito, alguns laboratórios restringem a análise em duplicata,
ou repetem análises químicas e/ou isotópicas em casos suspe¡tos, como é o caso adotado no
CPGeo.

Mesmo a adoção de multi-análises, não garante ao pesquisador um resultado
confiável ou prec¡so, como ¡maginado, se não for aferido adequadam€nte. Na prática, tal
aferição é procedida com amostras de referência ¡ntemac¡onal, como SrCO¡ (E & A) ou SrCOs
de NIST (ex-NBS) conhecido mundialmente como NBS-987; ou na ¡nexistência de tais
padÉes utilizar-se o estrôncio marinho ou carbonatos marinhos modemos cuja razão
¡sotópica média, conforme tabela de Burke et al. (1982) é de 0,70907 t 0,00004 (1 o),
assumindo como sendo de 0,71014 a razão isotópíca ma¡s provável para o padrão NBS-987,
conforme sugerido provisoriamente pelo próprio NBS.

Tal valor de O,7'1O14, ¡nfelizmente, sabe-se que não é o mais provável após o
advento de modemos espectrômett'os dotados até com 9 coletores para leituras s¡multåneas
dos íons de elementos pol¡isotópicos como estrôncio. Para focarmos melhor este assunto,
apresentamos abaixo (Tab. 4) as diversas razões ¡sotóp¡cas obt¡das por diversos laboratórios,
inclusive o CPGeo, no SrCOs NBS-987.
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Espectrômetro modo de análise no. de
análise

utsrflsr eno (1o) Ref.

VG-Sector 54 estático e multicôlêtôr 0.000009 1

VG-Sec{or 54 dinåmico e multicoletor to o.710253 0.000003
1-262 sstático e multicolêtôr 13 ,000005 2

MAT-26I estát¡co e multicoletor 85 o.710240 0.0001I 3
{T-262 estático e multicolètÕr o.71(J241 ,000004 4

n.e. monocoletor 0.71030 0.o0003 5
Shields (NBS)
1971

monocoletor 12 o.71014 6

n.e. monocoletor n.e. 0.71031 7

Vários (até 1988) monocoletor 0,71017 -
ô 7lnln

3

vG-354 fi991-199s1 monocoletor 81 o.710261 0.000026 CPGeo

Referências:
1. VG lsotech Application Note T01
2. Finningan MAT Application Flash Report no. 5
3. L¡nus Bames (comunic. escrita 1987)
4. Derry et al. (1992)
5. Veizer et al. (1983)
6. NBS-987 Cert¡ficate of Analisis (Provisional)
T.DePaolo & lngram (1985).

Tab. 4: Razões 675rÆSr normalizadas no carbonato de estrôncio NBS-987

Conforme esta tabela, a razâo mais provável estaria entre O,71O240 a O,71O253,
razões obt¡das com espectrômetros mult¡coletores. Embora não tenha sido estabelecido um
valor de consenso, cremos que deve ser algo da ordem de 0,710253 r 0,000006 (2o), visto
que a técnica ma¡s precisa é aquela qual¡ficada como dinâm¡co e com mult¡coletor. Com esta
técn¡ca não há enos devido à transmitência ¡ônica, ganho dos ampl¡f¡cadores e efeitos devido
a "plating", pois as razões ttsrÆSr e 66srfsr são õbtidas através de leituras em um mesmo
coletor, mas em ciclos distintos. Este valor seria 0,0159% (+ 0,0001 13) superior ao valor
provisório de cert¡ficado NBS.

Enquanto não for estabelecido o valor de consenso, entendemos que em todos os
tÍabalhos que envolvam estratigraf¡a fina com base em razôes ETSrPSr, não deixem nunca de
mencionar a razão obtida para este padrão, pois os desvios, seja em relação ao valor 0,71014
ou ao mais provável de 0,710253, são devidos aos instrumentos e técn¡cas de medição e não,
a inhomogene¡dade isotópica. lsto é ¡mportante, pois razões med¡das com um instrumento em
que o valor para NBS-987 é de 0,71031 , como em DePaolo & lngram (1985), seriam
defasados de 0,00017 em relação ao que foi obtido, por exemplo, por Burke et al. (1982) que
ajustou as razões obtidas para o valor de O,71014. Esta d¡ferença de 0,00017 pode inconer
em um desvio sistemático até de cerca de 4,6Ma nas idades estabelecidas com base nas
razöes uTSrÆSr obtidas em carbonatos até oligocênicos, em que 

^(ô7SrÆSr) 
/dt é da ordem de

0,000037/M4, se não levar em conta os desvios ("bias") de ordem instrumental. Este desvio de
4,6Ma é alto, se observarmos que a resolução ou incerteza em termos de idade pode ser da
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ordem de lMa (o. <= 0,000037). Na falta de uma razão de consenso para o NBS-987 ou
¡nexistência desta amostra de referência, a melhor altemativa é a de utilizar estrôncio marinho.

Confome Tab. 5 abaixo, o valor ma¡s provável paÉ Sr marinho, ajustado parattSrPSr 
= 0]1025 para o NBS-987, é de cerca oe d,ZOgeo r o,oOOO3.

Local C'SrrSr)N NBS.987 SrN(E & A) C'Srfsr).,ur N Ref.

Bacia de Cam-
Dôs lAflAnfi¡.¡ìì

0,70923 r 3 o,710261 O,7O922 t 3 3 CPGeo

Oc. Atlânt¡co
Ntr /tÂÞsôì

0,709187 r 38 o,71026 0,709177 r 38 23 1

"MOdem

seawatef'
0,709198 i 20 o,710220 0,70800 0,709228 t 20 I 2

Oc. Pacífico 0.709174 t5 o.710241 0.709183 + 5 n.e 3
Golfo Arábico o.70911 o.71014 o.70797 o.70922 1 1

Plat. Continen-
fâl lNtr-l lRÂì

0,709200 0,70800 0,709230 1 1

Tab. 5 - Razóes isotópicas normaliza^qas 
^(n) 

e ajustadas (ajust.) para Sr marinho para o
valor de O]1O25 na razão utsrfsr no NBS-997

Ao primeiro exame e com base apenas nas razões ôTSrPSr normalizadas, teremos
idéia de que o estrôncio dissolvido na água oceånica não seria homogêneo mesmo ao nível
26. A homogeneidade ¡sotópica do Sr e outros cátions nos oceanos, segundo Broecker
(1983), é relac¡onado à razão do tempo de residência com tempo de mistura t, dos oceanos.

Para o estr6ncio teríamos R = Tn/r. = 4.108/1 ,6.10j = 2500, um valor bastante alto,
o que asseguraria um alto grau de homogeneidade para 87SrÊSr, estimádo em 20ppm de
variação por Veizer et al. (1983), devido ao alto tempo de residênc¡a de 4Ma. Esta
homogsneidade só nos parece confirmada se ajustarmos as 5 razões isotóp¡câs para o valor
mais provável de 0,71025 para o NBS-987. Os valores mais precisos seriam aqueles obtidos
por Hess et al. (1986) e Deny et al. (1992), cujos resultados diferem de 45ppm, portanto além
dos 20ppm esperados e, cuja causa mais provável, no nosso entender, talvez tenha sido o
fato de o valor de 0,709198 ter s¡do originalmente ajustado por Hess et al. (op. cit) ao valor
assumido como sendo de 0,70800 para o Sr¡.¡ (E & A), o que conesponderia, segundo ainda
os mesmos autores, ao valor de O,71O22 para o NBS-987, sem apresentar comprovação.
Elderfield (1986) admite estes valores como sendo aproximados.

Para efeito de comparação, na Tab. 6 são apresentadas as razões 675rÊSr em
vários tipos de carbonatos biogênicos modemos.
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T¡po de amostra Det. ln) Srf"Sr l''Sr/--srì Ref.

)araDacas e sed¡mentos 41 0.709070 + 40 o 71014 o 709180 + 40 4
Foraminíferos 25 0.709238 r 29 o.710275 0.709213 t29 5
Carapacas holocênicas 18 O-7O9234 +9 0.71031 o 7(J9174 + I 6

Tab. 6 - Razóes ttsrfsr em vários carbonatos b¡ogênicos modemos

Referências das tabelas 5 e 6

1. Elderfield (1986)
2. Hess et al. (1986)
3. Derry et al. (1992)
4. Burke et al. (1982)
5. Palmer & Elderfield (1985)
6. DePaolo & lngram (1985)

A exemplo do procedido para Sr marinho, a homogene¡dade na razåo ttSrPSr 
em

carbonatos biogênicos ou de origem biogênica é novamente confirmada ao efetuarmos o
ajuste. A razão mais provável estaria entre 0,70917 a O,7O921, sendo o valor 0,709174 t g
obtido por DePaolo & lngram (1985)0 mais preciso, sendo totalmente concordante dentro do
eno experimental com os valores obtidos para Sr dissolvido nos oceanos. Em princípio , nada
se pode afirmar sobre um_possível efe¡to biocinético em que o æSr seria preferencialmente
assimilado em relaçåo ao o'Sr pelos organismos marinhos.

2.5.3. - Variaçåo Secular da razåo eSrFSr durante o Neoproterozóico

Na exposição feita anteriormente, parece-nos que ficou bem clara a necessidade
de s-eguir critérios analíticos adequados e padron¡zação em todas as medidas de razõesttsrÊSr normalizadas, cujos objetivos sejam para a ob:tenção de razões precisas e aplicaçåo
de quim¡oestratigrafia Sr/Sr ou estabelec¡mento de curva de variação secular. Portanto, na
elaboração-_da -c-urva de variaçåo secular para o Neoproterozóico (Fig. 4), assim como todas
as razões "SrfSr nomalizadas deste trabalho estão embutidos os prováveis desajustes em
relação ao valor provável de 0,71025 para NBS-987. lgualmente os erÌos assinalados nas
diversas tabelas levam em conta o possível eno extemo de pelo menos t 0,000026 (1o),
baseado nas análises efetuadas neste padråo desde 1991, acrescido do eno intemo, variável
de amostra para amostra, sendo em méd¡a da ordem r 0,000015 (1o).

Este esmero e proced¡mento analítico, talvez justificasse apenas para o Vendiano,
po¡s antes de 600Ma, a curva âlém de ser muito especulativa e imprecisa em termos de
¡dades inferidas ou obtidas pelos diversos autores, pode estar mais afetada por efeitos pós-
deposicionais que alguns qualificam como "age effecf', conforme vimos para o caso dos
isótopos de oxigênio. No caso do Sr, sem se constituir em condição "sine qua non", a razão
isotóp¡ca primária ou mais próxima da mesma seria aquela obtida em materiais igualmente
primários e no qual o Sr fosse abundante e daí menos afetado por eventuais adições de Sr
ma¡s rad¡ogênico durante a diagênese ou transformações cristaloquímicas. Sob este aspecto
a aragonitia ou carbonatos de origem biogênica que podem apresentar até 10.000 ppm de Sr
são certamente os materia¡s ideias. Da mesma forma que os sulfatos e cloretos, são minerais



neoformados e pr¿¡t¡camente isentos de materiais detrítico tenígenos. A inexistência de
aragonita ou carbonatos aragoníticos de ofigem biogênica no Proterozó¡co, tomam menos
confiáveis as determinações obtidas. Temos que nos guiar através dos critérios diretos, já
vistos, ou indiretos. Como ind¡retamente enquadrarÍamos: estudos em mateda¡s ou situaçöes
semelhantes que revelaram adequados para outros locais, estudos envolvendo outros
isótopos como carbono, tanto de parte orgånica como inorgånica, ê oxigênío.

Além destas dificuldades, há que reg¡strar ainda o número pouco expressivo de
dados disponÍveis para carbonatos pré-cambdanos. S€gundo Clauer (1976), apenas g
resultados eram disponíveis até 1976, resultando em uma reta, em que no Neoproterozóico a
razi¡o teria ascend¡do lineam€nte de cerca de 0,705 para 0,7094 t 0,0004. Em contraste, na
mesma figura, a variaçåo secular no Fanerozóico proposta era bem melhor estabelecida, se
compararmos com a evolução suposta e sugerida pelo grupo de MIT (Fig. 2) em 1965. Ainda
que de forma imprecisa já se podia reconhecer oscilaçðes na variaçåo da ¡azâo ttSrFSr e
ascensão l¡near da razão durante boa parte do período Terciár¡o. Curvas mais aprimoradas e
prec¡sas começam a apârecer durante a década de 1980, quando tomam-se disponíveis
espectrômetros comercia¡s acoplados a m¡crocomputadores, propiciando um grande salto na
precisåo. Devemos também enfatizar os critérios propostos por Bur*e et al. (1982) e também
por Veizer et al. (1983) que extendeu a curva de variaçäo secular até 1000Ma, e alavancou o
estabelec¡mento de uma curya mais definida para o Fanerozóico por parte de Elderf¡eld
(1986), e motivando ainda vários outros trabalhos envolvendo. principalmente, carbonatos
proterozóicos. Dentre vários trabalhos relac¡onaremos os trabalhos efetuados por Keto &
Jacobsen (1987), Asmeron et al. (1991), Derry et al. (1989 e 1992), Kaufmann et at. (1999) e
Gorokhov et al (1995b) que serviram, de forma direta ou indireta, para a elaboração da Fig. 4
ou Fig. 14 (Kaufman & Knoll 1995).

A parte mais precisa da curva é aquela correspondente entre cerca de 610 e
536Ma; por estar ancorada em determinações efetuadas em carbonatos do Grupo
Polarisbreen e equivalentes (Svalbard e Groelåndia Oriental), Grupos Nama e Witvley
(Namíbia e África do Sul) e base do Supergrupo Windermere Superior (Canadá) de situaçõei
geográficas totalmente distintas, mas totalmente conelacionáveis através de elementos como
glaciação Varanger (600 r 10Ma), fauna tipo Ediacara (580 a 560Ma) e determinações
radiométricas. Um segundo trecho relat¡vamente confiável na curva proposta abarca o período
entre cerca de 800 a 654Ma, cujos dados devem aos trabalhos de Derry et al. (1989, 1992).
As razões e idades inferidas pertencem a três extensas seções contínuas de quase 2OOO
metros contendo carbonatos nas regiões de Svalbard e Groelândia Oriental que mostram
estre¡ta conelação. Durante todo o período de sedimentação, estimado em c€rca de 'tsOMa,
as razões mostraram-se relativamente constantes, na faixa de 0,7062 a0,7073.



ldade (Ma)

510
513
521
536
552
560
571
s77
587
598
603
609
610
654
685
690
695
705
715

87Sr/E6Sr Erfo Ref.

0.70901 0.00005 I
0.70906 0.00005 1

0.70907 0.00005 1

0.70867 0.00005 2
0.70851 0.00005 2
0.708¡14 0.00005 2
0.70840 0.00005 2
0.70823 0.00005 2
0.70816 0.00005 2
0.70722 0.00005 2
0.706E3 0.00005 2
0.70665 0.00005 2
0.70660 0.00007 2
0.70701 0.00005 3
0.70727 0.00005 3
0.70679 0.00007 3
0,70692 0.00007 3
0.70682 0.00005 3
0.70682 0.00005 3

ldade (Ma) 87sr/865r Ero Ref.

741 0.70710 0.00005 3
7U 0.70688 0.00005 3
747 0.70714 0.00005 3
749 0.70720 0.00005 3
760 0.70715 0.00005 3
763 0.70702 0.00005 3
770 0.70696 0.00005 3
778 0.7æ21 0.0000s 3
784 0.70667 0.00005 3
786 0.70651 0.00005 3
789 0.70650 0.00005 3
792 0.70678 0.00005 3
794 0.70673 0.00005 3
807 0.70822 0.00005 3
820 0.70848 0.00005 4
825 0.70e80 0.00010 4
8E5 0.70582 0.00005 4
925 0.70738 0.00005 4

1000 0.70749 0.00005 4

ttSrf6sr de Carbonatos Neoproteozóicos

87Srß0Sr

0.71000

0.70950

0.70900

0.70850

0.70800

0.70750

0.70700

0.70650

0.70600

0.70550

ldade (Ma)

500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

1 - Keto & Jacobsen (1987)
3 - Derry et al. (1989 e 1992)

2 - Kaufman et al. (1993)
4 - in Derry et al. (1989)

Fig. 4 - Possível curva de variação secular da razão 675rÆ5r

durante o Neoproterozóico.
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As dema¡s partes da curva que sofrem restrições estão entre 610 a 6S4Ma e 800 a
1000M4. No primeiro intervalo há total ausência de dados, por inexistência de carbonatos
atribuíveis ao mesmo nas seçõ€s já mencionadas, enquanto que entre 800 a IOOOMa são
disponíveis apenas 6 dados. Estes dados parece-nos, no entanto, bastante confiáveis, pois
as razões isotóp¡cas, com uma exceção, foram anafisadas segundo critérios propostos pelo
próprio Veizer et al. (1983), enquanto que 4 idades (820, 885, 925 e 1000) propostas por Knoll
et al. (1988), com suporte em determinações Rb/Sr efetuadas com bastante critério por Clauer
(1973), são ¡gualmente confiáveis, sendo os enos da ordem de t 4OMa. As determinações
foram efetuadas em argilas intercaladas em cârbonatos ricos em estromatólitos e que
aparecem compondo a série 1 Cl-rompette 1973) de quase 1500 metros de espessura sm
Adrar de Mauritånia.

Adrar de Mauritån¡a ocupa a extremidade nor-ocidental da Bacia do Taoudeni. As
idades obtidas pertencem a 4 níveis distintos, 12, 15, 16 e lro, e såo interpretadas pelo Clauer
como de diagênese precooe e, portanto, coincidente ou muito próxima da idade de
sed¡mentação. O ponto conespondente à idade de 807Ma conesponde a um calcário
estromatolítico da Formaçåo Oxfordbreen a nordeste de Spitsbergen, enguanto que a de
825Ma conesponde a um câlcário da Formação Bitter Springs (Austrália) estudado por Veizer
& Compston (1976). A despeito da escassez de pontos e certa ¡mprecisão nas idades, no
íntervalo de 800 a 1000Ma, face à peculiaridades de participar 3 cârbonatos em situações
geográf¡cas totalmente distintas, parece-nos bastante coerente a existência de um ápice
centrado em tomo de 820Ma, após um evento mantél¡co em tomo de 885Ma conforme
proclamado por Veizer et al. (1983). Este ápice, da mesma forma que o verificado nos tempos
atuais e no Cambriano estaria diretamente ligado a um intenso alçamento de cadeias
montanhosas como Himalaia atual e, conseqüentemente, aumento do ínfluxo de tTSr

radiogênico de origem continental. Os baixos ou vales na curva, ao contrário,
conesponderiam a períodos em que prevaleceriam o ¡nfluxo de lTSr de origem mantélica ou
menor contribuiçåo de "'Sr continental como nas grandes glaciações.

No Neoproterozóico são reconhecidos pelo menos 4 períodos glaciais, sendo dois
no Rifeano Tardio (R3' e R3') e dois no Vend¡ano (Vr e V2) conforme Chumakov e Elston
(1989). No Vendiano é bem conhec-ido o ep¡sódio glacial Varanger (600 r lOMa) enquanto
que no R¡feano Tardio o episódio R3¿ corresponderia ao Sturt¡ano (-750Ma) enquanto que R31

, mais prolongado gue o anterior, encontra-se posicionado em tomo de 850Ma.
Coincidentemente ou não, todos os 3 episódios glaciais conespondem às posições mais
baixas no diagrama de variação secular para o Sr. Parece haver um paralelismo semelhante
quando associamos com excursôes negativâs do ôr3C, conforme v¡mos.

Resumindo, já no Neoproterozóico, houve oscilações na razâo isotópica do Sr
marinho em resposta à atividade tectônica global e fortes mudanças cl¡mát¡cas, se bem que
com menos freqüência, porém com efeitos ou magnitudes comparáveis que seriam efeitos
devidos a subducção de super placas e conseqùentes cadeias orogên¡cas formadas. Houve
também, como conseqüência bem mais tardia, o estabelecimento de bacias epicont¡nenta¡s,
intracratônicas e de antepaís. Especulaçöes deste tipo para todo o restante do Proterozóico
seria de alto interesse, a despeito da reconhecida escassez de carbonatos primários em
direção ao Arqueano.



2.6. - Metodologias Pb/Pb e Pb/U Aplicadas a Rochas Carbonáticas

Após o trabalho pioneiro de Moorbath et al. (1987) aplicando com sucesso a
metodologia isocrônica Pb/Pb em calcários estromatolíticos de ¡dade arqueana, mais de uma
dezena de trabalhos envolvendo carbonatos podem ser mencionados até o momento. A
ma¡oria dos trabalhos aparece citada em recente artigo de Jahn & Cuvellier (1994) que traz
uma excelente aval¡açåo sobre as metodologia Pb/Pb e Pb/U aplicadas a carbonatos. É com
base neste artigo e no trabalho de Moorbath et al (op. c¡t) quê faremos um breve resumo
sobre o atual estado de conhecimento sobre as duas metodolog¡as em cârbonatos.

Os carbonatos depois do grupo dos zircðes (zircão, esfenq, alla-nita, apatita,
monaz¡ta, baddeleita, uÍanin¡ta e xenotime) que podem apresentar razðes 2ffiPb/2spb tão altas
quanto 100.000, coqslitu^qqr os materiais mais favoráveis para dataçåo pelos métodos
¡socrôn¡cos Pb/Pb e t*Ul$Pb. As razões'ilPbf*Pb podem ser tåo alias quanto 500, em
contraste com rochas crusta¡s que exibem geralmente razões entre 15 a 30.

A favorabilidade dos carbonatos repousa fundamentalmente na alta concentração
de U relat¡va ao Pb verificado no ambiente deposicional. No oceano atual a razão '*Pb/'dPb
(p) é da ordem de 95.000 (Iaylor & McLennan 1985) sendo as concentraçõês de U e Pb,
respect¡vamente de 3,1 ng/g e -2pgl9. A reduçåo deste valor de p observado nos oceanos
para valores relativamente uniformes de p1 da ordem de 8,4 r. O,4, pode ser atribuida a
introdução de Pb entre o começo da deposiçåo e término da diagênese ou metamorfismo de
baixo grau, conforme conclui Moorbath et al. (op. cit) ao interpretar o valor de g = 12,4 para o
calcár¡o Mushandike. Este exemplo const¡tui a única exceção na compilação de Jahn &
Curvellier (1994) que relaciona dados em carbonatos de 16 localidades e cujas idades
abrangem desde o Arqueano até o Mesozóico. De uma forma geral, pode-se concluir que
determinações Pb/Pb e Pb/U não fomecem idades suficientemente precisas para a calibração
da escala do tempo Fanerozóico, mas na maioria dos casos têm revelado idades isocrônicas
coerentes com a situação estratigráfica. No caso de mármores, os resultados refletem
geralmente, de forma f¡dedígna, a ¡dade ou tempo de recristalização metamórfica, enquanto
que no caso de calcáríos podem, ocasionalmente, revslar idades abenantes como reflexo de
eventos pós-deposicionais (Cuvellier 1992, Jahn & Simonson 1995, Bab¡nski 1993).

