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RESUftO
O ^rttMtt trabalho efettvo«-st am sentido dt t « U r a
potencialidade da aplicaçío do método Rb-Sr tm sedimentes argil©
to», «tiiizaado amostras dt formaçõts paltoxtteas t
to-m*soz$i
cat dt bacias sedimtntarts bresiltires. A intenção residiu M dt
terminação da Idadt da sediatntaçío t dt tvtatos
diagtfttticos
pasttrierts. ocorrtntts tm «nidadts $td1»tiitar«t aarinhat t co»t1a««ta1t. bt» conhtcidas do ponto dt vista tstratifrafIco.
As
•ttojvisas iMciviraa os folktlhos Marinhos paitozõicos da Formaçío Trowbttas (Ktabro Pitin^a) da iacia do Aaazoitas t das formacits Irati t Estrada Nova da M e 1a do Parana. Dtsta iltiwa
bad a » 1nc1viM-tt ainda a Forvação R1o do Rasto, contintntai pa1*±.
tÍ1ca t a Forsação Botucatu (Facits Piraabôia) .contintntai to-M
soxilea. Todas as «mostras analisadas provitran dt
ttsttmnnhos
dt poços ptrfwrados ptia PETROBR^S naqutlas bacias.
As anãlists físicas, quTaicas t isotopicas dt trinta t
tit» amostras, subdivididas tm cento t trtf sisttmas mintralôgi^
cos diferentes, foraa tfttuadas nos laboratórios do Ctntro
dt
Ptstjwisas Geocronolõgicts da Universidade dt Sío Paulo. Utilizar«m-*t aaostras em rocha total t tm fração fina, com granulaçío
Inferior a dois Microns, be* como frações provenientes do ataqut
com iddo clorídrico d11u<do (Iixiviado t resTduo insolúvti).
Os resultados obtidos. Interpretados segundo diagramas

U a c r i m c o s . correlacionando as razões Sr 8 7 /Sr 8 6 t Rb 8 7 /Sr' 6 , tn
caatraa-se na seguinte relação:
formacio

Idadt_
estratigrafica

Iritl

^-5up.(Kazan1ano)
P-Süp.(Kazaniano)
P-Sup.(Kazaniano/
Tatariano)

Cstrada Nova
•!• do Rasto
U

Isõcrona de sis IsÕcrona amos
tema-RT (m.a.T trai
(M.Í.T
256 t 19
243 ± 1 4
228 ± 9

,l*?4U
.ri . Tr-Médio - J-Sup.
176 ±13
(F.Pfraabffia)
ÍÜ*
» S-In^.(Landoveriano) 420 ± 34
Pitinga)

1B0 ± 1 7
177 ± 5
211 ± 12
131 ± 4
162 t 13

As isõcronas 4c sitttoi rocha total (RT) indicara» a
idade absoluta 4a derosiçio 4a unidade sedimentar, sea*1»ante S
idade estratigrâfica, secundo a escala do tempo geológico.
Os
dados extraídos da literatura «specialliada, aliados aos presa*
tes» levara* a interpretações dos processos envolvidos
quando
da deposição do sedimento, en teraos de fenômenos de dispersio
uniforme do Bateria! detrítico fino, no «eio aquoso deposicional. As razões iniciais obtidas oscilara» entre 0.71 e
0.73,
sendo condicionadas i natureza e idade do material fonte.
As isõcronas aaostrais, incluindo fração fina, 11x1viado c resíduo (em HC1). indicara* idades absolutas de eventos
diagenêtfcos co« poder teraodinâaico suficiente para produzir a
homogeneização isotôpica do Sr entre os constituintes nineralô*
gicos inferiores a dois Microns.
Co» base no alcance da homogeneização isotôpica
do
Sr, ea tentos das dimensões dos nincrais envolvidos e do volume
de rocha iaplicado, ê proposta a introdução de quatro
Modelos
de diagraaas isocrônicos para as rochas sediaentares argilosas:
Modelo isocrõnico

I

- homogeneização isotôpica no sistena-FF,
em nível de anostra de mão
(isocrona
aaostrai);
Modelo Isocrõnico II - homogeneização Isotôpica no sisteaa-KT,
c« nível de amostra de mão;
Modelo Isocrõnico III • homogeneização isotôpica no sisteaa-FF,
9» nível de unidade de rocha;
Modelo Isocrõnico IV - homogeneização isotõpica no s1steaa-RT,
CM nível de unidade de rocha.
0 problema da amostragem í de fundamental Importância
P ra a aplicação do método Rb-Sr na datação das rochas sediaenttres argilosas, t necessário coletar amostras não multo afasU
^as entre si, preferencialmente de uma nesma camada da unidade
••dimentar, com muito baixo teor de material grosseirOf visando
• homogeneidade do material detrítico.
a

1x

rreceitadas as analises por fi««rescinda ele ralo I.S£
lecionar, para análise Isotopica. anostrás qee apresente* diferentes razões t»/Sr.
Amfflises orfanopalinolÔgicas fizerae. ressaltar a viabi^
11««ée 4» correiaçío entre os eveatos 4* heaofeneizaçio Isotõpica tfo Sr e a aatvraçio 4a aateria orgânica contida na rocha
•entar.
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CAPTTULO I