Conforme Jahn & Cuvell¡er (1994), 3 categorias de carbonatos podem ser
analisadas pela metodologias Pb/Pb e ¡sócronas Pb/U:

1. calcários e dolomitos sem ou com metamorf¡smo leve;
2. carbonatos metamorfisados e
3. cimentos ou calc¡ta espática secundária.

No primeiro caso as idades podem representar a época de sedimentação ou
evento diagenético precoce. Constituem exemplos dataçåo Pb/Pb obtida por Jahn et al.
(1990) em dolomitos do Supergrupo Transvaal (nfrica do Sul) e duas determinações
¡socrônicas Pb/Pb em dolomitos do Grupo Hammersley (Austrália Ocidental) obtidas por Jahn
& Cuvellier (op. cit). Nos dois, os resultados são âdmit¡dos como ¡nd¡cando a possível época
de deposição no final do Arqueano (+ 2550Ma).

Como exemplos em carbonatos fanerozóicos acham-se disponíveis as
determinações isocrônicas '*Pbl*U em carbonatos devonianos da Formação Arkana e
Formaçáo Lucas, ambos no Canadá, obtidas respectivamente por Smith & Farquhar (1989) e



Smith et al. (1991). Como exemplo de diagênese p¡ecoce, conforme Dewolf & Halliday
(1991), há o registro do câlcário Trenton (U.S.A.) de idade Ordoviciana Superior. Como
possível ex€mplo brasileiro destacaríamos a isócrona t*Pbl$U de -600Ma (Babinsky 1993)
registrada em carbonato MF-10 da Formação Sete Lagoas (Grupo Bambuí).

Como exemplos de carþonatos metamorfisados, podemos citar várias
determinações efetuadas em mármores tanto do Brasil como em outras partes do planeta.
Surpreendentemente, ao contrário do verificado em calcários, mármores tão jovens como os
de Taiwan (Jahn 1988), de 185 t 18Mâ, tèm sido datados com sucêsso e melhor precisão
pela metodologia isocrônica Pb/Pb. A precisão, nos vários exemplos ilustrados por Jahn &
Cuvellier (1994), está ao redor de 18 a 33 Ma (2o), independente se o material é jovem como
o exemplo de Taiwan ou antigo como o de Mushandike. Esta prscisão se deve mais å alta
variab¡lidade na razão U/Pb, com valores de p desde 0 a 4350, do que propriamente a
homogene¡zação isotópica oconida durante o metamorf¡smo. Devido a isto os pontos
analíticos distribuem-se amplamente no diagrama e com bom alinhamento a despeito de
paråmetros MSWD geralmente serem altos. No caso dos mármores, informaçöes extras sobre
a história termal e fracionamento do par U-Pb podem ser inferidos, utilizando nos cálculos
uma abordagem tridimensional Wendt 1984). Tal utilizaçâo prop¡ciou, por exemplo, a Jahn &
Cuvellier (1994), êvidenciar um segundo evento metamórf¡co ¡mposto há cerca de 100Ma
sobre o mármore Taiwan.

No caso dos cimentos e calcita espática secundária, pela própria natureza do
material, a interpretação dos dados obt¡dos é muito complexa. lsócronas razoáveis podem ser
fictÍcias, não representando a idade do evento ocorrido ou seja c¡mentação ou calcificação
secundária.

Em funçåo do que foi visto pode-se dizer que os geocronômetros Pb/Pb e Pb/U
constituem-se, na maioria das vezes, em excelentes métodos para carbonatos, notadamente
pqra qq ma¡s antigos que 1000Ma, ao passo que em mármores a metodolog¡a isocrônica
'*Pbl*U pode ser aplicada em materiais tão jovens quanto cenozó¡cos. As determinaçðes
obtidas refletem a época da diagênese ou recristalização metamórf¡ca. Em geral, a
sedimentaçåo e a época da diagênese dos carbonatos estudados apresentam d¡ferenças de
alguns m¡lhöes de anos, bem menor do que o erro analítico (2o) de 20 a cerca de 30Ma.

Do ponto de vista analítico o método encerra algumas vantagens. Os carbonatos,
ao contrário de zircöes, são bastante solúveis e distribuições heterogêneas de U e Pb tomam
possíveis as análises de pequenos fragmentos ou dissoluções (lixiviações) diferencia¡s de um
mesmo fragmento para obtenção das tradicionais isócronas.

Evidentemente existem restrições que são as normais em quaisquer dos métodos
tradic¡onais. A única exceção, como já é conhecida na tradic¡onal metodolog¡a apl¡cada em
rochas ígneas é relativa às alterações recentes que não afetam o comportamento da isócrona
Pb/Pb (e.9., Babinsky 1993).

Embora possam ser obtidas até duas idad€s independentes (isócronas Pb/Pb e
Pb/U), as mesmas podem ser falsas devido a presença de uma fase detrítica e/ou ser afetada
por uma diagênese tardia. Exames cuidadosos utilizando M.E.V. e/ou exoscopia podem
revelar detalhes importantes que levam ou não a val¡dade geológica das idades obtidas.



2.7. - Determ¡naçöes Rb/Sr e K/Ar om Reslduos de Carbonatos

Concentrações de K e Rb em carbonatos são muito baixas ou ausentes em
carbonatos puros, e essencialmente dependem da pureza ou do teor de componentes
sil¡c¡clásticos presentes. Estes elementos vão estar concentrados na fase não carbonática ou
melhor, no resíduo após um processo de l¡x¡viaçåo ou dissolução com ác¡do clorídrico em
geral.

Dependendo da natureza da fase insolúvel, os resíduos podem se const¡tu¡r em
materiais datáve¡s pelos métodos geocronológicos clássicos como lVAr e Rb/Sr. Em razão da
sua origem sedimentar, os procedimentos analít¡cos e interpretativos nos resíduos devem ser
essencialmente os mesmos daqueles tradicionalmente descritos ou preconizados como por
exemplo por Clauer (1976) ou Cordan¡ et al. (1978). Um cuidado adicional, no caso, prende-se
a lixiv¡açåo com ácidos que pode ¡mplicar na perda preferencial de Sr radiogênico de alguns
minerais com baixa energia de ligação para este isótopo, ocupando uma posiçåo cujas
características iônicas e reticulares eram favoráveis para Rb ou K. Entre alguns estudos
conduzidos com a finalidade de observar possíveis efeitos da lix¡viação ácida podemos citar o
trabalho de Chaudhuri & Brook¡ns (1979). Segundo este autores, o ácido clorídrico removeria,
preferencialmente o Sr de posiçôes que permitem trocas isotópicas em minerais como
montmorilonitas, vermiculitas e até illitas. Os minerais submetidos a tal lixiviação ácida seriam
dominados por componentes ma¡s resistentes à troca tendo razão atSrPSr ma¡or,
prognosticando-se daí que as ¡dades obtidas em minerais como illitas, tratadas com HCl,
poderiam dar "uma est¡mativa máxima de idade de sedimentação e, como tal, poderiam ser
usadas para avaliar os prováveis modos de origem das mesmas".

A validade ou consistência desta afirmação tem ¡mportantes implicações na
interpretação nåo só de idades l(/Ar como Rb/Sr. No caso Rb/Sr, Chaudhuri & Brookins (op.
cit) verificaram que idades de illitas lixiviadas apresentavam-se invariavelmente maiores em
cerca de 15o/o em relação a de minerais não tratados e geralmente maiores do que a idade
bioestratigráfica evidenciando, nestes casos, a possÍvel presença de rTSr herdado, e não se
devendo propriamente a distorções devidas a procedimentos analíticos adotados. Como
possíveis exemplos destacaríamos anál¡ses nos resíduos e fraçöes finas obtidas por
descarbonatação de calcários negros e amarelos a amarelos-cinzas da Formação Sal¡tre
(Freitas Macedo & Bonhomme 1984) e também em carbonatos da Formação lrat¡ (Bacia do
Paraná) onde analisamos apenas os resíduos de l¡xiviação ácida com HCI 1N. No primeiro
caso, embora a descarbonatação tenha sido efetuada empregando métodos mais suaves,
como desagregação criostática e resinas trocadoras de íons, pode ter havido mesmo assim,
no nosso entender, extração preferencial de 87Sr radiogênico, pois a isócrona resultante de
767 t 18Ma com Ro = 0,7076 + 0,0003 é totalmente d¡scordante com a determinação Rb/Sr
atribuida à Formaçåo Bebedouro cuja idade é de cerca de 930Ma como veremos mais
ad¡ante. Embora na literatura não há maiores comentários sobre esta discrepância entre
idades, estas são interpretadas como um "valor mínimo, característico de uma
homogeneização precoce do s¡stema", Entretanto, cabem algumas reflexöes neste tema:

1 . A Formação Salitre do Grupo Una é mais antiga e não seria coeva a nenhuma das
formações do Grupo Bambuí.

2. As idades isocrônicas Rb/Sr obtidas seriam reflexo de processos de homogeneizações
posteriores à sedimentação e condicionadas a eventos e características distintas das
bacias respectivas (Bambuí e Lençóis).
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3. A isócrona da Fomação Salitre é de místura por envolver um a componente detrít¡co
insolúvel, e outra mais solúvel com o qual foi estabelecido troca ¡sotópica parcial, não
chegando a equilibrar totalmente o sistema isotópico.

O exemplo obtido para a Formaçåo lrat¡ parece-nos maís sugestivo, conforme pode
ser melhor avaliado através do diagrama isocrônico da Fig. 5. Os cinco resíduos de
carbonatos dolomíticos (v. Tab. 7), todos eles coletados em camadas portadoras de
Mesosaurus, devidamente separados por dissolução com HCI 1N, posicionam-se
inegularmente, e de forma n¡tidamente ac¡ma da isócrona de referência publicada por Thomaz
Fílho (1976) que utilizou pelitos do poço Ll-1-SP e anál¡ses em rocha total. O não alinhamento
reflete não só o caráter detrÍt¡co, que por difratometria revela, além da illita, outros minerais
como a caol¡nita, mas também uma possível dissoluçåo de tTSr radiogênico fracamente ligado
aos argilo-minerais presentes,(e.9., amostra 5B).

Este exemplo, como no caso da Formação Sal¡tre, em gue ambos são carbonatos
dolomíticos, impel+nos a conclu¡r que o procedimento de estudar resÍduos em ta¡s materiais
pode conduzir a isócronas ou pseudo-isócronas sem s¡gnificado geológico aparente.

O mesmo não pode ser dito ainda com respeito a calcários não dolomíticos, e
mármores em que condições genéticas podem ser mais simples ou ter sofrido uma
homogeneizaçåo isotópica por açåo metamórfica. Calcarios puros såo geralmente formados
em águas rasas e limpas, onde a penetraçåo de luz toma o meio adequado, não só a vida de
vegetais fotossint€tizantes, como também de foraminíferos e outros organismos
carbonatados. Não deve haver, portanto, grande afluxo de detritos grosseiros cont¡nentais
que turvem a água produz¡ndo, conseqùentemente, Krchas ¡mpuras. A fase detrítica, em tais
casos, deve ser mínima e bastante fina a muito fina ou ser essencialmente argilosa, o que
aparentemente fac¡l¡taria a obtenção de isócronas de boa qualidade no caso de ter sido
cumprida a condição de homogeneização isotópica ¡n¡cial.

No entanto, dois estudos efetuados em resíduos de carbonatos extraídos com HCI
revelaram idades aparentes mais jovens do que esperado (Clauer 1976), ao que tudo indica,
devido a extração preferencial de "Sr radiogênico de illita por HCl. Em pelo menos um dos
estudos, contudo este autor (op. cit) não descarta a hipótese de uma rehomogeneização
isotópica posterior.

Embora seja prematura a idéia, em função de poucos estudos, parece-nos que
carbonatos dolomÍticos e impuros são portadores de minerais detríticos praticamente
insolúveis à tratamento com HCl, enquanto que calcários finos e micríticos, mais puros, são
portadores de arg¡lo-minerais mais sensíveis à extração de 87Sr radiogênico, podendo levar a
uma idade aparente mais jovem. Este comportamento é relacionado a estruturas
cristaloquímicas dos m¡nera¡s presentes, em especial das illitas e argilo-minerais com
capacidade de estabelecer trocas catiônicas.



SPR No. Campo

13010 R.C|.-1A (Res)
13014 R.Cl.-1C (Res)
13012 Por.-4B(Res)
130í1 lt.-54 (Res)
13013 lt.-58 (Res)

4T.45
AT-48A
AT-50
4T.51

Rb(ppm) s(ppm) 67srÆsr 87Rbffsr

42.8 53.49 0.72203 9E-05 2.32 0.03
49.5 52.9 0.7288ø. 0.0001 2.71 0.04
35.4 69.8 0.71957 0.0009 1.47 0.02
97.6 74.1 0.73561 0.0001 3.82 0.05
113 45.6 0.7472 0.0002 7.19 0.1

0.7105 0.0012 0.035 0.001
0.7089 0.0011 0.01 0.01
0.7296 0.0025 5.32 0.15
0.7236 0.0011 3.73 0.11

Tab. 7 - Dados analíticos de resíduos de carbonatos
dolomít¡cos da Formação lrat¡. As amostras AT
são de folhelhos (RT) analisadas por Thomaz
Filho (1976).
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Fig. 5: Diagrama isocrônico Rb/Sr em resíduos de carbonatos
dolomít¡cos lrati. A isócrona de 265Ma é aquela obtida
por Thomaz Filho (1976) em folhelhos do poço Ll-1-SP
e análises em rocha total



No que tange às determinações K/Ar, cabe com€ntar que estas restrições
utilizadas como suporte à outras metodologias radiogeocronológicas, sempre caracterizando o
fechamento do sistema ao 4Ar radiogênico. Como tal, as idades K/Ar são geralmente
menores que as obtidas por outras metodologias como Rb/Sr. No contexto deste trabalho são
escassas as determinações l(/Ar que d¡scut¡remos, já que no âmbito dos carbonatos tåo
somente os seus resíduos siliciclásticos såo datáveis.

2.8. - Metodologia Sm/Nd em Carbonatos e Sedimentos

Da mesma forma que na metodologia l(Ar, pela primeira vez nós serviremos de
algumas determinaçôes isotópicas Sm/Nd contidas em resíduos de carbonatos e siltitos do
Grupo Bambuí para tentar elucidar a natureza e a idade média do material fonte, o que é
estabelecido hab¡tualmente através de idades modelos Tcm. Neste parlicular, cabe mencionar
o recente trabalho de Toulkeridis et al. (1994) que obteve uma isócrona Sm/Nd em resíduos e
l¡xiv¡ados (100m1 HCI 0,05N) separados de carbonatos do Grupo F¡g Tree (África do Sul). A
idade de 3102 * 64Ma, cerca de '120 - 160Ma ma¡s jovem que a depos¡c¡onal, foi considerada
como de um evento térmico, relacionado provavelmente a intrusåo de batólitos oconida
durante a atividade magmática principal ao r6dor de 3105Ma na regiáo de Barberton. As
idades modelos Tom nos carbonatos não tratados revelaram-se por sua vez ma¡s ant¡gas, da
ordem de 3420 i 30Ma e 3227 x 4Ma (Kroner et al. 1991) obtida em zircões de rochas
vulcano clásticas de base e do topo do Grupo.

As idades modelos ToM (Sm/Nd) em sed¡mentos lit¡ficados fanerozóicos são
relat¡vamente constantes, ficando na faixa de cerca de 1,5 - 2,0Ga, em contraste com os
turb¡d¡tos que são altamente variáveis (0 - 2,6Gâ), conforme McLennan et al. (1990). A
variabilidade é reflexo do tipo de material incorporado nos sed¡mentos de margens
cont¡nentais. A predominância de componentes crustais antigos, mesmo reciclados,
influenc¡arão na obtençäo de idades antigas.

Com base na geoquÍmica e composição isotópica observada na ¡azão totNd/t{Nd
podem ser reconhecidos 4 tipos de material fonte:

1. Arco magmático não diferenciado modemo (rochas plutônicas e vulcânicas jovens nåo
apresentando fracionamento em plagioclásio);

2. Crosta superior continental ant¡ga (rochas ígneas e metamórficas e sedimentos
rec¡clados);

3. Arco magmático diferenciado modemo e,
4. MORB

As proporções relativas destes componentes são funções de uma s¡tuação
tectônica específica. No caso de sedimentos como os do Bambuí, que se encontra assentado
sobre um cráton predominantemente arqueano, rodeado por vários cinturöes do ciclo
Brasiliano e fruto de pelo menos três ingressões marinhas, o padrão isotópico deconente
pode ser avaliado com base em duas ou três hipóteses relativas à sua sedimentação, como
por exemplo numa bacia de antepaís conforme Chang (1986) e Thomaz Filhos et al (1995) ou
como expansóes de bacias "geossinclinais marginais" (Almeida 1967; Br¡to Neves & Pedreira
1992).



CAPITULO III

CARBONATOS NEOPROTEROZÓrcOS DAAMÉRICA DO SUL

Carbonatos e rochas carbonáticas Neoproterozóicas (1000 - 570Ma) podem ser
encontrados em várias regiões da América do Sul, notadamente no Brasil. A principal
oconência no Brasil encontra-se ao longo do Rio São Francisco constituindo o Grupo Bambuí
a oeste, e Grupo Una a leste, no estado da Bahia. Outras oconências menores, muito
provavelmente ctonoconelacionáveis ao Grupo Unâ, såo: os carbonatos do Sistema
Sergipano (Grupos Miaba e Vaza Banis) que se extendem para Alagoas, do Grupo Rio pardo
e, provavelmente, dos calcários da Formaçåo Ubari no Estado do Ceará.

Uma segunda oconência bastante importante é registrada junto ao Rio paraguai,
nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e nos países limítrofes, Bolívia e
Paraguai. Do lado Brasileiro as formações portadoras de carbonatos são: Araras, Bocaina,
Cenad¡nho e Tamengo, sendo que estas 3 últimas constituem o Grupo Corumbá. Ainda do
lado brasileiro, devemos mencionar os carbonatos da Bacia de Parecis, de possível idade
Vend¡ana, â exemplo das formações que integram o Grupo Corumbá.

Na Argentina, carbonatos e rochas carbonáticas de ma¡or espressão aparecem em
três áreas distintas a saber:

- região de Tandflia, na Província de Buenos Aires (Grupo La Tinta);
- noroeste da Argentina (Formação Puncoviscana)
- pré-cordilheira argentina (calcários das Senas Pié de Palo e Chica de Zonda, na

Provincia de San Juan)

No Uruguai, na área conhecida como Teneno Nico Peres (TNP), Gaucher et al.
(1995) descreveram duas formaçðes portadoras de calcários (Polanco e Ceno Victória)
constituindo o Grupo Anoyo del Soldado, cuja ¡dade é admitida como sendo do Vend¡ano
Superior, face à, pelo menos, dez espécies típicas e encontradas também no Estratotipo do
Vendiano no Escudo Báltico. Até o momento não nos consta trabalhos de cunho isotópico e
geocronológico em calcários do Grupo Aroyo del Saldado, ass¡m como também em rochas
carbonáticas de bacias pré-cambrianas em cinturões metamórficos polideformados como os
do escudo sul-riograndense constituindo os mármores "metamórficos", e dos Grupos Açungui
e São Roque que, aparentemente seriam todos do Neoproterozóico.

3.1. - Supergrupo São Francisco e Correlatos

O Supergrupo São Francisco, conforme lnda & Barbosa (1978) compreende os
grupos Bambuí e Una. O Grupo Bambuí, perfazendo cerca de 3OO.OOO Kmz, ocupa estados
de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Bahia. O Grupo Una com cercâ de 30.000 Km2 acha-se
totalmente no estado da Bahia e na Bacia de lrecê ou Lençóis.
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O Grupo Bambuí abrange uma seqüência de sedimentos pel¡to-carbonáticos
capeados por um pacote essencialmente arenoso e cuja espessura máxima pode chegar a
cercâ de 2.000 metros, sendo a sua espessura média em tomo de 800 a 900 metros. Os
problemas e a evolução de nomenclatura estratigráfica do Grupo Bambuí acham-se
síntetizados no Léxico Estratigfáfico Brasileiro (1984) e por Braun (1988).

As inúmeras subdivisôes existentes, mais de 7, desde Costa & Branco (1961)
demonstram de certa foma a diversidade faciológica e a dificuldade de conelac¡onar as
d¡versas unidades identificadas em vários locais de estudo dev¡do à falta de continu¡dade ou
perda de individualidade na direção norte, tomando-se confundíveis. As divisões que têm sido
mais adotadas e que são mais adequadas, pelo menos na sua parte meridional são aquelas
propostas por Dardenne (1978) e Braun (1988), conforme aparece nâ Fig. 6. Compreende a
Formação Três Marias no topo e o Subgrupo Paraopeba (Branco op. cit), dividido nas
Formações Sena da Saudade, Lagoa do Jacaré, Sena de Santa Helenâ, Sete Lagoas e
Jequitaí. Esta última une os conglomerados basais que ocorem descontinuamente com
denominações como Canancas, Samburá e Lagamar. Destas, duas são as formações
portadoras de carbonatos: a basal, Sete Lagoas, de âmbito l¡toråneo com abundante matéria
orgånica e a outra, Lagoa do Jacaré, de águas pouco mais profundas altemadas com rasas,
dando origem a calcários argilosos escuros bem laminados altemados com as fácies de
oosporitos e calcârenitos.

O Grupo Una, d¡vidido nas formações Bebedouro (basal) e Salitre, está situada na
região Central da Bahia com espessura média estimável no mínimo de 300 metros (Brito
Neves, lnf. verbal). Uma ¡ntegração e síntese atualizada, em especial da Formação Salitre, é
apresentada por Souza et al. (1993). Segundo este trabalho as rochas cârbonáticãs aparecem
na Formaçåo Salitre e nas suas três unidades informais de fácies propostas por Bonfin et al.
(1985) que såo: Nova América, Jussara e lrecê. Estas fácies carâcterizam quatro ciclos de
sedimentação (Fig. 7): dois regressivos e dois transgressivos.

A Unidade Nova América, que ocorre tanto no ciclo lcomo no ll, é constituída por
calcissiltitos e laminitos algais na sua subunidade inferior, enquanto que na subunidade
superior é constituído por doloarenitos c¡nza claros, doloarenitos e dolorruditos oolíticos e
oncolíticos cinza esbranquiçada e cinza escuros, todos depositados em ambiente de
supramaré a intermaré.

A Un¡dade Jussara que comparece apenas nos ciclos transgressivos ll e lV são
representados na Subunidade lnferior por calcissiltitos, calcilutitos e calcarenitos ooliticos e/ou
oncolíticos, enquanto que a Unidade Superior é caracterizada por calcarenitos finos, médios e
grossos, oolíticos e/ou oncolítícos de granulação grossa.
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A Unidade lrecê que aparece sempre associada aos níveis depos¡tados em águas
profundas (Unidade Jussara e Subunidade Nova América Superior) é constituída de
calcarenitos finos a calcissilt¡tos de cor cinza-escuro a negra alt€mada com níveis tenígenos.

3.1 .1. - ldades dos Grupos Bambuí e Una

Do ponto de vista paleontológico e de comparações com outras seqüências
semelhantes, o Grupo Bambuí já foi considerado como sendo do período Cretácio (L¡ais
1872), passando por Siluriano (Derby 1879) e atualmente, como sendo do Neoproterozóico
através da ident¡ficação de vários estromatólitos colunares como Gymnosolem ou Boxonia na
Formação Sete Lagoas (Marchese 1984; Campos Neto 1979) e Jurusania na Formação
Salitre (Sr¡vastava 1982). Estromatólitos de tipo Conophyton cf. cylindricus (Moeri 1972) e
Conophyton aff. C. Metula (Cloud & Dardenne 1973) encontrados nas proxim¡dades de
Vazante, são correntemente aceitos hoje como sendo pertencentes ao Grupo Paranoá e seus
equivalentes.

Uma melhor definição em termos de idade paleontológica no Neoproterozóico é
aquele propiciada por faunas do tipo Ed¡acara (metazoários e impressões fósseis), alguns
tipos do Grupo das acritarcas e algas restritas ou confinadas ao Vendiano (-610-570Ma). Em
que pese às numerosas descobertas de fósseis no mundo todo, ainda há pouca aceitação
para correlações intercontinentais. Conforme Jenkins (1995), seqüências bem estudadas na
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Eurásia, América do Norte e Austrál¡a exibem de forma surpreendente um padrão em que há
um aumento em números e diversificaçóes das pistas fósseis e "restos" de corpos moles
megascópicos na direçåo do Cambriano, embora o estrato que imediatamente as precedem
seja relativamente estéreis e restritos a raras compressões de plantas "primitivas" e escassa
palinoflora.

lnúmeros estudos em curso, como a descoberta de icnofósseis na Australia
denominados de Ediacara precoce sobrepondo no tempo ao acritarcâs e maiúsculos
leiosferídeos (Jenkins op. cit), e recentes indicações geocronológicas reforçando a ¡déia de
uma distribuição estre¡ta no tempo, poderão ajudar no estabelecimento de uma bioestrat¡grafia
para o final do Neoproterozóico.

No Brasil, e no qu€ diz respeito ao Bambuí, os estudos paleontológ¡cos são a¡nda
escassos. Além dos trabalhos sobre estromatólitos de ampla distribuiçåo no tempo e já
citados, cabe-nos ainda citar trabalhos de Sommer (1971), Cassedanne (1982), Quadros
(1987), S¡monetti (1994) que relatam respect¡vamente, possíveis presenças de algas
unicelulares, algas calcárias filamentosas, acritarcas (Leiospheridia, Vandalosphaeridium e
St¡ctosphaeridium) e microfósseis diversos em várias amostras de superfície e de quatro
poços que englobam o Bambuí. Os três prime¡ros estudos, ¡nfelizmente, carecem de
confirmação quanto à presença ou exata localizaçåo como é o caso dos acritarcas que
segundo Braun et al. (1990) não seriam atribuíveis ao Grupo Bambuí, mas possivelmente ao
Paranoá. O trabalho de S¡monetti (1994) é, no nosso entender, o mais abrangente. De uma
forma geral, o Bambuí se mostrou praticamente estéril, enquanto o Paranoá confirmou a
presença de alguns dos acritarcas, porém em um poço distinto dos examinados por Quadros,
além de cocoides e fragmentos algáceos. No BambuÍ os fósseis além de raros, restringem-se
prat¡camente a cocóides, raros ou possíveis tricomas, espécimes em forma de vaso ou
sugestão de presença de acritarcâ no poço 1-RF-1MG (-1866metros) na Formação Sete
Lagoas.

Em resumo, dada a escassez de fósse¡s no Bambuí, em que uma das causas pode
ser dev¡da aos t¡pos de materiais desfavoráve¡s para preservação (carbonatos, folhelhos e
s¡ltitos) e, cons¡derando a¡nda, as l¡mitações para estabelecimento de uma bioestratigrafia
mesmo para o Vendiano, parece-nos prematuro e/ou impossível atribuir alguma idade mais
precisa do que é correntemente aceito, ou seja entre 1000 e 570Ma.

A altemativa fica por conta dos métodos radiogeocronológicos clássicos ou não
muito clássicos, como quim¡oestratigrafia e que iremos abordar em seqüência.

Praticamente todos os dados radiométricos Rb/Sr, lqAr e Pb/Pb foram compilados
ou obtidos (Pb/Pb) e amplamente discutidos na tese de Marly Babinsky (1993) que deu mais
destaque à porção sul da Bacia de São Francisco.

Quando se trata de rochas sedimentares, as datações mais precisas são aquelas
obt¡das em zircões pelo metodologia Pb/U separados de tufos vulcånicgs ou inferidas de
forma indireta, datando rochas ígneas que cortam preferencialmente parte dos estratos
sedimentares. A não descoberta de tufos intercalados no Bambuí, faz com que reconamos à
forma indireta de dataçåo. Neste caso as determinações fomecem a ¡dade máxima de
sedimentação. Dentre as quatro determinações citadas na literatura, a de menor idade é
aquela obtida por Machado & Schrank (1989) em zircões separados de um sill de traquito no
Maciço de Piumhi (MG), porém que aparentemente náo corta o Grupo Bambuí. Esses autores
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cons¡deram a idade de 635 t 2Ma como representando a idade máxima para a deposição
dessas unidades" (Formação Paraopeba e Membro samburá segundo Fenari & Brandaiise
1977). Esta afirmaçåo parece ter bom suporte através das determinações da parte sul da
Bacia do São Francisco e reportadas por diversos autores. As idades estão confinadas entre
640 a 590Ma (v. Tab. 8), se exclu¡nnos as cifras mais jovens obtidas em testemunhos de
sondagem de cedro de Abaeté. A idade mais precisa é aquela obtida nas frações f¡nas de
folhelhos coletados em såo Franc¡sco do sul que é de 597 i BMa, concordante dentro do ero
experimental com a idade de 623 t 27Ma estimada por análises em rocha total (Thomaz Filho
et al. 1996). A idade mais antiga de 640M4 em siltitos coletados em ltacaramb¡ demonstram,
de certa forma, o efe¡to de minerais detrít¡cos constatados pelos autores (Parenti Couto et al.
1981). A polèmica principal é com respeito à interpretaçåo. Respaldadas em idéias de Cordani
et âl (1978), isócronas em rocha total, e mesmo frações finas, de pelitos que sofreram
diagênese ou, até provavelmente anquimetamorfismo, podem registrar a idade de
sedimentqÇåo.; A condição de uniform¡zaçåo isotópica no momento da deposição seria
garantida pelo'processo de mistura mecânica. Tal fato parece ser verdadeiro quando a bacia
é marinha, ambiente sob o qual o processo de halmirólise (Hummel 19221 tena importante
papel de "horizontalíza/' ou conseguir uma "isócrona zero,' nos sedimentos recentes,
conforme trabalho de Mizusaki (1993).

Os sedimentos do Grupo Bambuí, ao que tudo indica, tiveram satisfeita esta
condiçåo, a despe¡to de muitos autores especularem que as idades possam ser de diagênese
tardia ou de evento ep¡metamórfico associado à fase principal da orogênese brasiliana. Não
obstante, segundo Bonhomme (1976), anquimetamorfismo e diagênese ,'vigorosa" verificados
respectivamente em Joiio Pinheiro e Januária (situados a 300km de distância entre si) nåo
produziram efeitos que pudessem ser discrim¡nantes temporalmente. Por este fato, amostras
de João P¡nheiro de l¡ = 5,9 a 5,7, e Januária de lK de 6,3 a 7,8 (domínio da d¡agênese)
aparecem em um único d¡agrama ¡socrônico, cuja idade recalculada para l" -- 1,42.10'11 a-1 ê
de 606 r 17Ma.

Pelo menos três outros exemplos aparecem também no trabalho de Parenti Couto
et al (1981). A dedução que se tem é que teria havido um amplo mecanismo dê mistura em
cada uma das formações estudadas. As razóes iniciais entre 0,711 a 0]12 para análises em
rocha total seriam uma comprovação. Por outro lado, razões altas ou maiores como aquelas
verificadas em amostras de Cedro de Abaeté (lK de 4 i 0,4), R" da ordem de 0,717, seriam
reflexos de homogeneizações locais induz¡das em tomo de 540 e 440Ma por efeitos
tectônicos ligados à evolução Brasiliana.

Uma outra forma de aferir a possível idade de sedimentação das unidades
tenígenas carbonáticas que integram o Bambuí, seria a definição da idade dos depósitos
glaciais ou conglomerados sobre os qua¡s assentam, aparentemente sem discordância e que
possuem várias denominaçôes locais como Macaúbas (leste de MG), Jequitaí e lbià (oeste de
MG) e Bebedouro (Ba).

lnfelizmente na parle sul da Bacia de São.Francisco, nåo foi efetuada nenhuma
datação nos depósitos, seja de forma direta ou ind¡reta. Apenas a Formação Bebedouro, na
Bahia (Bacia de Lençóis), considerada como equ¡valente ao Macaúbas ou Jequ¡taí, foi
contemplada com várìas determinações Rb/Sr e l(Ar.
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Localidade

São Francisco do Sul

São Francicco .ln Sr rl

Januana/J. Ptnhelto
Cedrô do Abâeté
Cedro do Abaeté

Formaçao/Grupo

Cedro do Abaeté I

-+

À
(¡)

Itâaâ râ ñrlri
Ptf âf\rìta
Fel¡xlând¡â

Sete Lagoas

Setê Lâdoes

Abreviações: RT = Rocha Total; FF = Fração Fina (< 2pm); po = (87SrÊSr)¡n¡6.¡
Observações: lx = índice de cristalinidade (lim¡tes ut¡lizados: >5,75 = diagênese; 3,50 - 5,75 = anquimetamorfismo;

< 3,50 = epimetamorfismo); ldades (Ma) recalculadas para novas constantes.* Deteminações em frações f¡nas

Referências: 1 - Thomaz F¡lho et al (1996)
2. Thomaz F¡lho & Lima (',l981)
3. Thomaz Filho & Bonhomme (1974)
4. Bonhomme (1976)
5. Parenti Couto et al. (1981)

Tab. I - Quadro síntese das ¡dades Rb/Sr e t(Ar do Grupo Bambuí (Parte Sul da Bac¡a)

P^f âaì êl'\a

L¡tologia/Mate-
rial

Pârâôôebå lM e lì
Paraopeba (S)
)2f2õõèrtâ

Folhelho/RT

Folhelho/FF

PitÀ a\ta

frês Marias

S¡ltitô/FF
S¡lt¡fô/FF

lx

srltrlô/FF

5 ÍIO/FF

4,8 a7,8

4.8e7I

ldade lsocr.
Rb/Sr (Ma)

t1r1l)rR I

S¡lt¡tô/R-I

5.0 a ¡/.6

623 t27

597+8

3.7 a 4.4
33

4,i

Ro

606i1

n.d

- 5/ll

"ldade
KJA¡
lMa\

0,7139

0.7106

Á1 + ,17

nd

449 t20

7

640 + '15

o 70,44

Episód¡o/
lnterpretação

590 + 40

576 a
607

-O72?

620 r 40

1l t?tl
o,717

Sed¡mentação

0.7109

o.7125

5:r5

46E

anflrnmêf

Re1.

Diâoênese
Fnrmêtâm

TermGtect

1

1è2

Sc¡limanla¡ãn
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mêntâaåô

2e3
4
A.

4
q
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Localidade

Caatinga do Moura

Cãfemelrm
Fazenda Caraíba

Gaspar

Grupo/Formação

Lages do Batata

ÀÀ

Fazenda
Cachoe¡ralBb6)

Una/Bebedouro

Porto Novo (Bb7)

une/Bebedorrrô
una/BeÞedouro

una,/Bebedouro

Referências: 1. Macedo & Bonhomme (1984)
2. Macedo (1982)

Tab. 9 - Quadro síntese das idades Rb/Sr e K/Ar do Grupo Bambuí (Norte da Bacia, BA) e Grupo Una (Bacia de Lençois, BA)

Lttologia/Mate-
ñâl

Una/Salitre

Bambuí/Litofácies
Ramalho

Aren/FF e RT

Bambuí/Litofácies
Rãmâlhô

FFeRT
FF E KES

FF

lx

Calc/FF (res)

5,8 a 9,8

Pel¡to/FF

ldade lsocr.
Rb/Sr lMaì

62 ê7 6
3,7 a 5,9

Pelito/FF

3,8 a 5,9

932 r 30
911 t27

3,9 a 7,0

667 r 30

4,5 a 5,3

l{o

- 812

3,8 a 5,0

5tu t I

0,740
n71

ldade K/Ar
lMaì

767 t18
605 r 47

- 0,713

876 a 901

o,7274

558 r 40

lnterpretação

583 e 592

0.7076

cóv a t'5ö

Detritismo ou d¡a-
gênese tardia

53/.a543

U, ¡.(rö

õ2U A fftö

U, ¡/ 19

ulaoènese tardrâ

Enócrona de
m¡sfurã

Ref

554 a57

ÈPrmel.rmontsmo
târ.liô

532 a 560

utagenese.

4

1

MetamoI smo

2
2

Metamomsmo

2

2

2

2



Na Tab. 9 relacionamos as idades geocronológicas do Grupo Una, considerado
como equ¡valente ao Bambuí, bem como ¡dades obtidas no litofácies Ramalho do Grupo
Bambuí no estado da Bahia. Conforme esta tabela, a Formação Bebedouro apresenta pelo
menos três possíveis idades, conforme local estudado. As idades são progressivamente
decrescentes começando por cercâ de 930Ma e terminando em 570Ma, à medida que d¡minui
o índice de cristalinidade lK, se excetuarmos as determinaçöes relativas à Fazenda Caraíba
aparentemente uma "erócrona" de mistura, conforme interpretação de Macedo (1982). Esta
interpretaçåo tem como possíveis suportes o lK que se apresenta bastante variável entre 3,7 a
5,9 e também nas determinação lVAr que eståo na faixa de 658 a 539Ma. As illitas que
constituem 100o/o das fraçôes finas seriam mistura de uma fase detrítica (mais ãntiga) e fase
anquimetamórf¡ca (mais jovem). Sob este ponto de v¡sta, a fase detrítica seria representada
pelas illitas de Caat¡nga de Moura, consideradas também como de d¡agênese tardia.

Macedo & Bonhomme, (1984) preferiram optar pela hipótese de diagênese tardia,
sem descartar a altemativa de se tratar de uma idade do material fonte ou detrítico. As dema¡s
determinações (Cafamaum, Fazenda Caraíba e Gaspar) que constam na tese de Macedo
(1982) foram descartadas ao se fazer esta opção, pois coerentemente os dados lCAr mais
jovens das illitas anquimstamórficâs de Gaspar e o bom alinhamento das illitas (FF)
diagenéticas de Caatinga de Moura induzem a propor a existência de um episódio diagenético
tardio (cf. Thomaz Filho, 1976). Por outro lado, a idade mínima de cerca de g00Ma não
discordaria da obt¡da para a Formação Caboclo, uma das unidades sotopostas
discordantemente, se forem admit¡das como válida a isócrona de 958 t 38Ma em fraçåo fina e
de 1290 r 52Ma obtida em rocha total por Brito Neves et al. (1978) e reinterpretadas por
Freitas Macedo & Bonhomme (op. c¡t). Nesta reinterpretação não foi também cons¡derada a
possível idade de cerca de 730 t 30Ma (Ro = 0,736), e não 600Ma, sugerido pelas amostras
BA 4, 5 e 6 pelas mesmas razões já discutidas para o Bebedouro.

O caráter diacrôn¡co dos diagramas isocrônicos Rb/Sr destas duas formações
contrasta totalmente com o que é verificado nas rochas sedimentares do Grupo Bambuí (MG)
e merece algumas reflexões.

Em primeiro lugar parece-nos importante distinguir o ambiente de sedimentação,
que no caso da Formação Bebedouro advogam-na como de origem glacial (e.9., Montes
1977), embora os seus sed¡mentos tenham sido depositados em diversos ambientes como
marinho ou deltáico (e.9., Pedreira 1973). Um segundo aspecto, também importante, é o fato
observado de que os metarenitos do topo da Formaçáo Bebedouro com estratif¡caçóes
cruzadas do t¡po espinha-de-pe¡xe e marcas onduladas estão parcialmente interdig¡tadas com
a Formação Salitre (Pedreira op. cit).

O caráter diversificado do amb¡ente deposicional explicaria, de certa forma, a
dispersão dos pontos no diagramã isocrônico Rb/Sr , sugerindo duas ou até mais isócronas
(idades), possivelmente relacionadas aos amb¡entes ou possíveis condições deposicionais.
Depósitos glac¡a¡s, por exemplo, primariam por minerais com pouca ou nenhum degradação,
mantendo as características isotópicas da fonte, enquanto que depósitos marinhos
fomeceriam idades mais próximas ou mesmo a de deposição, conforme já exposto.

Parecem-nos estas as razões para a aparente diacronia verificada na Formação
Bebedouro. Esta formação e outros equivalentes à Formação Sete Lagoas, foram
depositados sobre um clima glacial. As evidências podem ser buscadas através das



excursões negativas do ô13C registradas nos carbonatos imed¡atamente sobrepostos ou
marcadas por razões ttsrfsr baixas, conforme já comentâmos. Desta maneira as
¡sócronas,cujas idades propostas são maiores do que 900Ma seriam relât¡vas ou próximas a
do material fonte que, pelas similaridades l¡tológicas (metass¡ltitos e metargilitos
avermelhados, em especial) e nas idades em frações f¡nas, conesponderia à Formação
Cabodo (958 t 38Ma). A validade da idade acima levaria-nos à aceitação de que o
Bebedouro seja conelacionável ao episódio glacial Bas-Congo registrado na Bacia do Congo
Ocidental e no Zaire, e estimado em cerca de 950Ma Oardy 1986).

As outras opções, excluindo a enócrona conespondente à idade aparent€ de
830Ma de Caraíbas, descartadas por Macedo & Bonhomme (1984) por não poderem "ser
utilizados para fins estratigráficos", seriam as idades obtidas em frações finas de Cafamaum e
Gaspar, cujas idades s;¡o, respectivamente, cerca de 670 e 570Ma. A idade conespondente à
Cafamaum "não seria utilizável" sob dois aspectos e que são: a) nåo concorda dentro dos
enos experimentais com a ¡dade atribuída a Formação Salitre (767 t 18Ma) que se encontra
interdigitando com o Bebedouro parcialmente, conforme comentado anteriormente; b) não
concorda com período glacial Sturt¡ano de caráter mundial e est¡mado entre cerca de 800 e
720M4 (Shumakov & Elston 1989). Por razões semelhantes a idadê conespondente a do
Gaspar também não seria aceitável.

A d¡ficuldade principal provém da aceitação ou não da idade da Formação Salitre,
a qual é totalmente d¡stoante das cifras obtidas para o BambuÍ tido como cronoconelato. Se
obseryarmos sob este ponto de vista, a idade de 570 t 7Ma parece-nos até mais aceitável,
pois o episódio glacial Varanger e equivalentes (Laplandiano e Marinoan) estão sendo quase
que consensualmente aceitos como tendo oconido há 600 + 10Ma (Derry et al. 1992,
Kaufman & Knoll 1995, entre outros).

Por outro lado, a cifra de 570Ma aprox¡ma-se do ápice do evento Brasil¡ano, sendo
pois, conforme admit¡do por Freitas Macedo (1982) reflexo do mesmo.

A idade da Formação Salitre parece-nos também questionável, pois as
detenninações foram feitas em resíduos dos carbonatos dolomít¡cos (-10% de dolomita).
Conforme exemplo obtido em resíduos de carbonatos lrati, a idade obtida pode conesponder
à do material fonte. Alguns índicios com lK não uniforme variando entre 3,9 até 7,0, existência
de dois pontos anomalamente posic¡onados bem abaixo da isócrona e, a suspeita de
existência mesmo de resíduos de carbonatos não dolomíticos, conforme alguns resultados
obtidos (Tab. 10) em calcários da Formação Lagoa do Jacaré (amostra MF-s), parecem
demonstrar influência variável de detritismo ou, ao menos, tal procedimento experimental não
é apropriado. No diagrama isocrônico (Fig. 8) Rb/Sr podemos observar a relat¡va dispersão e
o nåo alinhamento dos pontos referentes aos resíduos de carbonatos examinados comparado
à uma marga (poço I -RC-GO), cuja ¡dade convencional para Ro = 0,709 é de cerca de
600M4. A enócrona de 982Ma e o alto valor de MSWD (92,1) evidenciariam, de certa forma, a
inapropriedade de se utilizar resíduo, ao menos, como rocha total. A ¡sócrona de 860Ma
referente apenas às amostras MF-S, na conceituação de Chaudhuri & Brookins (1979),
conesponderia à idade máxima de sedimentação da Formação Lagoa do Jacaré. Faltaram
análises das frações finas dos resíduos, como procedido para â Formação Salihe para uma
melhor conclusão.



Tipo de carbonato (Local) No. Campo ttRbftsr 87srf6sr

Calc. (Lagoa do Jacaré -MG) MF-58 10.470 0.83976
Calc. (RC-GO) CHA-37 1.714 0.72438
Calc. (Lagoa do Jacaré -MG) MF-SC 4.960 O.7721O
Calc. (RF-MG) CHA-53 3.160 0.73829
Mármore (S. do Cipó - MG) MF-l2G 1 1 .900 0.80240
Marga (RC-GO) RC-G-09 4.120 0.74427

Tab. 10 - Dados analíticos Rb/Sr em resíduos de calcários
marga do Grupo Bambuí
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Flg. I - D¡agrama isocrônico de resíduos de carbonatos do
Grupo Bambuí, comparados com dados obtidos em
uma marga e mármore.

A idade da Formação Salitre pemanece em aberto, no nosso entender, da mesma
forma que a da Formação Bebedouro. Enquanto não forem definidas as validades das idades
das formações do Grupo una, seriâ bastante prematuro o estabelecimento de cofrelaçôes
com unidades que ¡ntegram não só o Grupo Bambuí (MG), mas também com as unidades



sotopostas como, por exemplo, o Gftfpo Paranoá, cuja idade mínima seria de cerca de
720M4, confome isócronas Rb/Sr e l(/Ar obtidas em glauconitas na Serra de Såo Domingos
(Go) e cujos dados são ainda inéditos.

Os grupos Bebedouro e Salitre, ao que tudo indica, a exemplo das arg¡las da
Formação Lontova (norte da Estônia), de idade reconhecidamente Cambriana lnferior
(Gorokhov et al. 1995), seriam também portadores de ¡ll¡tas de diferentes gerações, hipótese
sugerida aqui também em funçåo dos lr bastante variados.

Os grupos subjacentes do Grupo Una, const¡tuídos pelos grupos Rio dos
Remédios, Paraguaçu e Chapada Diamantina, demonstram serem do Mesoproterozó¡co,
segundo as mesmas análises Rb/Sr já comentadas, e aliada à determinação pb/pb (Babinsky
et al. 1993) em calcários da Formaçåo Caboclo.

3.1.2. - ldades K/Ar dos Grupos Bambuí e Una

As ¡dades l(Ar disponíveis na l¡teratura nos dois grupos somam 43 no total, sendo
23 do Grupo Bambuí (MG e BA) e o restante do Una (3 da Formaçåo Satitre e 17 da
Formação Bebedouro), conforme Tab. 11 aba¡xo. Todas as determinações foram efetivadas
em Strasbourg, França, sempre na fraçåo fina (< 2pm).

Local/Formação
No

(det)
ldades (Ma) Méd¡as lx ldades

Rb/Sr (Ma)
Ref.

5åo Francrsco (MG)/
Setê Laqoas

15 576 a662 612 4,4 a 5,4 597r8 1

Cedro do Abagté
/Bâmhuf-MGì

2 487 e 526 506 3,3 a4,2 594 t 12 2

Fazenoa uacnoetro
/Flâmh"f - FìÁì

3 554,570 e 574 566 4,5 a 5,3 605 !47 3

Porto Novo (Bambuf ) 3 532. 541 e 560 544 3-8 e 5.0 558 + 40 3
Lages do Batata (BA)/
Sâl¡frê

3 528, 553 e 566 549 3,9 a 6,6 767 r.18 4

Caat¡nga do Moura (BA)/ 6 876 a 901 887 6,9 a 9,8 932 r 30 4

Caraf ba( BA)/Bebedouro 6 539 a 658 s96 4.0 a 5.9 = 812 3
Câfarnaum(BA)/Bebedouro 2 583 e 592 588 =7 6 667 r 30 3
Gaspar (BA)/Bebedouro 3 534, 539 e 543 539 = 4,1 57O t7 3
fotal 43

1 - Thomaz Filho & Bonhomme (1979)
2 - Bonhomme (1976)
3 - Macedo (1982)
4 - Macedo & Bonhomme (1984)

Tab. 1 1: ldades lVAr em frações finas dos grupos Bambuí e Una
comparativamente à 5 determinações Rb/Sr

De uma forma geral as idades l(/Ar no Grupo Bambuí (MG ou BA) são
concordantes dentro do eno experimental com as respectivas idades isocrônicas Rb/Sr. As
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exceções flagrantes sâo representadas pelas duas deteminações l</Ar obtidas em Cedro do
Abaeté, onde um evento anqu¡ a epigenét¡co posterior do c¡clo Brasiliano teria provocado
perda de argönio das ¡llitas fenomagnesianas (cf. Bonhomme, 1976).

As demais illitas, na maior parte aluminosas (looa/loor > 0,40), aparentemente
comportaram-se como mus@v¡tas típicas, retendo eficientemente argônio radiogènico tanto
quanto o'Sr radiogènico. No entanto não se descartando a possibilidade de terem ret¡do
argônio herdado, como parece ser o caso de várias das amostras analisadas da localidade de
São Francisco. Neste caso, o episódio de caráter anqu¡metamórfico não teria reajustado
totalmente o cronômetro lVAr, o que poderia explicar a ún¡ca exceção, em quê a média das
idades l(Ar (612 Ma) é superior à respect¡va ¡dade isocrôn¡ca Rb/Sr de 597 r 8Ma.

No que respeita ao Grupo Una, as ¡dadss f(/Ar nas suas duas formações mostram-
se na mêsma faixa ou até mais estreita (528 a 658Ma) que as do BambuÍ (487 a 662Ma) se
excluirmos as determinações em tomo de 880Ma obtidas em illitas diagenéticas de Caat¡nga
do Moura. Uma das conclusões lógicas gue se chega, é que o episódio anguimetamórfico (l¡
entre 3,7 a 5,7) que teria afetado os sedimentos do Grupo Una, teria oconido ao redor de
550Ma, enquanto amostras nåo afetadas ou menos metamorfisadas teriam preservado
melhor não só o {Ar como também tTSr radiogênico, que poderiam ser parcialmente
herdados. lsto pode ser depreendido pela estreita correlação verificada entre as ¡dades l(/Ar e
Rb/Sr, aliadas com os índices de cristalinidade €x¡b¡dos pelas amostras. As de amostras de l¡
ma¡or, como em Caatinga de Moura apr€sentam as ma¡ores ¡dades, enquanto que nas de
Gaspar (lk da ordem de 4,1), as idades l(Ar e isocrônico Rb/Sr são as meno¡es no Grupo
Una.

Nas outras 3 demais local¡dades estudadas onde os lk são intermed¡ários ou
apresentam uma variação ampla como nos de Lages de Batata (Formação Salitre) e Caraíba
(Formação Bebedouro) as idades ser¡am "mixtas" ou, conforme Macedo (1982) apregoa,
tratar-se-ia de uma isócrona Rb/Sr seria de mistura (Caraíba).

3.1.3. - ldades Pb/Pb e Pb/U em carbonatos do Grupo Bambuí

Todas as determinações do sistema U, Th/Pb existentes em carbonatos do Grupo
BambuÍ (MG) restringem-se a tese de doutoramento de Marly Babinsky (1993) e trabalhos
deconentes da mesma, enquanto que a maioria das determinaçöes isotópicas Pb/Pb e
determlnações de ¡dades modelos em galenas aparece na síntese de Parenti Couto et al.
(1981).

Resumidamente o que pode ser dito é que o sistema isotópico U/Pb, e
provavelmenteTh/Pb, em rochas carbonáticas na porção sul da Bacia São Francisco, foi
aberto em tempos recentes e possivelmente perturbado por efeitos da tectônica brasiliana em
u-ma -ampla extensão, principalmente nas bordas leste e oeste. A não obtenção de isócronas
'*Ul*Pb e dispersão dos pontos acima da isócrona de referência inferidos þela metodologia
isotópica Pb/Pb pode ser parcialmente atribuída ao fato de a maioria das amostras terem sido
de superfície, portanto mais suje¡tas a intemperismo e lixiviação de urânio. A única
determ¡nação isocrônica Pb/U mais favorável entre carbonatos anal¡sados aparece ilustrado
na Fig.9. Esta amostra (MF-10) provem de uma área tectonizada, fora do domínio C, (Alkmin
et al. 1989, conforme Fig. 13), próxima a Pains-Arcos. A idade isocrônica calculada de 603Ma
com erro de 21Ma (lo); calculada admit¡ndo eno geológico, ou seja tomando MSWD = 1,00

49



conforme procedimento descrito em Kawashita et al (1990), é concordante com a idade
¡sotópic€ Pb/Pb de 520 t 53Ma (v. Tab. 12) e com várias determ¡nações Rb/Sr, em rocha total
ou fração f¡na no Bambuí (Iab. I 1).

F lg. 9 - Dlogromo lsocrônlco "'U/'ooPb X'ooPb/'ooPb em
7 omostros MF-10 (RT) e lixiviodo (cf. Bobinski I 993),

Conforme aTab. 12, a idade obtida para a amostra MF-g, juntamente com a obtida
para a MF-19 (565 t 89Ma), constituem as ma¡s conf¡áveis, no nosso entender por terem s¡do
coletadas em áreas mais estáveis da bacia., Foram classificadas ao lado das outras amostras
(MF-10, MF-3 e MF-7) como sendo do tipo l, caracterizadas por baixas concentrações de
chumbo (menor do que 0,88ppm, em geral) e concentrações relativamente altas de urânio
(entre 0,17 e 0,95ppm) e conseqüentemente maior concentração de Pb radiogênico in situ.
Em contraste, foram constatadas amostras com altas concentrações de Pb (até 455,Sppm)
com altas razões isotópicas 'otPbl'ooPb (até -18,4) e baixas concentrações relativas de urânio
(<= 1 ,22ppm) que foram classificados como Pb lll. Pelas características isotópicas e
concentrações de Pb e U, a hipótese mais plausÍvel é a de admitir que os chumbos do tipo lll
são do embasamento antigo, incorporado aos carbonatos por percolação de fluídos através
de falhas reativadas (ou não) por efeito da tectôn¡ca brasil¡ana, conforme Babinsky et al.
(1993). Assim ser¡a um Chumbo de 3'estágio, ao menos. Dentro desta ót¡ca, é ev¡dente que
deve ter havido mistura dos chumbos le lll, como foram efetivamente encontrados e
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Amostra (Form)

MF-7IS L )

MF-175.1.)
MF-/(ùr_L.)
MF-/(S.1.)
Mt--ö(L.J. )

Domínio

t\itF-1ots I ì
ilrF-1gts.1.)

(ìenfrâl-(ì"

Cêntrâl-C.

MF-4(S.1.)

L;entral-c,

MF-5(1.J.)

(lentrâl-C.

Tipo de Pb

Central-C2

MF-g r?)

Uêrllfâl-Çr

lll (a e b)

Centrel E
CentÍal E

lll lc e bl

Abreviações: S.L. = Formação Sete Lagoas
L.J. = Formação Lagoa do Jacaré

Tab.12: Quadro síntese das ¡dades isotóp¡cas Pb/Pb em rochas carbonáticas do Grupo Bambuí
(dados e interpretações cf. Babinski .1993)
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classificados como do tipo lV, ocupando posições intermediárias entre as isócronas do tipo lll
e l(Fig. 10). Os chumbos do tipo ll, também com teores altos de Pb (até -165ppm) e baixos
de U 1<= 3,09ppm) que se encontram posic¡onados próximos à curva de evolução Pb (Stacey
& Kramers 1975), foram admitidos como consspondentes ma¡s ou menos ao Pb marinho da
época de deposição dos carbonatos. As compos¡ções ¡sotópicas totPbl*Pb e'*PblsPb no
caso, ao contrário do Sr marinho, nåo foram nada homogêneas e por algumas razões que
inclu¡ríamos: tempo de res¡dência do Pb bastante baixa de -50 anos, alterações pós-
deposicionais e maior ou menor contribuiçåo de Pb radiogênico proven¡ente do pouco urånio
present€. As prováveis razões iniciais para Pb/Pb tipo I com base nas determinações de
composição isotópica em cálcarios do t¡po ll (MF-5-6 e 11) em que as razões Pb/U sáo
maiores do que -10 seriam:

('ftPblsP¡). 
= t9,22

('otPbl'*Pb¡o = 15,67

('otPbl'*Pb¡" = 36,3

Estes valores, embora imprecisos, sevem para algumas especulações quanto às
possíveis isócronas Pb/Pb e quanto å origem de pelo menos três t¡pos de Pb. Em prime¡ro
lugar há de ressaltar a impropriedade de se utilizar as clássicas equações de evolução
isotópica de Pb utilizando os dados obtidos, em razão de inegável perda de urånio em tempos
recentes conforme já comentado.

Assim, possíveis valores de p 12$UløPb atuais) esperados devem ser calculados
em função de um presumido valor para a idade e composição isotópica homogênea para Pb
inicial. A composição isotópica inicial mais ou menos homogênea dos chumbos classificados
como do tipo lparece nos assegurado na ma¡oria deles (Fig. 10) face ao bom alinhamento
nos diagramas isocrôn¡cos Pb/Pb. O que pode intrigar é a convergência das "isócronas"
propiciadas pelos chumbo tipo I e lll de ¡dades modelo tåo distintas (-680 e -2500Ma) na
direção das composições isotópicas do chumbo tipo ll. Na verdade, a convergência indica que
os chumbos I, ll e lll têm algo em comum. O Pb tipo lll que intercepta a curva de evoluçåo
isotópica de Pb de Stacey & Kramers em 2 pontos (-2100 e 520Ma), segundo Babinski et al
(1993) seria originário do embasamento e incorporado às rochas carbonáticas durante o
evento Brasiliano. Este chumbo de composição ¡sotópica bastante variada em funçäo dos
diversos p, mas de ¡dade mais ou menos bem definida, serv¡u como razões in¡ciais para uma
evolução isotóp¡ca segundo novas razões'*U/'*Pb (r¡). O Pb tipo lseria o exemplo, tendo
como prováveis razöes iniciais os valores sugeridos acima. Parece-nos que a maioria dos
chumbos de carbonatos da porção Sul da Bacia do São Francisco pertence a esta categoria.

Nesta ¡nterpretação o Pb tipo lV, considerados por Babinski et al (1993) como
mistura dos tipos I e lll, seria decorrente de evoluções isotópicas de chumbo a partir de razões
bem d¡stintas, porém valores que pertencem ao Pb tipo lll conigido para a pequena presença
de radiogênico gerado desde a sua incorporação nas rochas carþonát¡cas ("paleoísócrona"ou
geócrona de 3o estágio).
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A sua comprovação é prejud¡câda pelo fato de o urånio ter s¡do lixiviado
recentemente, mas as possíveis evoluçöes isotóp¡cas, mesmo com base nos teores ineais de
urånio, revelam retas mais paralelas à isócrona prop¡c¡ada pelo Pb t¡po l, quando se admitem
o início da evolução isotópica como sendo de 600Ma. As curvas tracejadas ¡ndicam as
hipotéticas evoluções isotópicas segundo o modelo em que as razões isotópicas partiram de
valores que constituem a "paleoisócrona". As possíve¡s isócronas paralelas seriam ass¡m
geócronas de 4o estágio. lsto nos levaria a adotar procêdimento distinto para a avaliação de
melhor ¡dade pelo método isocrônico Pb/Pb, como no caso do BambuÍ, bem como quanto à
forma de coleta.

Para a aval¡açáo da melhor idade, o procedimento estatíst¡co proposto por
Titterington & Hall¡day (1979) seria, no nosso entender, um dos recomendados, enquanto que
para a coleta é preciso respeitar as peculiaridades loca¡s. Em locais como a das amostras MF-
7, as coletas devem restringir a níveis bastante proximos da ordem de alguns metros, sob o
r¡sco de se obter isócronas de mistura ou 2 ou ma¡s isócronas Pb/Pb paralelas que poderiam
passar despercebidas.

Como suporte ao nosso modelo convém também fazer algumas considerações
sobre as galenas do Grupo Bambuí. No diagrama isocrônico Pb/Pb (Fig. 11) aparecem os
resultados de 5 galenas coletadas nas cercanias de Moema-Bom Despacho-Formiga (parte
leste da Bacia) e de Sete Lagoas (parte oeste da Bacia), juntamente com os 18 dados
¡sotópicos Pb/Pb de rochas calcárias MF coletadas em áreas proximas. O alinhamento sugere
que a fonte de chumbo para essas galenas seria proveniente de um embasamento ant¡go,
pelo menos do ciclo transamazônico, e mesma que a do Pb tipo lll. As idades modelos
calculadas de 600 f 50Ma (Parenti Couto et al. 1981) ou 650 t 60Ma (lyer 1984) concordante
com determinações Rb/Sr e Pb/Pb, e parecem conoborar que a sedimentação, diagênese,
metamorfismo e as mineral¡zações de chumbo no Grupo Bambuí foram todos episódios
relativamente restritos no tempo, concentrados em tomo de 600Ma. A exemplo de galenas do
Osen Sandstone no Escudo Báltico estudados por Bjorykke & Thorpe (1982), as
mineralizaçôes de chumbo derivados do embasamento teriam oconido logo após a
sedimentação.

Sendo coneta esta interpretação, as idades isocrônicas Pb/Pb de 565 e 520Ma em
calcários estariam mais próx¡mas da idade de mineralização do que a de 650Ma ou mesmo de
600Ma aqui inferidas com base na presumida curva de evolução isotópica média de Pb na
crosta (Cumming & Richards 1975).
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Fig. 11 - Dados isotópicos Pb/Pb de 5 galenas e 18 rochas carbonáticas
coletadas nas cercanias Moema-Bom Despacho-Fo rm iga e
proximidades de Sete Lagoas,

3.1.4. - Determinações Sm/Nd no Grupo Bambuí

As idades modelo Sm/Nd e dados analíticos obtidos pela primeira vez em
sedimentos do Grupo Bambuí aparecem na Tab. 13. São 7 anál¡ses no total, sendo 4 em
residuos de carbonatos, sendo um deles em mármore (MF-12G) coletado na região da Serra
do Cipó, e três são de siltitos estudados anteriomente por Parent¡ Couto et al. (1981) pela
metodologia Rb/Sr.

As ¡dades modelos To,M variando desde zero a 2,84Ga revelam a origem
d¡versificada para a font€ dos sedimentos. No caso do Bambuí teríamos como possíveis
materiais fontes rochas típicamente crustais cujas ¡dades são brasilianas ou pelo menos do
Paleoproterozóico, no presente caso representados pelas rochas que constituem o
embasamento cratônico.

Embora ainda sejam poucas as determinações Sm/Nd efetuadas em rochas do
ciclo Brasiliano, as idades Sm-Nd modelo obtidas, em cerca de 80o/o das mesmas, são da
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ordem de 1,0 t 0,2Ga ou 2,0 t 0,2Ga (e.9. P¡mentel & Fuck 1992; Siga Jr 1995), enquanto
que rochas do Cráton São Francisco (Sato, ¡nformação verbal) revelam idadesTÐ, de até
3000Ma. Do exposto, as idades modelos obtidas em sedimentos do Grupo Bambuí de cerca
de 1500 e 2500Ma seriam mistas. A única amostra que destoa do padrão esperado seria
aquela conespondente ao resíduo de calcissiltito MF-SE da Formação Lagoa do Jacaré. A
composição isotópica de 0,51226, razáo Sm/Nd de 0,34 e teores de Sm e Nd assemelhâm-se
mais a de materiais tipo toleitos oceânicos do que para um materia¡s da crosta continental. No
entanto, pelo fato de e¡¡¿1s¡ sêr nitidamente negativo C7,3) poder-se-ia especular que o mineral
predominante é de origem siálica, provavelmente granada, anfibólio ou cl¡nopiroxênio, cujâs
razões Sm/Nd são em média ma¡ores do que 0,34 (Faure 1986).

A despeito desta alta divers¡dade nas ¡dades modelos TDir, típica de turbiditos, os 4
resÍduos de carbonatos alinham-se segundo uma isócrona (Fig. 12) com MSWD de O,12,
conespondendo a uma idade de 570 t 43Ma (1o). Esta idade é bastante concordante com a
idade convencional Rb/Sr obt¡da para MF-12G de cerca de 545Ma (Ro = 0,710). À primeira
vista, seria pois mais lógico admit¡r que a idade ¡socrônica Sm/Nd seja a do metamorfismo. No
entanto, esta amostra é mais determinante na definição da razão ¡nic¡al de 0,51150 (e¡¿(szoru.) =
-8,0f ). O alinhamento que pode ser fortu¡to, a exemplo do verificado na metodologia Rb/Sr,
estaria sugerindo uma razão isotópica inicial bastante homogênea, independente do ambiente
e do metamorfismo.

0.51300

0.51250

0.51200

506 t l24Ma

'...-.''..-.-..
'-"r't''ttz

$
!tzI

Rocha Total 570 * 43Ma

0.51150
,--/ Resfduos

totsm/t*Nd

Fig. 12 - Diagrama isocrônico Sm/Nd de resíduos de carbonatos e
siltitos do grupo Bambuí (MG).



No de
Campo

MF-1OB

Mt--58

Local

MF-I9A

Ped. Camig.

MF-12

Litologia/
Material

Ped. Servenge

BX-10

Januana

AY-3

Sena do Cipó

calcário/res

cY-6

Formação

Felixländ¡a

calcissilt¡to/
rêsíduô

OBSERVAÇÖES:
a) Metodologia Snì/Nd conforme descrito em Kawashita et al. (.t992) e Sato et al. (199S)
b) Idades modelos T¡Ài segundo formalismo proposto por Depaolo (1981)
c) Resíduos de carbonatos foram obtidos após reação com HCI 1,0 N durante cerca de 30 minutos, seguido de

centrifugação além de duas lavagens sucessivas com água de¡onizada.
d) Parâmetros usados para T*: (4tNd/{Nd)o = 0,5'1315; tatsm/,*Nd 

= 0,2 j7

Tab. '13: Dados Analíticos e idades modelo Sm/Nd (Grupo Bambuí)

calcário/res

Pirapora

Itacarambi

Sete Lagoas

marmore/res

Lagoa do
Jacaré

srltrto/t< I

Nd
(ppm)

siltito/RT

Sete Lagoas

Lagoa do
l^.^tâ 11\

silt¡to/RT

Sm
(ppm)

1,998

Três Marias

3,677

t*Nd/r{Nd

Prfapora

0,831

0,469

Hrrapol?l

1,056

1,238

0.51204 t2

40.26

o,222

ttTNu/tslrlo

0,51226 t3

47

0,139

,99

9,51211 t1

7,498

33,e2

0,14295 r l0

0,51179 r 3

I,O42

0,20489 r

Tou
(Ga)

0,51203 t 3

1

8,849

0,1626ô r 25

0,51203 13

eNd

(0;0,57)

12

0,0801 1 r 10

0,5,l218 i 3

2,17

0,11334 r,21

<U

-11,7; -7 ,8

0,11464 t 10

2,U

-7,3; -8,0

0,15922 t 13

1,43

-1O,4; -7,9

1.54

-16,5; -8,1

1,56

-11,9; -5,8

2,43

-11,9; -5,9

-9,0; €,2



As 4 amostras (F¡9. 13) distribuem-se na porção sul da Bacia do São Francisco. A
amostra MF-19, por exemplo, provém do domínio estável Cr, cerca de 40km a NE de
Januária, enquanto que a MF-s (F. Lagoa do Jacaré) e MF-10 (F, Sete Lagoas) situam-se
mais 400Km ao sul, nos flancos este e oestê da bacia respect¡vamente, já na zona de
influênc¡a do ciclo Brasiliano. Prel¡m¡narmente, poderíamos concluir que os resíduos foram
homogeneizados nos carbonatos através de fluidos diagenéticos entre oerca de 610 e 530Ma
(nível 1c), mas, face às diståncias envolv¡das e natureza diversificada dos carbonatos
estudados, a poss¡bil¡dade de o s¡stema Sm/Nd nos carbonatos ter sido rehomogeneizado
quim¡camente após a depos¡çåo, conforme ilustrado emToulkeridis et al. (1990), nåo nos
parece provável. Por outro lado, sem caracterizarmos as fases minerais presentes nos
resíduos e anál¡ses nos lixiviados é difícil dizer se o comportamente seria semelhante ao
exemplo descrito por Schaltegger et al. (1994) em sedimentos argilosos de Westem Meseta
(noroeste de Marocos), onde foi verificada uma completa homogeineizaçåo isotóp¡ca.

As trås outrâs análises Sm/Nd em siltitos fomecem-nos uma isócrona de referência
com idade de 506 t 124Ma. Embora concotdante e mais ou menos paralela à isócrona dos
resíduos de carbonatos seria especulativo d¡zer que a cifra acima reforçaria a validade por
uma outra interpretaçåo, face à exiguidade de amostras analisadas e altos eros envolvidos.

3.1,5, - Composíção lsotópica e Qu¡mioestratigrafia nSrÊSr

A composição ¡sotópica do Sr em calcários Bambuí de testemunhos do poço PSB-
13-Mg (Montalvánia) foi apresentada pela primeira vez por Kawashita et al. (1987). A razâo
obt¡da para ttsrfsr de 0,70767 foi'sugerido como o valor mais prováveì para o ',Mar,'
Bambuí, e devido a ¡nex¡stência ou sugestões de uma curva precisa de variação secular para
o Neoproterozóico, a não ser aquele proposto por Veizer et al. ('1983), foi ¡nferida uma idade
vaga entre cerca de 650 e 800Ma. Novos trabalhos como os de Chang et al. (1993) e
Kawashita et al. (1993, 1994), ut¡lizando amostras mais favoráve¡s, procedimentos analíticos
adequados e med¡ções mais precisas com o novo espectrômetro VG-354, já amplamente
discutidos no câpítulo l, leva-nos a rever o valor anteriormente proposto de 0,70767 para
O,7O74O t 0,00005. Este valor seria, no nosso entender, inquestionável, pois vários critérios
para sua aceitação estão verificados. O principal é relativo ao alto teor de estrôncio, chegando
a milhares de ppm, o que sugere composição típica para um carbonato originalmente
aragonítico.

As aragonitas primam pelo alto teor de Sr (até 10.000ppm), sendo as
transformaçôes cristaloquímica responsáveis pela queda no seu teor e também possíveis
alteraçöes isotópicas. Conforme a-fab. 14 este efe¡to pode ser sentido em amostras guando o
conteúdo de Sr ca¡ nitidamente para centenas de ppm. O efeito é drást¡co para carbonatos
metamorfisados, como foi verificado no caso de mármores do Complexo metavulcano-
sedimentar da Coxilha do Batovi, oeste do escudo Sul-Rio-Grandense em que os teores de Sr
chegam a valores tão baixos como cerca de 3ppm. lsto propiciou a Schmitt et al. (1994) o
traçado de um d¡agrama isocrônico cuja provável idade isocrônica pode ser estimada em
cerca de 600 t 80Ma (R" = 0,713). Este exemplo, como aqueles obtidos em dolomitos e
carbonatos dolomít¡cos, em que as razões isotópicas são, em geral, sempre maiores do que a
dos calcários contemporâneos levam nos a admitir que o valor de O,7074O é o valor máximo
para o Bambuí (MG).
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Ref.: I - Kawashita et al. 1993 2 - Kawashita el al. l9B7 3 - Chang et al. 1993

Tab. 14 Razões tisrfSr, 6r3c9h (pDB) e ôr8o9h (pDB) em calcários do Grupo Bambuí



Quanto ao Grupo Una, são apenas disponíveis 17 determinações, conforme Tab.
15. Alguma das razões obtidas em calcários das 3 unidades da Formaçåo Salitre (0,70734 a
0,70760) mostram total concordância com os valores obtidos para as Formaçðes Sete Lagoas
e Lagoa do Jacaré. lsto leva-nos, em princípio, a considerar que as duas bacias respectivas
estiveram unidas um certo tempo. O tempo de residência bastante longo de - 4Ma do Sr, ao
contrário do Pb de apenas cerca de 50 anos, seria responsável por este fato. Do exposto é de
se concluir que as unidades Nova América, Jussara e lrecê seriam equivalentes ou coetåneas
às formações Sete Lagoas e Lagoa do Jacaré.

Para inferirmos uma provável ¡dade com base na razão proposta, podemos valer,
por exemplo, dã recênte curva de variaçåo secular proposta por Kaufman & Knoll (1995) que,
a nosso exemplo, comp¡lou uma série de trabalhos recentes para a sua elaboraçåo. Se esta
curva for válida (v. Figs. 4 e 14b) e se levarmos em conta as determinações d¡retas Rb/Sr,
Pb/Pb e K/Ar já comentadas, a idade mais provável seria da ordem de 595 r SMâ, ou seja,
mais ou menos ao término do episódio glacial Varanger.

Com respeito ao Grupo Una, chegaríamos também à conclusão de que a idade
Rb/SÍ de 767M4 atribuída para a Formação Salitre seria f¡c{ícia, conforme já aventada. Esta
especulaçåo pode ser igualmente estendida à Formação Bebedouro com a qual ¡nterdig¡ta
parcialmente e, os Grupos Una e Bambuí seriam ass¡m, totalmente equivalentes como é
especulado desde muitos anos. A outra altemat¡va de gue a idade da Formaçåo Bebedouro
de 930Ma seja conêta ou mínima, traria muito ma¡s dificuldades interpretativas. Primeiro seria
com respeito å idade da Fomação Salitre de 767Ma que além de discordante com o
Bebedouro com qu€m interdigita parcialmente é também discordante com todas as
determinações Rb/Sr e maioria das determinações de idades Pb/Pb do Bambuí. A terceira
altemat¡va seria de que todas as determinações são conetas, ou seja, haveria discordåncias
temporais inclusive entre o próprio Bebedouro e Salitre.

3.1.G, - ôrEC no Neoproterozóico e nos grupos Bambuí e Una.

A questão das possíveis d¡ferenças nos amb¡entes prevalecentes por ocasião da
deposição do Bebedouro e dos equivalentes ao Bambuí e de suas unidades imediatamente
sobrepostas pode ser melhor inferida com determinaçôes de ô13C.

A ma¡s recente curya de variação secular de ôr3C para c€rbonatos marinhos entre
500 e 850Ma é aquela a proposta por Kaufman & Knoll (1995) conforme reproduzido na Fig.
14c. De certa forma é similar à proposta por Veizer et al. 1980, diferindo em alguns detâlhes
na faixa entre - 800 a 850Ma, que no caso deste último não tlraz dois altos e baixos.

Os aspectos mais concordantes e marcantes nas curvas desses autores sáo as
excursões negativas que coincidiriam com episódios glaciais que seriam prat¡camente
continentais. Um destes conesponde ao Varanger, um episódio aparentemente de menor
duração, em comparação com o Sturtiano que além de mais longo, seria composto de 2 ou
mais. Os altos que sucedem às excursões, como ao período pós-Varanger são associados
normalmente à época de maior sotenamento ou ma¡or denudação e conseqriente
sotenamento.
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OBS.:'Amosiras coletadas por Dr. A. Misi e análises de ô

Tab. 15 - Teores de Rb/Sr, Sr, razões 87SfSr e dados de 613C(yoo) e ôr8O(*o) em calcários do Grupo Una e dolomitos da Fomação Caboclo.
Para efe¡to de comparação constam dados referentes a dois calcários Caatinga, resultantes da dissolição/precipitaçãó de calcário do
Grupo Una.

obt¡dos por Dr J. R. Torquato (1980)
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Com respeito ao Bambuí, nos primeiros trabalhos como o de Torquato & Misi
(1977) e mesmo nos mais recentes como o de Kawashita et al. (1999), onde as amostras são
de superfície, já se vislumbravam 2 grupos d¡stintos de amostras (-o ou negativos e valores
anómalos > 5,09{,0) que eram vagamente atribuídos a amb¡entes distintos e sem conelaçåo
estratigráf¡ca como existem nos trabalhos mod€mos.

No Bambuí, lyer et al. (1995) e Chang et al. (1993), a exemptos dos dados de ô13C
obt¡dos por Torquato ('1980) na região de Burit¡s-Arinos e na Sera de São Domingos,
conforme Fig.s 15 e 16, mostram claramente valores negativos que precedem valores
anômalamente altos como da ordem de +15c16o. uma síntese de todos os resultados de ôr3c e
lambém de ôrtO disponíveis nos Grupos Bambuí e Una, juntamente com a da Formação
Bebedouro pode ser vista na Tab. 16

Valores fortemente positivos como encontrados no Bambuí (MG), não sâo usuais.
confome Kaufman et al (1995) no intervalo de BSoMa a s30Ma houve vários períodos em
que ô''c persist¡u com valores positivos_ altos até quase da ordem de 1oyú, intercalados por
períodos de curta duração em que os ôr3c incursionaram para valores negativos. período de
incursão lpgativa mais pronunciada, segundo esta curva, conesponde ao episód¡o varanger
quando ô''C chega a até -59h, como parece ter corespondido aos carbonatos da base do
Grupo Una e Formaçåo Bebedouro. No Grupo Bambuí a incursåo é também registrada, porém
a valores não tão negat¡vos. chega à ordem de -3700, mas os valores positivos s€lo em
contraste mu¡to ma¡ores do que aqueles registrados no Grupo una que atinge valores da
ordem de +119h conforme Torquato A Misi (j977) e Misi (1999).

Certamente as condições ambienta¡s prevalescentes foram distintas, mas o padrão
apresentado em ambos os grupos, ou seja período de ô13C negativo na base seguido de
período com ôr3C positivo para o topo, seria indicativo de sincronidade formacional dos
mesmos. O episódio glacial teria s¡do mais rigoroso na Bacia de Lençóis, enquanto que o
fluxo de carbono orgânico marinho (Knoll et al. 1986) ou sotenamento de carbono orgânico e
conseqüentemente maior velocidade de sedimentação (Bemer 1989) teria sido maior na Bacia
do São Francisco.

Embora a quimioestratigrafia, com base em isótopos de carbono seja possível no
Neoproterozóico, pela aceitação quase unânime de que revela eventos globais,
paradoxalmente a sua aplicação no Bambuí e Una, tão próximos geograficamente, suscita
dúvidas que devem seÍ ainda melhor esclarecidas. A primeira dúvida é relativa aos episód¡os
e sedimentos glaciais que são encontrados nas duas bacias. Poderiam ser ambas um único,
Varanger ou "Bas-Congo" (-950Ma, Cahen & Lepersonne 19Bl e Tardy 1986) conforme
poderia sugerir em função da idade Rb/Sr sugerida de cerca de g30Ma na Formaçäo
Bebedouro, mas que a nosso ver poderia ser a idade do material fonte, conforme aventado.
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Falta-nos estudos Rb/Sr em sedimentos glacia¡s de idade mais ou menos bem
estabelecida como Varanger, na África e equivalentes em outras partes do mundo. No
Bambuí parece-nos que o ma¡s interessante seria efetuar determinação direta em sed¡mentos
do Membro Samburá na região de Piumhi, gue segundo Machado & Shrank seria mais novo
do que 635Ma. Pelo perfil ¡sotópico conhec¡do, tanto no BambuÍ como no Una, pode-se
admitir que muitos dos seus conglomerados basais, incluindo o Samburá, ainda que não
sejam clássicos til¡tos seriam de origem glacial. ldades Rb/Sr mais antigas do que esperadas,
especialmente nas frações finas, podem revelar como uma importante fsnamenta pâra ta¡s
conelações. As isócronas Rb/Sr obtidas em amostras da Fomaçåo Bebedouro coletadas em
Cafamaum e Caraiba podem configurar exemplos de isócronas fictícias.

A caracterização ambiental com base em ôrsO nÉ¡o só nestas áreas de coleta, mas
também em Gaspar onde a isócrona Rb/Sr indicou idade próx¡ma de 600Ma, poderia explicar
melhor se as hipóteses aventadas de m¡sturâ e op¡sódios tardios de homogeneizaçåo
¡sotópica estariam corretas.

3.1.7. - Gomposições isotópicas de oxigênio em carbonatos e de enxôfre
em baritas e sulfetos

Embora composições isotópicas de oxigênio , ou mais precisamente ôrtocj6o, sejam obt¡das
simultaneamente com õ13C9h no mesmo gás (COr), as mesmas não têm sido utiiizadas nos
recentes trabalhos que envolvem carbonatos Neoproterozó¡co (e.9. Kaufman et al. 1993;
Kaufman & Knoll 1995). As três principa¡s razões são:

a) ao contrário de ô13C, a composição isotóp¡ca do ox¡gênio em carbonatos não apresenta
flutuações ou variações marcantes em um certo período
carbono,

b) aparentemente o oxigênio de carbonatos é mais suscetível

como apresentado pelo

a trocas isotópicas com
oxigênio de águas meteóricE¡s ou hidrotermais e,

c) não há uma forma adequada de aferir, se a composiçåo isotópica é fidedigna de forma
direta como acontece no carbono em que é avaliada através de:

^= 
ôr3C"",ton"to - ôl3Oo,gtni*

Não obstante, o oxigênio através de sua composição isotópica pode se mostrar
como um sensível indicador de diagênese. As trocas ¡sotóp¡cas com fluidos hidrotermais ou
meteóricas levam a decréscimo nos valores de ôrôO. De uma forma geral, segundo Kaufman
& Knoll (1995), ta¡s decréscimos observados não afetam de forma significativa ôr3C, quando
as anál¡ses são restritas a unidades neoproterozóicas bem individualizadas e examinadas à
luz de diagramas ôt3C x ôroO.

Ao contrário, quando há grandes variações em ôr3C, estes diagramas revelam uma
reta de inclinaçåo positiva. Conforme Fairchild et al. (1990) e Kaufman et al. (lgg2), em ta¡s
casos a compos¡ção isotópica mais real e ou próxima da real seria aquela propiciada pela
amostra com maior enriquecimento em ô13C e ôt8O.

Com respeito ao Grupo Bambuí, os dados de ¡sótopos de oxigênio d¡sponíveis
aparecem nos mesmos trabalhos mencionados por ocasião dos comentários sobre ô13C em
que relatamos valores não usuais positivos bem como excursões negativas significantes.
Como tal, conforme lyer et al (1995) mostram 2 retas distintas com conelação posit¡va. Seja
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de um tipo ou outro, ambos par€cem evidenciar (lyer et al. op. cit), maior ou menor efeito por
trocas isotóp¡cas com flu¡dos hidrotermais ou águas meteóricas.

Se houve efeito por trocâs isotópicas recÆntes ao nível das formaçöes estudadas,
isto não parece muito evidente ao nível de afloramentos, com talvez uma única exceção (MF-
19). Agua meteóricâ recent€, rcsponsável pelas trocas isotópicas em carbonatos
neoproterozóico e evidenciáveis por Srto (pDB) menores do que -SGJb conforme sugerido por
Kaufman et al (1995), deve ser também responsável pela liiviação de urån¡o conforme já
aventado em todos os diagramas isocrônicos u/Pb. uma análise preliminar, conforme Tab. 17
abaixo, efetuada em algumas amostras de 3 diagramas isocrônicos conespondentes ao pb I
(l\IF-7, MF-10 e MF-19) não demonstra, no entanto, perdas de urânio conelac¡onáveis com
ôrEogh.

Amostra 'ôrro -(r*Uløp¡) C*uf*Pb) perda de
urånio

IMF-7H -4.9 95 95 -o
MF-7M,^ -6.7 237.5 325 27o/o
MF-7N -7.5 145 145 -0
MF-IOK -6.3 394 460 13o/o

:-10E -1ft t 142 190 4o/o

MF-I9B -5.7 252 460 45o/o
MF-I9F -5.7 258 500 48o/o
MF-I9G -5.7 307 370 17Yo

;19E -6.1 215 320 33o/o
MF-194 -6.3 't 35 275 51o/o

MF-19D -7.1 420 658 360/o

* Dados extraídos de Babinski (1993)

Tab. 17: Perda estimada de urânio comparada com valores observados de ôrEO%o.

Esta conclusão pode ser equivocada pelo fato de as análises de ô18O e '*U/,*pb
não terem sido procedidas nas mesmas amostras, mas parece encontrar suporte indireto com
base na conclusão derivada de Â (carbonato - COÐ por lyer et al. (1995) em que se revela
ma¡s ou menos constante, da ordem de 28 x2. A conclusão de que os ôl3col,o seriam valores
primários (preservados) e reflexos do ambiente deposicional seria também válida para o ô160.
As variações locais seriam próimos de valores reais, e se houve trocas isotópicas isto teria
ocorrido logo após a sedimentação e não em tempos atuais.

Na Tab. 18 relacionamos de forma sintética os dados de ôrtO juntamente com ôr3C,
obtidos na literatura. O caráter dualístico verificado tanto no Grupo BambuÍ como no Una
(Fig. 17) é explicável pelas condiçóes distintas prevalescentes por ocasião de deposição dos
carbonatos, o que é realçado mais por valores distintos de ô13C, conforme já abordado.



ô'3c% (PDB) ôr8o9h (PDB) Ref.

Grupo A Grupo B Material Faixa Média

Chapada do lrecê
(Una)

+3,4 a +10,9 -6,6 a +2,8 Calcários

Dolomitos

-12,0 a -4,O

-8.3 a 0

-7,3

-4,0

+3,O

4,7
+4F 1

Sena do Ramalho
(Bambuí - Ba) +3,O a + 14,2 (+O,15 a + 2,7\ Cálcarios 11,4 a - 4,6

+3,0

-7,6 2

Bambuí
(Parte Sul - MG)

+8,8 a +16,1 -2,1 a +2,8 Calcários -13,9 a -5,2 -7,8
6,r

3e4

Referências: 1 - J.R. Torquato e A. Misi (1977) 2 - J.R. Torquato (1980)
3 - Kawashita et al (1994) 4 - lyer et al (1995)

Tab. 18 - Síntese dos dados de ô13C9(n e ô160%o em carbonatos dos Grupos Bambuí e Una.

A dualidade nos carbonatos neoproterozóicos com respe¡to 'ao oxigênio não é
praticamente discutida ou comprovada. Conforme Fig. 17 , nota-se v¡sivelmente que os
dolom¡tos têm valores de ô1tO (--496 vs. PDB) nit¡damente distintos dos apresentados pelas
calcitas (da ordem de -7,7'1oo vs. PDB). Com base em Taylor & Sibley (1986) que estudaram
dolomitos Ordovicianos da Formação Trenton, os dolomitos Bambuí e Una podem ser também
interpretados como resultante de processo pósl¡t¡ficaçåo a temperaturas elevadas e
associada à soluções hidrotermais originárias de falhamentos e fraturas.

O que se pode observar também é a diferença na faixa de valores entre os
carbonatos dos Grupos Una e Bambuí. Os do Grupo Una estão entre 0 a -l 1,60/0 ou seja
começa com valores típ¡cos aos marinhos atua¡s e termina com valores que são extremos aos
de água doce recente (Keith & Weber, 1964). Os calcários do Grupo Bambuí, da mesma
forma que observado no ôr3C, apresenta uma gama maior de variação. Os valores estão entre
o que pode ser real, ou resultante de trocas ¡sotópicas após a deposição, cuja tendência é
sempre para valores mais negativos. Embora ao nível de afloramento nåo possa deslumbrar
correlações positivas marcantes entre ô13C x ô160, conforme já comentado anteriormente,
parece-nos que em 2 casos (amostras 3 e 4) onde fizemos maior números de determinações
isolQpicas de estrôncio (v. Tab. 14), parece haver uma conelação entre ô18O%o e o teor de Sr
ou ttsrÊSr. As conelações aparecem nas figs. 18b e 19b.
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a Eombuf Group (MG)

cl Tuto (MF - I ó)

* Bombuf Group (BA)
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Fig.17 - Diagramâ ô"O%oX ôr3o7ooefi carbonatos dos grupos
Bambuí (MG e BA) e Una (BA).
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Tanto as amostras 3 como 4 nåo só mostram teores decrescentes de sr, como
razõerc 87sry'6sr variáveis e maiores do que o valor esperado de cerca de o,7oz4o, em função
de ô1rogtu. Tudo indica que foi fruto, talvez, de um único episódio em que sr foi lixiviado, o
que teria aberto o sistema para entrada de sr do me¡o de composição ma¡or do que 0,70740,
promovendo trocas isotópicas de oxigênio e, também, de carbòno. Destas observações
podemos inferir a nível preliminar o quanto segue:

a - Os valores observados em ôitO, confrontados com ô13C ou não, podem serv¡r como
elemento de avaliação para a validade das razões ttsrÆsr observadas em
carbonatos, assim como de possíveis perdas de Sr e/ou U.

b - A provável razão isotópica primária de oxigênio de câlcários da porção sul da Bacia de
são Francisco serie algo conespondente a ôrto como tendo valor-próximo de -6yoo (f
0,3) relativo ao padråo pDB.

c - Anális€ em conjunto das razões ttsrfsr observadas (v. Tab. 14) permite concluir, que
calcários da porção sul da Bacia de são Francisco que apresentam 6rEo9h maiores do
que cerca de -8,09h relativo ao pDB, podem apresentar valores próximo do valor
original, estimado por nós em 0,70740 r 0,00005.

O valor proposto de ôrto96 de -6,0 r 0,396 (pDB) está um pouco abaixo dos
valores médios observados em calcários (--7,5%) na Chapada do lrecê, Sena do Ramalho e
Bambuí conforme compilaçêo que parece na Tab. 16. lsto expl¡caria o caráter assimétrico de
curva de fregüênc¡a para ôrEo (Fig. 50 de Torquato, lggo) na qual englobou valores também
observados em dolomitos das unidades 81 da chapada do lrecê, que na nossa análise revela
valores nitidamente distintos, da ordem de --4,096 relat¡vo ao pDB.

Este valor médio de -7,59b (= +23,1 relativo ao SMOW) para o calcár¡o Bambuí e
una aparece na Fig. 20, iuntamente com demais dados médios de rochas carbonáticas
estudadas no presente trabalho e relativo à possível curva de variação secular para oxigênio
cujos dados são aqueles compilados por schidlowski et al, (i97s). As variações em
carbonatos marinhos e de água doce que ocupam a maior parte do Fanerozóico, desde
Devoniano até o Quatemário, são baseadas em dados de Keith & weber (1964). É um valor
compatível para esta suposta variação secular do oxigênio durante o tempo geológico. por
razões discutidas, ainda que brevemente, esta possÍvel variação que é retomada também por
Veizer &.Hoefs (1976) é objeto de discussão até hoje. No entanto, a utilização de ô160 como
um possível geocronômetro para estabelecer a possível idade de carbonatos em termos de
Eons ou Eras,. conforme proposto por Torquato & Frischkorn (1992), parece-nos viável, pois é
inquest¡onável a tendência, ainda que aparente, de o ox¡gênio se mostrar cada vez mais
enriquecido no '"o desde cerca de 3,2Ga alé hoje, independente de mecanismos que foram
responsáveis pelas alterações, tanto a nível global como local.

A equação que melhor se ajusta a melhor reta (BFL) é válida apenas para
carbonatos marinhos pré-cambrianos e cujos dados não foram submetidos a um exame
criterioso quanto às possíveis alterações. Há que ressaltar ainda a imprecisão nas idade
atribuídas aos diversos carbonatos anal¡sados por sch¡dlowsk¡ et al. (197s) em sua maioria.
As idades derivadas em Ga devem ser, pois, afetadas de erros que podem superar 500Ma.
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Por último, teremos uma abordagem sobre ¡sótopos de enxôfre d¡sponíveis para o
Grupo BambuÍ. Todas as determinaçöes resumem-se ao trabalho de lyer et al. (1992). Neste
trabalho estão relatados 32 determinações isotópicas, sendo duas em baritas da região de
Paracatú e as demais em galenas de diversas partes da porçÊlo sul da Bacia de São
Francisco.

As duas baritas revelaram valores de ôns9b (CDT) de +31,15 e + 31,75 enquanto
que as galenâs ex¡bem uma ampla variação, desde um mínimo de +3,5960 até 35,596. Uma
das ¡mportantes conclusões desse trabalho é que, conforme sugerem os autores, o chumbo e
o enxôfre teriam originado de fontes independentes. Enquanto a fonte dos chumbos seria
derivado do embasamento transamazônico as precipitações de galena e barita teriam oconido
há cerca de 650Ma. Estas cifras naturalmente, foram baseadas em idades modelos Pb/Pb
.lirivadas das mesmas galenas analisadas para enxôfre, Não obstante, os altos valores de
ô S%o observados nas 2 barítas e mesmo em galenas são mais compatíveis para o
Cambriano, se considerârmos como válidas a curva de evolução evaporítica de Claypool e as
duas curvas para piritas e baritas obseryadas na Bac¡a Selwyn por Goodfellow e Jonasson
(1984) (vide Fig.29), período em que registrou os valores mais altos em ô4Soln em toda a
história geológica da Tena, se excetuarmos as baritas devonianas da Bacia Selwyn..

3,2. - Carbonatos da Faixa Paraguai

A Faixa Paraguai delimitada por Alvarenga (1985) e def¡n¡da em três domínios
estruturais por Almeida (1984) engloba em um deles, denom¡nado como de ante-país
cratônico, 4 formações portadoras de rochas carbonáticas, const¡tuindo o Grupo Corumbá e
que se estende tanto para o Paraguai como para a Bolívia com designações respectivamente
de grupos ltapucumi e Murciélago.

O Grupo Corumbá e seus equivalentes aparecem na Tab. 19 com os demais
grupos que podem aparecer ou não sobre e subjacentes nas áreas de Cuiabá e Corumbá.
Dentre as 4 formações, Araras é a única que não tem pos¡cionamento estratigráfico bem
definido por se const¡tu¡r em uma un¡dade ¡solada das outras três. Ela ocone quase
continuamente ao longo da Província Senana, na Sena do Padre lnácio. Nesta província, os
calcários ligeiramente dolomít¡cos (10 a 150/o) como as amostras examinadas por Zaine
(1991), podem desempenhar um importânte papel na sustentaçåo do relevo alto como na
sena homônima.

A Formação Araras por assentar-se concordantemente com a Formação Puga, de
origem glacial, e te¡ contato trans¡cional com a Formação Raizama é englobada, por exemplo,
por Figueiredo e Olivati (19741 no Grupo Alto Paraguai. Embora a ¡dade da Formação Puga
seja relat¡vamente bem definida em função de sua corelação com sedimentos glacigênicos
do episódio Varanger de caráter praticamente mundial e estabelecido em tomo de 600 t
10Ma, a Formação Raizama é isenta de dados geocronológicos ou não se teve conhecimento
de fósseis nesta sequência de arenitos quartzosos e quartzo feldspáticos. Uma idade limite
pode ser deduzida a partir de determinações Rb/Sr de 569 t 20Ma, pois a idade de 660, além
de imprecisa é incompatível com a da Formação Puga que lhe é subjacente.
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GRUPO (Equiv.)

Alto
Paraguai

coRUMBÁ (Br)

ITAPUCUMI (Ps)

MURCrÉLAGO (Bor)

Formação

Gran¡to S. V¡cente
Vulcân¡cas do Mimoso

DIAMANTINO

c
U

I

A
B
Á

TAMENGO=Cambájopho (Pg) ?

RÂ I7A À,lÁ

BOCAINA=CambájoPho (Pg)

Ref

Jacadigo (Br)

Boquí (Bol)

ldades (Ma)

CERRADINHO

1- Hasui e Almeida (1970) 2- Alme¡da e Mantovani (1975) 3- Cordani et al. (1978) ¡t- Cordani et al. (1985)
5- Hahn et al. (1982) 6- Za¡ne M. (1991) 7- M¡tchell W.l. (1979)

Tab. 19 - Seqüência cronoestratigráfica provável para as áreas de Cuiabá, Corumbá e equ¡valentescom
base em Almeida (1984), Avarenga e Trompette (1992) e dados geocronológicos disponíveis ou inferidos.

-500 (Rb/Sr e
l(Ar)

ARARAS

569 t 20 (Rb/Sr)
660 r 60 lRb/Sr)

PUGA

SANTA CRUZ (Br) Cahama (Br)
Colmena (Bo)

URUCUM (Br)=San Fco.(Bo)

BAUXI

489 t 29 (Rb/Sr)
552 t 5 (Sr/Sr)

539 (KAr) e :600 (Rbis'

577 +B (srisr)

Comentários/
lntemrelacães

lntrus¡va no Grupo
Cuiabá

ldade da diagênese
ldade eDerente/sedimentacão

5qq + Ã lsr/Srì

Úftimo evento na área

639 + 17 (t(/Ao

623 t 15 (llAr)

Ref.

ldades do Gr.ltapucumi

ldades inferidas p/ Cambá-
ioDho. Boc,e¡na e Ceredinho

1 .2

3
4

l.lâ.1ê ¡nfêri.lâ

ldade m¡nima para
o Grupo Cuiabá

Dique de quartzo-
pórf¡ro na base do
Grupo Boquí

4

5
6

A

1

7



A nossa avaliaçåo é que a idade da Formação Araras é mu¡to mais próxima da
Formação Puga e, aparentemente, é anterior às demais formaçöes que integram o Corumbá
conforme inferências estabelecidas com base nas razões otsrfusr.

Das três formações que ¡ntegram o Grupo Corumbá , as formações Cenadinho e
Boca¡na acham-se bem representadas na Sena da Bodoquena, especialmente na região de
Bon¡to. Ambientes e aspectos geológ¡cos dessa região podem ser encontrados em Boggiani
(1990). Conforme Bogiani (op. cit), examinando as análises químicas que constam em
Almeida (1965), Conea et al. (1976) e Nogueira et al (1978), os calcários das fomações
Boca¡na e FormaçÉio Cenadinho são prat¡camente identicos quanto à razåo CalMg. Em
ambas, as razões Ca/lVlg apresentam variações que vão desde dolomito magnesiano a
calcário calcítico segundo classificação proposta por Bissel & Ch¡l¡ngar (1967). Já os calcár¡os
negros da Formaçáo Tamengo que aparecem apenas expostos na área de Corumbá seriam
posteriores às 2 formações indivisíve¡s litogeoquimicamente, podendo representar a transição
do PrêCambriano com o Cambriano no Bras¡1.

lnfelizmente as idades radiogeocronológicas disponíveis nesta formações são
bastante d¡ferentes. A idade talvez mais fided¡gna é a de 539 r 17Ma obtida por l</Ar ( Hahn
et al. '1982) no Grupo ltapucumi, equivalente ao Corumbá no Paraguai. Como é usual, esta
idade deve ser interpretada como mínima. Quanto às ¡dades Rb/Sr, tanto de t 600 como a de
489 t 29Ma, por serem enócronas, devem ser aceitas com restr¡çôes.

As conhecidas restrições, prem¡ssas e dificuldades interpretat¡vas dos dados
geocronológicos de rochas sed¡mentaÍes levaram-nos propor à M. Zaine, em 1989, uma
abordagem -difer-ente, que foi a de ¡nferiÍ nåo só a possível ¡dade através das razões
¡sotópicas ttSrPSr em calcários, como também, ao menos, caracterizar o ambiente
formacional através de determinaçôes de 6110 e 6r3C.

^Nesta época já havia sido publ¡cada a curya provisória de variação secular com
base em ttsrfsr 

lveizer et al. 1983) e muitos trabalhos em carbonatos pré-cambrianos
envolvendo isótopos estáveis de cârbono e/ou ox¡gênio (e.9., Torquato & Misi 1977; Torquato
& Frischkom 1982; Schidlowski et al. 1975; Magaritz et al. 1986).

A razão provisória de 0,7076 proposta por Kawashita et al. (1987) para o "Mar
Bambuí" permitiria também ao menos uma comparação.

Assim, quase todos os dados da Tab. 20, constam no trabalho de Za¡ne (1990) gue
não foram bem exploradas por inexistênc¡a de curvas mais esmeradas para o
Neoproterozóico. Estes mesmos dados foram objetos de consideraçôes preliminares por parte
de Kiang et al. (1994).

Tendo-se em conta os critér¡os já amplamente d¡scutidos no capítulo 1 , razõesôTSrfSr mais prováveis para as formaçôes estudadas da Faixa Paraguai e respectivas idades
inferidas aparecem na Tab. 21.



t-ormaçâo
lGnrnoì

Tamengo/Corumbá

LOCAT

Seção 4.2
(Corumbá)

--t
@

Genadinho e Bocaina/
Corumbá

calcário (100o/Ð
calcário (100o/o)
calcário (90-950ó)
calcário (85o/o)

calcário (90o/Ð
calcáno (82o/o)

Amostfa

Seção 4.3
(Corumbá)

Cambájopho/ltapecum¡
(=Bocaina-Br)/Corumbá

cetceno (9¡¡%)
calcário (980/0)

calcário (-95o/o)
calcário (97olo)

calcário (93%)
calcário (-95%)

Sena da
Bodoquena

(Bonito)

(N) Rb Sr õ'-C96o ô16096"(ppm) (DDm) ttsrÆsr ¡pDBr ¡PDBì
140
220
350
45
515
6<3

F. Araras

cålcårio (95%)
calcário (95%)
calc¡ário (98%)
celcário (94olÐ

calúrio (95%)
câlcário (n.d.)
calcário (n.d.)
calcário (100oÁ)

7
I
I
10

Vallemi

2950 0,70856 n.d. n.d.
1420 0,70862 n.d. n.d.
3220 0,70886 n.d. n.d.
1850 0,70881 -5,42 -8,98
1290 0,70856 n.d. n.d.
1 100 0.70867 +4.25 -9.56

Ref.
OBS.:

Cáceres (SE)

cirlcano amþer 3CZ <3
calcário le¡toso TJ-7ll <3
cålcário cinzento CP <3
calc. cinza avermelh. V-0-20 <3

<3

t1
l2

<3
80
<3
10
10

1- Zaine, M (1991) - Tese de Doutoramento IG/USP 2- Dados ¡néd¡tos Cpceo
Eno médio nas razões ttsrÆsr - o,oooo5 Eno médio nas determinações de ô13c e ô1so - 0,19h

Tab.20 - Determ¡nações de Rb, Sr e composições isotópicas em calcários da Faixa Paragua¡.

'13

14
l5
t6
17
18
19
20

1900 0,70881 +2,98 6,21
1750 0,70848 +3,18 -6,41
5250 0,70892 n.d. n.d.
970 0,70881 -'1,14 -8,61
560 0,70917 -0,11 -8,16
47O 0.709¡18 nd n.l

Bauxi (SW

calcar¡o (69%)
calcário (89o/o)

calúrio (100%)
calúrio (900/0)
câlúrio l84olôl

<3
<3
<3
<3
5

65
70

catcano oot (ðf%
calcário dol (8401
c,,lf:Áti/.r dõl (Rao/,

4000 0,70846 +3,0E -4,36
3550 0,70851 -2,02 -4,37
3330 0,70E51 -2,68 -4,99
1350 O,7OU2 n.d. n.d.
1010 0,70844 +1,96 -5,21
3690 0,70878 n.d. n.d.
4150 0,70850 n.d. n.d.
3860 0.70423 n.d. n d

Ket

65

21

22
23
24
25

110 0,708É.7
490 0,70850
3000 0,70852
3820 0,70902

1

<3
<3
50
40
20

26
27
28

300 0,70788 -2,38
490 0,70799 -1,88
3130 0,70742 n.d.
2300 0,70751 n.d.
L'II N TNAN' JÀâ
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1

35
20

-9,59
-0,56
-1,50
+1,07

283 0,708ô0 n.d.
800 0,70787 -0,25
1620 0.70763 n.d.

-ô,64
-6,51
-7,10
-7.02

1

-8,83
-7,83
n.d.

2

n.d.
ROA

n.d.
-6,94
n.d.

1

1



Formaçåo ou Grupo "Sr/*sr Amostras 'ldade

Iamengo (4.1) U, ¡10650 t 4 I ê5 têores dè Sr e calc. calcft¡co b4t !5
r amengo (4,2) 0,70848 È I a calc. de maþr razþ CalMq 556 1 16/6
Corumbá (Bon¡lo) 0,70833 r 10 16e20 méd¡a de razóes mais baixas 577 t Bt5
Araras (Cácêres) u,tgt42 ! 4 23 calc. calcltico e razáo mais baixa 595t4
Araras (Bauxi) <0,70763 2A calcåflo dolomltrco > 592
0ambajopho (ltapucumi) 0,70850 t 4 n=3 méd¡a de 3 ¡azðss mãis ba¡xas 5b2t5

. ldades inferidas com base na curva de variação secular de ttSrPSr durante o Siniano e
Cambriano proposto por Kaufman et al. (1993)

f ab. 21: Prováveis razões primárias ETSrPSr em calcários da Fa¡xa paraguai e
possíveis idades inferidas.

Se observarmos apenas as razões isotóp¡cas "SrPSr notaremos que as razóes
conespondentes à Formação Araras são nitidamente distintas das demais. A razão mais
confiável é aquela propiciada por um calcário calcítico (n" 23) puro com cerca de 3130ppm de
Sr. O valor obtido de O,7O742 f 0,00004 é idênt¡co âo verificâdo em calcários Bambuí e Una.
Por se situar em uma porção da curva de maior grad¡ente 

^y/^t 
(= 1,6.104/Ma) a idade de

595Ma difere pouco daquele ¡nferido para o Bauxi (> 592Ma), a despeito da razão para a
mesma ser de 0,70763, nitidamente maior.

A Formaçåo Cambajhopo do Grupo ltapucum¡ pârece ser contemporånea à
Formação Tamengo do Grupo Corumbá. As razões isotópicas ôTSrPSr obtidas são totalmente
concordantes dentro dos enos experimentais de medida. A ¡azäo mais precisa de 0,70850 f
0,00004 confere à essas formações uma idade de 552 t sMa. Quanto às formaçöes Bocaina
e Cenadinho, embora a ¡dade seja ma¡s imprecisa (572 a 585Ma) em razão das
determinações isotópicas nåo serem concordantes experimentalmente ( amostra 20 com os
demais de teores de Sr tão altos quanto 3000ppm), parece ser realmente mais antiga do que
a Fomaçáo Tamengo, como seria esperado.

Deste estudo, conclue-se gue calcários da Faixa Paragua¡ começaram a depositar
próximo de 600Ma, espec¡ficamente na atual Província Senana e teminando há cerca de 550
Ma, constituído pelas Formâções Tamengo (Corumbá), Cambajhopo (no Paraguai) e
equivalente, Grupo Murciélago, na Bolívia.

As idades acima inferidas são todas do Vendiano (610 , 540Ma por Kaufman et al.
1993) o que estaria em acordo, por exemplo, com base nos reg¡stros fossilíferos verificados
no Grupo Corumbá e representandos por organismos mult¡celulares como metazoários e
metáf¡tos (Zaine & Fairchild 1987 e Zaine 1991). Os fósseis tubulares (Cloudina Lucianoi),
alongados e algo achatados (Ç9ru!!þgllA_¡{elngn da Formação Tamengo constituem
exemplos da fauna "Ediacaran-grade" no Brasil e representaria o exemplo de formação
transicional para o período Cambriano. O limite temporal inferido seria < 557Ma.
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Fig. 21 - Diagrama de conelação 6rô0%o X ôr3C%o e razão 8?SrPSr em
carbonatos da Faixa Paraguai.

Os dados de isótopos estáveis de carbono e oxigên¡o em carbonatos da Faixa
Paraguai são escassos, mas algumas inferências importantes podem ser deduzidas. Uma
delas são dados de ô1tC em carbonatos da Formação Araras que apresentam somente
valores negativos (v. Tab. 20). Conforme vimos anteriormente, as incursões negativas
oconem durante e logo após o episódios glacia¡s. Aqui a exemplo dos carbonatos basais da
Formação Sete Lagoas, indicaria ¡nfluência glacial ou pós glacial, o que é ¡ndiscutivelmente
comprovado pela presença da Formação Puga, de origem glacial (Varanger), que aparece
sotoposto concordantemente.

Embora o número de determinações isotópicas de carbono e oxigênio tenha sido
exíguo, o diagrama ôt3C x ôlEO (Êig.22) permite tecer algumas considerações. Aparentemente
todos os carbonatos apresentam caracterÍsticas isotópicas próprias e, com exceção, talvez,
dos carbonatos coletados na região de Vallemi (Formação Cambajhopo) apresentam uma
conelação positiva no diagrama, ¡ndicativo de alteração ¡sotóp¡ca devido à interação com
água meteórica ou fluído hidrotermal. Particularmente, as formações Ceradinho e Bocaina, a
exemplo do verificado em carbonatos do Grupo Bambuí, sugerem divisão nos grupos A e B.
Embora muitas amostras eleitas como representativas não tenham determinações de ô13C e



ô1EO pode se perceber que as razões ttSrPSr mais baixas ou próximas dos valores eleitos
são aqueles que exibem ôrôO > -6,6.

3.3 - CARBONATOS DO GRUPO LA TINTA

Sobre o embasamento denominado Complexo Buenos Aires (Marchese & Di Paola
1975) que representa a oconência mais ao sul da Américâ do Sul de rochas de idade
Transamazônica (2200 ' 170OMa) encontra-se a cobertura sedimentar da plataforma de
Tandilia, denominada Grupo La Tinta (Amos el al. 1972i Dalla Salda & lñ¡guez 1978). Ela
compreende uma següênc¡a sedimentar do Neoproterozóico a Paleozóico lnferior oconente
nas Senas Setentriona¡s da Provínc¡a Buenos Aires, Argentina, mergulhando muito
suavemente para sul. Estende por cerca de 400km na direçåo NW-SE em forma de cordão,
entre as localidades de Olavania e Mar del Plata, com largura que chega a atingir 70Km.

Conhecidas desde fins do século passado as 'Areniscas de La Tinta" eram
consideradas como uma única unidade estratigráf¡ca. Desde Dalla Salda & lñiguez (1978) os
sed¡mentos têm s¡do subdividido em duas formações (Fig. 23), separados por uma
discordáncia, sendo a superior de idade atribuída ao Cambro-Ordoviciano, denominado
Formação Balcarce, e a lnferior, de idade atribuída ao Neoproterozóico denominada
Formação Sienas Bayas. lñiguez Rodriguez & Zalba (1974) identificaram anteriormente uma
outra unidade, a Formaçåo Ceno Negro intercalando as duas anteriores. Mais recentemente
Poiré (1993) ident¡ficou, na Formaçåo Sienas Bayas, guindado a Grupo, três seqüências de
deposição e propõe o esquema estratigráf¡co apresentado na Fig. 24, na qual sintetizamos
uma série de dados para facil¡tar apreciações que seråo comentadas ao longo do trabalho.

Conforme esta figura, os cârbonatos são encontrados nas Forma@es Villa Môn¡ca
e Loma Negra, que intercalam a Formaçâo Ceno Largo const¡tu¡ndo o Grupo Sierras Bayas
de Po¡ré (op. cit). Todas estas seqüências såo encontradas em local homôn¡mo, separadas
entre s¡ por discordâncias, cuja idade em função dos diversos estudos Rb/Sr e llAr em
fraçôes finas é considerada como sendo do Rifeano Superior ou Criogeniano conforme
compilação dos dados disponÍveis nas formções Ceno Negro e Villa Monica (Tab.22).

A Formação Loma Negra, a última do grupo e resultante do terceiro ciclo de
sed¡mentação, é recoberta por uma discordåncia erosiva pela Formação Cerro Negro, que
conforme Bonhomme & C¡ngolani (1980) e lñiguez et al. (1989) seria provavelmente do
período Vend¡ano. A comprovação da ¡dade destas formações obtida por Bonhomme &
Cingolani (1980) seria fundam€ntal para saber se seria uma fácies da mesma ou nâo, e
estabelecer um limite superior pãra os carbonatos que foram motivos de nossos estudos
isotópicos. A Fomação Ceno Negro segundo dados Rb/Sr obtidos em frações finas de rochas
pelíticas ser¡a de 723 t 21Ma, e foi interpretado com dúvidas como sendo de diagênese
precoce. Esta interpretação parece encontrar suporte em função das determinações Rb/Sr em
rocha total de 10 folhelhos esverdeados (v. Tab. 23) coletados na pedreira Loma Negra em
Olavania, pois a idade isocrônica para MSWD = 1,00, conforme Fí9.24, é de725 + 36Ma.
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Formação

Cerro Negro

Ceno Negro

Cero Negro

Cerro Negro

Barker/P. Villa
Cacioue

Local

@è

Ceno Negro

Olavania/ P. Ceno
Neoro e I oma

Villa Monica

Olavania/ P. Ceno
Neoro

Material

Olavania/ P. Aust

ref.: l. Cingolani et al. (1991)
2. Bonhomme & Cingolan¡ (1980)
3. Dados inéd¡tos do CPGeo
4. C¡ngolani & Bonhomme (1988)

Abreviações:. FF = fração final Ef. = Efeito lntr. = lntrusiva Diag. = ¿¡"n6n"r" p. = pedre¡ra

Tab. 22 - ldades Rb/Sr e l(/Ar em Folhelhos (FF) das Formações Villa Monica e Ceno Negro

Olavania/ P. Loma
Neora

FF (<2p)

Olavania/ P. Boca de
La Sierra

toaoe KD/sr
Ma

FF (<2p)

KI

-455

FF (<2p)

tz3 x 21

RT

760 x 52
(873 r 35)

Ro

o,775

FF (<2p)

769 t12

o,7171

ldade K/Ar
Mã

725 r 36

o,732
t0.718)

793 t32

666 a 700

v,t121

697 a 760

-g,tut

lr

o,7146

-40

n

680 a727

lnterpret.

.d.

5
7
,4a
1

Ef. lntr (?)

> 5,75

n.d.

631 a 693

Diag. tardia

5,5 a
7.1

Ketef

= sedim (?)

> 5,75

D¡ag. tardia

-7 ,1

1

Erfócrona

¿

urag. tarota

3

2

3

4



CIG/No. de
Campo

Rb(ppm)- Sr(ppm). "'Rbfsr ttsrÆsr

845/LNO-18 229.3 39.1 17.276 r,0.480 0.88904 r 0.00010
846/LNO-1C 229.6 40.9 16.541 r 0.459 0.89116 r 0.00010
847lLNO-1D 227.4 37.6 17.857 r 0.495 0.91277 r 0.00010
848/LNO-18 224.2 38.0 17.371 x0.483 0.88314 * 0.000í0
849/LNO-1F 220.3 51.8 12.450 t0.348 0.82453 r 0.00010
850/LNO-1G 228.O 39.4 17.O42 t0.474 0.88600 r 0.00010
851/LNO-24 221.3 45.6 14-223 r0.397 0.83568 r 0.00010
852/LNO-28-1 229.7 41.6 16.229 t 0.452 0.86541 r0.00010
853/LNO-28-7 223.3 44.4 14.766 t 0.412 O.85428 r 0.00010
854/LNO-2C 223.'l 39.8 16.503 r 0.459 0.88264 r 0.00010

* Anál¡ses por FR-X

Tab, 23: Dados Rb/Sr de folhelhos (RT), coletados na pedreira Loma Negra, Olavania,
Argentina

dsr/etìr

a

Wendt-2 (1982)
T(Ma) = 725.2 t35.8
Ro=0.7066t0.0026
MSWD=7.55 R=0.9805

o 5 10 15 f,RbÆsr 20

Fig. 24 - D¡agrama isocrônico Rb/Sr de folhelhos da Formação
Loma Negra - Olavarria (Rocha Total)
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As duas fomaçôes sotopostas aos calcários da Formação Loma Negra, foram
também estudadas pelas metodologia Rb/sr e l(/Ar em frações finas. A Formaçáo ceno
Largo fomecêu uma idade isocrônica de 769 t 12Ma, enquanto que para a seqr¡ência ¡nferior
(Formação villa Mônica) foi obtida uma cifra de z9g r 32Ma (cíngolani & Bonhomme 19BB)
para níveis pelíticos intercalados entre as dolom¡tas, ambas interpretadas como do episódios
d¡agenéticos. Uma síntese geral dos resultados Rb/Sr e t(/Ar obtidos aparece naTab.22.

Com uma única exceção, os resultados radiogeocronológicos Rb/Sr, a exemplo
dos resultados Rb/sr obtidos por clauer (1973) em Adrar de Mauritånia, mostram também
uma coerênc¡a estratigráfica. A exceçåo se prende a uma idade Rb/sr nova de g73 t 3sMa
(v. Fig. 26 e Tab. 24) obtido em folhelhos da Formação Cerro Negro, que embora seja em
rocha total, seria totalmente discordante com a idade de 7z3Ma de cingolani & Bonhomme
(1980). Normalmente, segundo vários autores (V, in Toulkerid¡s 1994) os s¡stemas Rb/Sr e
l(Ar podem levar até da ordem de 50Ma para constituirem um sistema fechado por diagênese
ou episódios mais enérgicos após a sedimentaçåo. se levamos em conta tal prazo teríamos
como provável idade de sed¡mentação mais ou menos 800Ma. A idade pois de g73Ma obt¡da
por diluição isotópica nas determinações Rb e Sr, tradicionalmente consideradas como mais
precisas que por fluorescência de raios-X (v. Fig. 27), é suspeita. Neste caso a idade cerca
734Ma por FR-x parece'nos mais coerente. É provável gue as concentrações dos traçadores
tenham se alterado, o que está sendo verif¡cado.

Uma outra idade que pode ser questionada seria aquela de 793 r 32Ma obtida
para a Formaçåo Villa Mônica, cujas argilas datadas estão intrometidas entre dolomitos que
podem ser de ambiente glacial conforme denunciado pelas determ¡nações ôr3C que
apresentam valores negat¡vos da ordem de -0,1 t 0,49o0 conforme dados obtidos por valencio
etal. 1985.

Quanto aos fósseis, valeria citar a constataçåo na Formação Ceno Largo, perto da
local¡dade de Olavania, de colônia de algas cianofíceas, pertencentes a Paleorivularia ontaria
e chuaria, esta última com a nova espécie chuaria olavaniensis, e Acritarcas (cuomo et al.
1975) dos gêneros Leiophaeridium e Protoleiophaeridium. O fóssil Chuaria é considerado
fóssil guia para o Neoproterozóico, com extensão mundial e idade Rifeana Superior (700 -
800Ma) confome Pothe de Baldis et al. (1999).

Para as dolom¡tas da primeira seqüência (Fomação Villa Mônica), cuja idade Rb/Sr
obtida é de 793Ma, Po¡ré (1987, 1989 e 1990) advoga uma idade entre 800-900Ma tendo
como suporte análises bioestratigráf icas dos estromatólitos.

Todos os resultados obtidos no Grupo Sienas Bayas e na Formação Ceno Negro,
mostram-se mais identificados cronologicamente com os dados até hoje aceitos para a
Formação Salitre do Grupo Una (BA) do que com as formações que integram o Grupo
BambuÍ (MG, GO e BA).

86



No. Amostre Rb(Dt) Rb(FR-X) SrlDl) SrIFR-X) o'srflsr XIDI) XIFR.XI

12952 cNo-l2A 221 4 229.7 51.6 48.8 0.87833 12.715 13_85
12953 )-12C 234.2 230.6 51.2 47 0.88448 13.464 14.42
12954 cNo-12D 192.3 190,4 55.6 53.0 0.8¿1410 10.145 10.54
12S55 cNo-12E 163.4 157.O 56.2 52-5 o.82433 8.507 8,75
13109 cNo-l2B 209.2 53.0 0.85475 11.598
1311O ;NO-12F 221.8 56.5 0.85197 1 532
13111 cNo-12t 221 6 48.1 o.87342 13.551

Tab.24 - Dados Rb/Sr de Folhelhos da Formaçáo Cerro Negro

¡7s ¡/rts r
0.90

0.8 5

0.8 0

0.7 5

0.7 0

873 + 35M e

R.lniclal = 0,71 8 * 0,005
MsWD = 0.49

10 12 14
¡tRbfts r

Fig. 26 - lsócrona Rb/Sr de Folhelhos (Rocha Total) da Formação Cerro Negro
(Anál¡ses de Rb/Sr por d¡luiçåo isotópica - Dl)

'rs r/¡'s r

0.85

0.8

0.75

o.7

734 I 46Me

R.lnicial= 0,7 33 t 0,008
MSWD = 0,10

Fig. 27 - lsócrona Rb/Sr- Formação Cerc Negro (Análises de Rb e Sr por fluorescêncìa de
raios - FR-X)



A Formação Loma Negra de maior interesse para nós, segundo dados Rb/Sr
d¡sponíveis para as duas formaçöes, deve s¡tuar-se, no nosso entender, entre cerca de 77o a
720Ma. se a detem¡nação de 873Ma obtida por dilu¡çåo isotópica for comprovada como
enônea as duas outras determinações em rocha total, se bem que muito imprecisas,
"confinam", mais ou menos também no mesmo intervalo estabelecido pelas determinações
ma¡s precisas em frações finas. As idades obtidss em frações finas seriam mais de diagênese
p¡ecoce do que tardia.

3.3,1. - Dados lsotópicos tSrFSr, õrsC e ôr8O em Carbonatos do Gupo Sierras
Bayas

Os dados isotópicos obtidos em calcários e dolomitos aparecem respectivamente
nas Tabs. 25 e 26. Estes dados foram obt¡dos em amostras cedidas pelos Drs. carlos
c¡ngolani e Gustavo Poiré, ambos da universidade Nac¡onal de La plata, Argentina, e
também em amostras coletadas durante Nov./'1991, em uma rápida campanha às regiões de
Barker e Olavaniä. O objetivo princ¡pal foi o de coletar o número máximo de amostras mais
representativas nestas regiões e sem a preocupação de estabelecer peffís detalhados para
estudos isotópicos refinados. Procuramos nesta coleta ¡n¡cial, evitar amostras tipo
achocolatadas ou esverdeadas supostamente interpretadas como devidas a alterações.

As razões ttsrÆSr foram bastante variadas, tanto nos calcários como nos
dolomitos. Nos calcários a extensa variação (entre um mínimo de OIOSB4 a 0,71439), pode
ser akibuído grandemente à contribuição maior ou menor de ô7sr radiogênio apðs a
sedimentaçåo. Baixos teores de Sr (<600ppm), provavelmente por não terem sido
originalmente carbonato aragonitico, explicar¡am esta influência. O critério baseado em teores
de Sr revela-nos ao-primeiro exame como totalmente inconsistente, e a ex¡stência de apenas
alguns dados de ô160 não nos permite senão sugerir de que a razåo mais provável seria
aquele propiciada pelos calcários escuros da Pedreira El lnfiemo que revela os menores
valores. os valores próximos de 0,7060 foram encontrados ao longo de s metros de extensão
vertical nessa pedreira. Este baixo valor se assemelha aos valores observados no nível 16 de
Adrar de Mauritånia (-0,7056) por Veizer et al. (1983) que o atribui a um evento mantél¡co
oconido por volta de 900 t 50Ma. Esta idade presumida é inferida a partir de determinações
Rb/Sr em frações finas deste níve¡s e estabelecida como da ordem de 880Ma. Valores baixos
desta ordem foram também encontrados na Formação Bitter springs na Bacia Amadeus
(Austrália Central). Hayes et al. (1992) mencionam razões ôTSrfSr entre 0,7057 a 0,7064 em
evaporitos, que são também comparáveis aos resultados do Grupo shaler (Asmeron et al.
1991) para o qual é atribuído uma idade de cerca de 830Ma.

As determinações Rb/Sr no presente caso, também em frações finas, no entanto
induzem para uma idade mais jovem e da ordem de 760Ma. Esta est¡mat¡va que deve ainda
ser melhor comprovada, conforme discut¡do anteriormente, seria provavelmente mais
con'elacionável dentro do período abrangido aos episódios glac¡ais do sturt¡ano. Estes
episódios, ainda um tanto indefinidos, teriam oconido, segundo Sokolov & Fedonkin (199S) há
750 t 53Ma e 724 t 4Ma na Austrália. Segundo estes mesmos autores, os horizontes glaciais
zairianos e namíbios seriam da mesma época, enquanto os horizontes glaciais de Boo-gooMa
encontrados na Bacia do Congo Ocidental e, provavelmente, aqueles encontrE¡dos nos
cinturões Apalacheano e cord¡lheirano (América do Norte) e em duas áreas de Groelåndia
seriam também deste mesmo período.
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Observ.: Amostras sem local¡zação def¡n¡da foram ced¡das pelo Dr. G. poiré.
Anál¡ses de ôr3C e ôrto foram executados junto ao CENA (P¡rac¡caba), com eros est¡mados eÍt t o,2o/o.

Tab. 25: Análises isotóp¡cas (Sa C e O) em rochas carbonát¡cas nas áreas de Olavania e Barker
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Determ¡nações de õr3c e ôlEo efetuados junto ao CENA e lNGEls (") com enos de r o.2yÈo

fab. 26: Análises ¡sotóp¡cas (Sr, C e O) em dolomitos nas áreas de Olavania e Barker
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No Grupo La Tinta, såo registrados d¡am¡ctitos de origem glaciomarinha (lñiguez et
al. 1989) como por exemplo na base da Formaçåo Ceno Largo, em que såo observadas
também brechas de fosforita (Leanza & Hugo 1987) deconentes de regressão marinha.
Quanto aos calcários da Formação Loma Negra que constitu¡ a terceira seqüência
deposicional nåo tem evidenciado ambiente glacial uma vez que as determinaçôes de ôr3c
em carbonatos dE Formação Loma Negra são muito constantes, nåo apresentando indícios de
excursão negativa tanto em Barker como em olavania, conforme veremos mais adiante. os
dolomitos da Formaç¿io_-villa Monica, em contraste, que constituem a seqüência inferior
apresentam valores de ôr3C negativos, indicativos de ambiente glac¡al.

Os dolomitos da Pedreira Colombo, embora apresentem valores para tTSrÊSr 
até

mais baixos do que muitas rochas calcárias, nåo são confiáveis devido aos baixos teores de
Sr, portanto mais suscetíveis às alteraçôes isotópicas.

Uma das dolomitas (D-Col4) apresenta, no entanto, '?¡zão de 0,70746 que é muito
próxima da maioria dos calcários escuros da Pedreira Loma Negra (olavarria), conforme
abordaremos em segu¡da.

Em uma campanha recente (Jan/1995) logramos coletar várias amostras de
calcários em três perfís, completando uma extensáo vert¡cal de cerca de 36 metros. A base
(Fig. 27) que começa com calcários esverdeados (perfil LNO-3) com espessura da ordem de s
metros, é secundado por calcários achocolatados com espessura aproximada de 6 metros
(perfil LNO-7), seguido, por último, por cerca de 20 metros de calcário negro (perfil LNO-S).
Por dificuldades logíst¡câs, deste último nível, foram coletadas apenas amostras numa
extensão de cerca de 3 metros, faltando nos I metros restantes.

Para melhor visualização, as análises isotópicas disponiveis (v. Tab. 27) aparecem
na própria figura d-os p-erfís (Fig. 27). Embora ex¡stam lacunas razoáveis nos perfís 5 e 7, não
captamos razðes ôTsrfsr tão baixas de 0,7060 como encontradas na pedreiia El lnfiemo. As
razões mais baixas foram encontradas na base do perfil LNo-S, enquanto razões mais altas
foram encontradas nos calcários esverdeados e achocolatados, o que indicaria efeito de
alterações pós-genéticas. Um valor provisório de 0,70685 pode ser atribuído para Loma
Negra. Tanto este valor, como o de cerca 0,7060 obtido para El lnfiemo såo totalmente
distintos dos apresentados pelos carbonatos Neoproterozóicos até aqui menc¡onados. com
base na mesma curva de variaçáo secular (Fig. 4) proposta para avaliar idades dos Grupos
Bambuí e Corumbá, o que se pode dizer com segurança é que a Formação Loma Negra é
seguramente pré-Vendiana.

A razão de 0,7060 ¡ntercepta a curva em dois pontos que ficam entre BSO e 900Ma
enquanto que para 0,70685 pode conesponder, na mesma curva, qualquer idade entre cerca
de 900 e 600Ma. Somente anál¡ses adiciona¡s Sr/Sr em outros perfís com amostras favoráveis
poderão precisar uma melhor evolução isotópica. Por outro lado determinações ¡sotópicâs
Pb/Pb e isócronas Sm/Nd em resíduos e lixiviados de carbonatos poderão confirmar ou não
as idades Rb/Sr e contribuir para aprimorar a parte ainda mal def¡nida da curva de variação
secular de razão ô7SrÆSr no Neoproterozóico.
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Quanto aos isótopos estáveis de C e O, mu¡tos dos dados obt¡dos são ainda
inéd¡tos. Na nossa comp¡lação são disponíveis 1s2 análises de ôr3c e ô160, sendo a maioria
executada no lNGEls. Destas, 42 foram divulgadas e apresentadas por val€ncio et al (1995).
com exceção de duas amostras que são provenientes da região de Bark€r, todas são da área
de olavania cujas amostras foram coletadas em g pedreiras espalhadas na região (v. Fig.
23).

As alterações ¡sotópicas impostas por mudança ambien-tal (marinho para lacustre)
seguido de equilíbrio com COz atmosférico que redundou em ôr3C (pDB) = 3,6 t 0,6%o e
posteñores alteraçõês na composição do oxigênio por águas circulantes levando à valores
tåo baixos quanto -14yoo (PDB), conforme interpretação dòs autores, levaram os mesmos a
classif¡carem os carbonatos analisados em 11 tipos mais ou menos distintos.

Além destas 42 anál¡ses devemos somar, ainda, mais g3 dados inéditos obtidos no
lNGEls, cedidos pela geóloga suzana valêncio, para as nossas aprec¡açôes. Na Tab. 28
abaixo podemos observar as variaçöes em ôrsc e ô'Eo em tomo das médias que
identificâriam de certa forma as particularidades amb¡entais e mudanças isotópicas sofridas.

Pedreira/,{rea T¡po de Material ô ttcah

(PDB)
ô rôogh

(PDB)
No de

Amostras
L. Neora lla Prov l/Olavarria calcário neoro 3.6 f 0.7 -9.9 *.2.4 3
re¡tis/Olavar¡ia calc. neoro e choc. 3.5+O8 -1ll2 +) O 6

Fasacal/Olavania calc. neqro e choc. 4.4 t O.8 -8.3 il.9 5
ìan Antonio/Olevarrie calc. neoro 3.7 +o4 -7.2x{.6 3

Sarmiento/ôlavania calc. choc. e neoro 4.1 t O.3 10.3 +2.2 4
,a Alcancia/Olavania calc. neoro 36+O3 -9.7 tO.2 3

El Povoria/Olavania calc. neoro 3.7 + 0.3 -1n 5 +n Ft 3
ianta Rosa/Olavania calc.. neoro 3,6 r 0,2 -9.0 f 1.8 4

Aust 2 Olavania vanos 4.O r.O.2 I 1.0 +O.9 4
Blocal/Olavania calc. choc. e neoro 3.7 LO.4 -11.5 10.6 5
San Alfredo Sur/Olavania calc. neoro e cinz. 3.7 r 0.5 -8.6 f 1.8 15
ïoffoletti/Olavania calc. neoro 3,3 r 0,3 1.2 t1.3 3
Avellaneday'Olavarria vanos 3.4 i O.4 10.5 +2.5 5
Avellaneda/Olavania maroa calcária 47 +O5 -13,8 10.6 5

Neqra-V. Cacioue/Barker marga calcária lt.E f o.2 -12.9 +0.3 2
L. Neora-V. Cacioue/Barker calc. neoro 34+O7 -9.0 r0.7 4
El lnf¡emo/Barker-Juarez calc. neqro 3.7 tO.7 -8.O 11.2 4

média (sem margas) 3,7 r 0,3(10) 83

Tab. 28: Resultados de ô13c e ôr8o em 83 calcários procedentes de 17 pedreiras da área de
Olavania e Barker (Dados obtidos pela Lic. Suzana Valencio do INGEIS)

Estes novos valores, cuja média para ôi3C é de +3,7%o(pDB), mostram conforme
trabalho de Valencio et al. (1985) um quadro bastante homogêneo para isótopos de carbono
em toda a área abrangida pelo estudo, ao contrário do verificado no BambuÍ. Valores desta
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ordem encaixam-se em vários pontos da curya de variação secular proposta por Kaufman &
Knoll (1995) para o Rifeano Superior (e.9. - 72OMa; 730-790Ma; 81 o-BSoMa).

As dêterminaÉes de ôrcO, já revelam uma gama muito maior de variaçöes. Se
englobamos os valores obtidos de Valencio et al. (op. cit) e demais obtidos nos 3 perfís da
Pedreira Loma Negra, ficam numa faixa de -14,49b (PDB) a -5,691p(PDB), mu¡to sugestivo
Íealmente de alterações dev¡das às águas circulantes, O clássico teste utilizando diagrama
nåo é eficaz fac€ a baixos valores de ôr3C e também à sua pequena amplitude de variãção.
No diagrama õ13C x ôttO, conespondente ao perfil LNO-3 (Fig. 29), as conelações são
negativas para os calcários esverdeados de base e achocolatados, não se podendo observar
nos calcários negros dos 3 perfís. Uma conelação negativa só poderia ser explicável por um
duplo mecanismo, pelo menos, como aquele proposto por Valencio et al. (1985).

Os dolomitos que constituem a Formaçåo Villa Monica (Poiré 1990), como é
hab¡tual, apresentam também valores distintos dos calcários discutidos acima. Conforme a
Tab. 26, os valores de ô13C versus PDB apresentam valores negativos entre cerca de 0 até -
4,8. Excluindo os 2 valores anômalos da tabela, conespondentes a 2 dolomitos de
procedência indef¡nida, temos para ôrsC%(PDB), conforme Tab.29, um valor médio de -0,S,
ou seja, revela uma excursão negat¡va branda que poderia ser identif¡cãda a uma das três
que conesponderiam ao Rifeano Superior ou da ordem de 730, 8'10 e 835Ma, se basearmos
na mesma curva proposta por Kaufman & Knoll (op. c¡t).

Média Geral -0,5 r 0,4 -5,0 r 1,8 14

fab.29i Síntese dos dados de ô13C e ôrôO em dolomitos do Grupo Sienas Bayas

Da mesma forma que nos dolomitos dos Grupos Bambuí e Una, o valor médio de
ôrôO de -5,09b é nitidamente d¡st¡nto dos calcários que pelos aspectos dispersivos no aspecto
global particularizados ao nível de afloramentos e distr¡buição de freqüência polimodal não se
pode atr¡buir ou calcular uma média. Os dolom¡tos, por náo apresentarem tanta variação
parece-nos que foram ma¡s imunes às alterações isotópicas, se bem que o valor médio
observado revela ser típico de equilíbrio da dolom¡ta com água meteórica de compos¡ção
similar à atual. No entanto este valor de -sc)É,o por ser típico para o Neoproterozóico (Kaufman
1995) pode ser próximo do real, o que parece ser suportado por dados de calcários negros da
Pedreira Loma Negra, cujos valores estão entre -4,9 até -7,0 e, em que as razóes ttSrPSr
são mais baixas (ou menos afetad-a^s). Novamente, este critério de se utilizar ôrôO%o para
discriminar ou invalidar razóes sTSrfSr parece muito válido. Se observarmos os dados que
aparecem na Fig. 28, calcários com ô160%o menores do que -7, Oc)6o apresentam razão 675rÆSr

maiores do que esperados de 0,7060 ou 0,70685 conforme discut¡do anteriormente. Não
cremos que os altos valores de ttsrÆSr sejam os originais marinhos. Assim os calcários
esverdeados, achocolatados e outras mat¡zes que não sejam negros, ou talvez cinzentos,
aparentemente não seriam adequados para estudos quimioestratigráficos.
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Por último cabe reg¡strar as determinaçöes de ô34S%(CDÐ obt¡dos na
universidade de calgary por Dr. s. lyer em piritas separadas de calcários da pedreira Villa
Cacique em Barker (amostra VC-14-H). Os resultados obtidos de 29,2; 29,3 e 28,2yoo com
média de 28,99h são típicos de valores observados na transição Precambriano/Cambriano. A
exemplo de muitas piritas do Grupo Bambuí, a precipitação das piritas teria oconido
posteriormente e entre cerca de 620 a 360Ma (Fig. 29).

3.4. €utros Carbonatos Nêoproterozóicos na América do Sul

No Brasil, possíveis carbonatos classif¡cáveis como do Pré-Cambriano Superior
podem ser l¡stados com base no trabalho de Torquato (1980) que analisou ôtsc e ô1EO em 126
amostrås procedentes de 15 áreas diversas, sendo 7 na Bah¡a, 6 em Minas Gerais, I em
Goiás e outra no estado do Ceará. As áreas, tipos de carbonatos, resultados obtidos pelo
acima citado autor e dâdos complementares acham-se na Tab. 30. Nesta tabela excluimos,
evidentemente, dados já comentados anteriomente e que inequ¡vocâdamente pertênciam ao
Grupo Una (F. Salitre, F. Bebedouro) ou ao Grupo Bambuí. Além disso, acrescentamos alguns
dados adicionais obt¡dos em vários carbonatos conseguidos através de Dr. B. B. Brito Neves,
que aparentemente s€riam conelacíonáveis ou contemporåneos aos do Grupo Una. Dentre
estes carbonatos c¡taríamos os do Grupo Miaba e Vaza Banis do S¡stema Sergipano, além de
outros que aparecem na nossa compilaçåo. lnfelizmente nenhuma das amostras possuem
a¡nda análises completas e ou os teores de Sr não são tão altos como é observadas em
multos dos calcários Bambuí (MG).

No entanto, amostras cujas razões são próximas de 0,7077, como observados em
alguns carbonatos dos grupos acima mencionados ou da Formação pão de Acúgr do
S¡stema de Dobramentos Sul de Alagoas ou calcários "associados" aos greenstone belts de
Goiás, parecem sugerir a contemporaneidade com os carbonatos dos Grupos Bambuí e Una,
em que a provável razão seria algo de 0,70740. Mais análises em amostras com altos teores
de Sr e sem indícios de alteraçôes posteriores são ainda necessárias, o que parece ser
eficazmente ¡nferido através de ôr8O.

No caso de "calcários" da área de Vazante e, talvez por extensão até Unaí, embora
uma única análise de Êzáo 0,724 * 0,002 seja disponível, parece-nos que seria ineficaz a
abordagem quimioestratigráfica. Os câlcários são todos dolomíticos ou dolomitos e além disso
sofreram um episódio metamórfico brando, ao nível anqui a epimetamórfico.

O metamorfismo normalmente promove ma¡or dispersão nas razöes ¡sotópicas,
tanto do carbono como do oxigênio. Normalmente ocone descarbonatação quando há
presençã de sil¡catos promovendo enriquecimento do ¡sótopo leve do carbono no resíduo,
dependendo, no caso do oxigênio, da composição isotópica do fluído (água) presente com o
qual promoverá trocas ¡sotópicas.
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De uma certa forma ¡sto parece ser v¡sível em muito das amostras metamorfísadas
como nas do Grupo Rio Pãrdo, Formaçåo vazante de Dardenne (197g) e provavelmente nas
de Buriti-Arinos e de região de Patos de Minas. Nestes casos os valores de ôrto, chegam até
a menos de -29æ ou até próximo de -209h como nos metacalcádos do Grupo Rio pardo lpinto
1977). Já no que se refere a ôr3c não se pode afirmar nada a respe¡to de possíveis
influências, uma vez que muitos carbonatos do Neoproterozóico trazem impresso excursðes
negativas, como nos de Bambuí e una No caso, a¡nda a ma¡oria dos carbonatos
metamorfisados são dolomíticos em que primam por ter, em quase 100olo dos casos, valores
de ô13c próximos de zero, ou seja próximo da composição do carbono marinho atual. o
metamorfismo brando pode ter sido responsável pela dolomitização nestes casos, assim
como pela perda drástica de Sr e talvez, empobrecimento no 13C.

Além destes carbonatos abordados em caráter de "survey", ex¡stem ev¡dentemente
outros já mencionados anteriomente, na América do sul e que poderiam ser objeto de
estudos sem€lhantes. É o caso dos carbonatos da Pré-Cordilhe¡ra nn'O¡na que se depositaram
na margem ocidental do continente Gondwana. os carbonatos aparecem de forma mais
expressiva no centro-oeste da Argentina, especialmente na província de san Juan, nas
Serras Chicâ de Zonda e Pié de Palo, e que foram motivos de primeiros estudos envolvendo
isótopos de carbono e oxigênio na Argentina (Linares et al, 1992). segundo trabalho de
Linares et al. (op. cit) os carbonatos destas duas serras apres€ntam ôt3c típicos de valor
marinho atual, ao redor de 0,0% (-3%o a +1,5%o). Enquanto que os calcários menos alterados
fomeceram para ôrEoofu um valor médio de -g,3 É 1,o%(pDB). Este valor cotizado com valores
propostos por Keith & weber (1964) resulta ser mais compatível para o período cambro-
Ordoviciano, conforme os autores..

Ainda na Argentina, cabe destacar a extensa fa¡xa de carbonatos e dolomitos da
Formação Puncoviscana do Ciclo Pampeano que se s¡tua a leste da Cordilhe¡ra Oriental.
segundo vários trabalhos de cunho pâleontológ¡co (e.g. Aceñolaza & Durand 1996; 1987,
Aceñolaza & Femandes 1984, Durand & Aceñolaza 1990) as deposições das sucessões
metasedimentares observadas no noroeste argentino que teve lugãr durante o ciclo
Pampeano, representaria um marco que envolve a passagem do proterozóico Tardio para o
Paleozóico lnferior (Tommotiano). Este fato toma os calòários e dolomitos expostos entre
Léon e Tumbaya (Província de Juju¡), e mármores de penãs Azules (Tucuman) ambos
descritos por Porto et al. (1990), como candidatos potenciais a modelos para comparações
com formações portadoras de carbonatos supostam€nte como sendo do limite Þré-
Cambriano/Fanerozóico.

Parece-nos que em função do bom controle paleontológico tanto estes carbonatos,
quanto os do Grupo Anoyo del soldado no Teneno Nico perez no uruguai descritos por
Gaucher & sprechmann (1995), const¡tuiriam também em bons materiais para avaliar a
potencial¡dade dos modemos métodos radiogeocronológicos e quimioestratigráficos
disponíveis.

Finalmente cabe aqui mencionar outros possíveis carbonatos Neoproterozóicos
para os quais até agora são praticamente inexistentes ou inc¡pientes os estudos de cunho
isotópjco e radiogeocronológico, e que ser¡am: carbonatos da Bacia dos parecis (Rodrigues et
al. 1994), os calcários do Grupo Açungui e os do Grupo Tucavaca na Bolív¡a na qual estaria a
Formação Murcielago, que seria equivalente aos carbonatos da Formação Araras, ou, mais
provavelmente, a outras un¡dades carbonáticas mais novas do Grupo Corumbá.
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CAPITULO IV

4. - CRONOCORREI-AçÖES E CONCLUSOES

As cronoconelações e as possíve¡s seqüências evolut¡vas das bacias porladoras
de. carbonatos Neoproterozó¡cos que tentaremos estabelecer ao final deste tiabalho, é
ev¡dentemente calcado em vários trabalhos s¡milares efetuados em outros continentes que
levaram Kaufman et al. (199s) a propor curvas de variações seculares para ôi3c e.rs#sr
para uma boa parte do Neoproterozóico. Para nós, os trabalhos de ma¡or interesse sob este
aspecto seri-am os trabalhos efetuados no Manocos (rucker 1996) ou no supergrupo Damara
(Namlbia e África do sul) por vários autores, além de Kaufman et ã1. (op. cit)i e ire aparecem
c¡tados êm suâ ma¡or parte pelos mesmos.

Nestes trabalhos as incursões negativas ou pos¡t¡vas são os pontos marcantes e
de conelação, associados em geÍal a episódios pós-glacìais, podendo ser também devidas as
mudanças bruscas no padrão de circulação oceånica. As razões .TsrPsr de carbonatos
oceånicos, desde que sejam primárias, são mais confiáveis, pois não estão sujeitas às
peculiaridades ambientais. Devido a isto, é que o presente trabalho é fortemente embasado
nestas razões isotópicas.

um outro elemento importantíss¡mo de conelação são os sed¡mentos
glaciogênicos, principalmente dentro de uma bacia. A nível mundiá|, o episódio varanger, que
só não foi encontrado até agora na Antártida, é no Brasil, segundo Aivarenga & Tàmpette
(1992), apenas ident¡ficado na Faixa paraguai.

sob o ponto de vista apenas de razões ETsrPsr, as concrusões que podem ser
inferidas são as seguintes:

a' - o_s calbolatos que const¡tuem a Formação Loma Negra do Grupo sienas Bayas no
cordão Tandiliano (Argentina), possuem razões totalmente àistintas das razões
91q'ggr em formações dos grupos Bambuí e Una. Razöes aproximadas de 0,7060,e
0,7070, respect¡vamente nas regiôes de Barker e olavania, conferem idade entre
cerca de 750 e 820Ma. A razão mais baixa de 0,Z060 pode, no entanto, ser
associável ao evento mantélico de ve¡zer et al. (19g2), cuja idade foi estimada em
tomo de 875Ma por clauer (1973) através da metodologia Rb/sr em frações finas e
interpretada como de diagênese tardia.

b' - No Brasil, os Grupos Bambuí, una, Formação Araras e, com muita probabilidade, os
Grupos Vaza Banis, Miaba do Sistema Sergipano e Formação pão de Açúcar do
sistema de Dobramentos sul de Alagoas seriam cronoconêlatos, em função das
razões isotópicas serem próximas de o,7oz4o. como registro e até motivo de
invalidação de parte das conclusöes acima, vale citar as razões obtidas de o,7o7s
em carbonatos coletados na região de Mono Escuro no "Greenstone belt', de Goiás e
que são supostos como sendo no mínimo do paleoproterozóico (H. Jost, informação
verbal).

c. - As formações cenadinho e Bocaina do Grupo corumbá e Formação cambajopho do
Grupo ltapucumi são considerados como coetåneos, sendo atibuível a éles uma
idade da ordem de 560 t 1oMa, portanto do vendiano e em total concordância com a
idade inferida bioestratigraf¡camente.



d. - os valores de ô13cah e ôrtogk em carbonatos das senas chica de zonda e pié de
Palo (centro-oeste da Argentina - prov. de san Juan) na pré-cord¡lheira Andina
pelas suas característ¡ca isotópicas dist¡ntas, príncipalmente ô13C, com os do
Bambuí, Una e possíveis cronocorelatos, e também assentado por um bom suporte
paleontológ¡co, levam-nos à conclusão de que a bacia respectiva seria a última de
toda uma série inic¡ada durante Neoproterozóico. A Formação puncov¡scana do
Ciclo Pampeano/Nw da Argentina) que represêntaria um marco que envolve a
trans¡çåo Pré-Cambriano/Cambriano, segundo vários trabalhos de cunho
paleontológico, teria-lhe sido coetâneo ou mais antigo.

e. - A incursão negativa man¡festada na Faixa paraguai, especialmente na Formação
Araras que assenta diretamente sobre a Formação puga de origem glaciogênica
(Varanger), por ser constâtada também nos carbonâtos basais da formaçãõ Sete
Lagoas, induz-nos a admitir que os diamic{itos e conglomerados, pelo menos na
Bacia de São Franc¡sco seria conseqüência do mesmo episódio. Faltam-nos
determ¡nações dir€tas, a exemplo na Bacia de Lençóis, para suportar esta hipótese.
A única evidência ind¡reta é aquela inferida na área de piumhi por Machado &
S-chrank (1989) que conclui como sendo de 635 r 2Ma a idade máxima para o
Membro samburá sobreposto pela Formação paraopeba. A Formação Bebedouro,
dentro do mesmo raciocín¡o, seria relacionável também ao episódio glacial Varanger,
mas não encontraríamos suporte se ace¡tarmos a idade mínima sugerida de 930Ma.

Se abrangermos todos os dados radiogeocronológicos, algumas destas conclusões
podem ser totalmente infundadas. A primeira é referente a possível contemporane¡dade entre
os grupos Bambuí e una e a própria idade de sedimentaçåo, No nosso entender a idade de
767Ma da Formação Salitre deve ser ainda melhor avaliada pois a técnica de anal¡sar
resíduos de carbonatos dolomíticos, conforme procuramos demonstrar, pode ind¡câr uma
idad_e aparente e próxima da da fonte, por ausência de homogene¡zação isotópica como é
v€rificado nos argilo-minerais (fraçåo f¡na). Faltam-nos exemplos mais concretos, e seriâ
interessante, à guisa de sugestão, efetuar um estudo semelhante e mais aprofundado em
rochas carbonáticas do Grupo Bambui (MG).

A outra questão é referente às idades obtidas na Formação Bebedouro. Embora
sejam d¡sponíveis 4 diagrama isocrôn¡cos Rb/sr, a sua idade é màis controvertida, assim
como os tipos de argilo-minerais presentes em uma área relativamente restrita quando
comparada com as dimensôes da Bac¡a. como poderia ser explicãda a presença de materiais
de l¡ distintos ou misturados como em caraíbas? As idades são decrescentes em função l¡,
sendo a mais antiga de 930Ma, aceita como coerente com a estratigrafia, e a mais nova de
570 I 7Ma com uma intermediária de cerca de 667Ma. É evidente que as duas cifras mais
novas nåo poderiam ser aceitas quando à Formação salitre que está sotoposta apresenta
770Ma. Adicionalmente devemos mencionar na Faixa Araçuaí a idade isocrônica Sm/Nd de
793 t 90Ma apresentada por Pedrosa soares et al. (1992) para rochas metabásicas da
seqüência vulcano-sed¡mentar da Formação salinas, caracterizando esta unidade como
depósitos distais periglaciais do Grupo Macaúbas, acumulados após o período glacial
princ¡pal.

Resumindo, os conhecimentos atuais e dados disponíveis parecem indicar
exislência de até três episódios glaciais no Brasil: o de ca. 600Ma na Faixa paraguai e talvez
no Bambuí e, provavelmente dois anteriores a leste do sistema Esp¡nhaço, séndo o mais
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antigo conespondendo à Formação Bebedouro, o que seria corelacionável aos episódios
glaciais da Bacia do Congo Ocidental e também no Zaire.

Os dados radiogeocronológicos disponíveis até o momento, de per si, não
pemitem ainda concluir pela equivalencia dos Grupos una e Bambuí, a despeito de Misi
(1979) ter estabelecido conelações l¡toestrat¡gráficas entre as sêqüências que integram o
Grupo Bambuí na sena do Ramalho com as unidades observadas na chapada do lrecê
(Una).

Cremos que anál¡ses Sm/Nd e pblpb e estudos paleomagnéticos poderão
esclarecer de vez a vâlidade destas conelações e comprovar ou não, se ai isócronas Rb/sr
aceitas (767 e 930Ma), tanto da Formação salitre como da Formação Bebedouro, serem
f¡ctícias.

Um estudo paleomagnético preliminar efetuado em cârbonatos da Formação
Salitre por D'Agrella Filho (1995) em 25 amostras de mão e 71 cilindros orientados obtidos þor
um testemunhador especial, indicaram para maioria das mesmas â d¡reçåo norte com forte
inclinação posit¡va após tratamento térmicos e 

-por campos elétricos altemados. A direção de
magnetização média calculada fo¡ de Dm = 3,7o; enquanto para inclinação média foi da67,1',
o que coresponde para o pólo paleomagnético 321,4'E e 27,5oN. Estas coordenadas quando
comparadas com a. curva de desvio polar aparente construída para o Gondwana ocidental
(América do Sul e Africa) durante o Pioterozðico Tardio a Paleozóico Precoce, permite inf"rir
uma idade de aproximadamente 500Ma. Tal idade é mais próxima das determinções llAr
(-550M4) do que a de 767 i. 18Ma estabelecida para o Salitre ou aquela estabeleciäa para o
Bebedouro (>930Ma para Rb/Sr) e inferida ind¡retamente através de estudos paleomagnét¡cos
por D'Agrella Filho et al. (1990) como sendo provavelmente entre 1,01 e 1,0BGa. se válida
esta idade inferida de cerca de 500Ma a magnetização remanescente seria de origem
secundária e adquirida mais ou menos na época revelada pelas idades K/Ar, conforme conclui
D'Agrella Filho (1995).

Cremos que análises Sm/Nd e pb/pb na Formação Salitre e estudos
paleomagnét¡cos em cãrbonatos das formações sete Lagoas e Lagoa do Jacaré poderáo
comprovar ou não a validade das isócronas Rb/Sr aceitas das formações Salitre e Bebedouro.

Por último parece-nos muito especulat¡vo, mas respaldados em um trabalho de
Durand & Aceñolaza (1990), faz nos pensar que não só a Bacia puncoviscana mas todos as
demais estudadas, com exceção do La Tinta, não foram fatos isolados, bacias estanques e
independentes no tempo.

Conforme Fig. 30 adaptada desses autores, o "Mar"' Bambuí teria sido muito mais
extenso do que aquele.que poderíamos ter imaginado ou proposto (Kawashita et al. 1987).
com base nas razões o'sr/*sr observadas e admitindo válida a curva de variação secular
apresentada, o "mar'' Bambuí pode ser extendida para uma considerável parte do Gondwana
ocidental, cujos limites poderiam ser extrapolados para além da atual Namibia (no sul da
Africa) ou Africa Ocidental (Congo e Zaire). A regressão final parece-nos ter sido bastante
rápida. o mar retraiu das bac¡as Lençóis e egu¡valentes na Bahia e sergipe, Bambuí e Araras
em questão de alguns milhões de anos, a julgar por razões muito próximas cle 0,70740. o
recuo foi mais demorado da atual posição ocupada pela Formação Araras na direção da Bacia
Puncoviscana já de águas bem mais profundas. Na área de Corumbá a regressão final teria
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iniciado ao redor de 550Ma, desaparecendo definitivamente da atual posição ocupada pelas
Sienas Pampeanas e Seras pré-Cordilheiras no Câmbriano.

O "ma/' La T¡nta, pelas razões ttSrPSr e idades Rb/Sr exib¡das iniciou a sua
primeira transgressão bem mais antes, estimado algo entre g70 a 7s0Ma, ou seja, em termos
somente de idâdes Rb/sr, poderíamos julgar como contemporânea à Bacia de Lençóis. A
regressão final ou a última no La Tinta só aconteceria no ordoviciano originando o Grupo
Balcarce.

Finalmente, a Bacia La T¡nta teve desta forma uma h¡stória evolutiva precoce,
embora tenha depositado sedimentos contemporâneos aos da Bacia Bambuí, Puncoviscana e
outras, que no dizer de Durand e Aceñolaza (1990) as mesmas fariam parte de um ep¡sódio
expansivo que afetou os núcleos cratonizados do Neoproterozóico a nível continental.
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