1 - INTRODUÇÃO

Ten sido consenso geral que as datações radiometricas
das rochas sedimenta res têm validade somente quando baseadas e«
•inerais formados no próprio sítio deposicional, caso da glauc£
nita e da 11ita autigenica. Em se tratando de rochas sedimenta
rts detrTticas, a sua heterogeneidade seria fator
invalidante
ou, pelo menos, muito prejudicial ã aplicação dos métodos radi£
métricos. Mesmo assim, alguns autores têm aplicado o método Rb-Sr em folhelhos, na esperança de ter ocorrido homogeneização 1s£
tópica do estrÔncio nos minerais de argila.
FAURE & POWELL (1972), ao recapitularem a datação
r±
dionêtrica Rb-Sr em rochas sedimentares argilosas,
concluíram
ser «uito Improvável estas rochas satisfazerem ãs condições bí_
sicas para a aplicação do método, ou seja: 1) composição isotõpj_
ca homogênea do Sr no momento da sedimentação; e 2)
fechamento
dos sistemas para transformações nas concentrações de Rb e Sr,em
épocas posteriores ã sedimentação. No entanto, os mesmos
aut£
res reconheceram o sucesso de inúmeros trabalhos de datação Rb-Sr em folhelhos paleozõicos, com resultados concordantes ou lji
veniente discrepantes das idades atribuídas ãs rochas, ou a ever»
tos termodinâmicos subseqüentes. Eles citam doze trabalhos
em
tais condições, a maioria realizada nos Estados Unidos.
Com raras exceções, os autores norte-americanos analj_
Sêrt» amostras de rocha total, sem qualquer separação de frações
Particulares. A partir de 1970, parece ter prevalecido o pessi_
•1s«© entre os autores norte-americanos, fato deduzido pela
a£
*enda de publicações a respeito, aparentemente devido aos resu^
U d o s do trabalho de DASCH (1969). Este autor, analisando stdj,
•tntos recentes do Oceano Atlântico, havia demonstrado não oco£
rtrt» trocas químicas tntre a água do mar os detritos nela dtpo
Ut
o que Impediria a homogeneização 1sotóp1ca tntrt
as
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partTcuias do sedimento. Estar-se-ia diante de UM fato que in
possibilitaria determinar a *dade de deposição das rochas sedj^
• tares pelo «étodo Rb-Sr, una vez que não poderia estar satis^
feita a premissa de una composição isotopica homogênea no moaer^
to da sedimentação.
Pesquisadores franceses da Universidade de Strasbourg
tia-se dedicado, desde o inTcio da década de I960, a datação ra_
dio«êtrica das rochas sedinentares argilosas pelo método Rb-Sr.
A linha de pesquisa por eles adotada concentrou-se na fração ajr
gilosa das rochas sedimentares por ser mais suscetível ã homo_
geneização isotopica do Sr, ã vista dos fenômenos de neoformação
e agradação de minerais no próprio ambiente deposicional.
Tais
pesquisadores procuraram estabelecer critérios rTgidos para a se_
leção de amostras, baseados nas características
«ineralõgicas
das argilas. Para datação, seria necessária a presença de mine_
rais neoformados ou de minerais alogênicos, que apresentassem te£
dência a trocas quTmicas com o meio líquido, o que propiciaria a
homogeneização isotopica do Sr no ambiente deposicional.
Entretanto, raramente podem ser encontradas, na naturç_
z«, as associações mineralogicas preceituadas pelos
pesquisado
res franceses, o que restringiria a aplicabilidade do método Rb-Sr para datação das rochas sedimentares.
Dentro deste cenário,a presente pesquisa foi encentada
no sentido de ampliar as potencialidades de aplicação do método
Rb-Sr nas rochas sedimentares.
Em extensas áreas do Oceano Atlântico, os
ft 7

sedimentos

flfi

•rgilosos recentes apresentam razões Sr /Sr
muito
próximas
(DASCH, 1 9 6 9 ) . Tal homogeneidade poderia ser explicada por uma
dispersão uniforme do material detrítico fino nas águas do mar.
Dispersão semelhante teria também ocorrido nas zonas distais da$
gr«ndts bacias Intracratonicas, onde se depositaram espessas se_
qOtncias de folhelhos. Este processo seria o responsável pelos
êxitos alcançados, em pesquisas anteriores, em alguns casos de
^ t e r m i n a ç ã o de Idade de rocha com base em amostras de rocha t £
A comprovação definitiva deste fenômeno abriria novos
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nhos para a datação de sedimentos, por diagramas isocrõnicos Rb-Sr.
KAUASHITA em 1972, tentou lançar luz sobre os
proble
•as de datação de rochas sedimentarei e estabeleceu alguns crit£
rios iniciais para amostragem e tratamento das amostras, mas de^
parou-se com as dificuldades inerentes a natureza do material an£
lisado. Procurou verificar a aplicabilidade do método em
mate_
riais diferentes (inclusive arenitos) e em sedimentos provenieji
tes de ambientes diversos.
Para a coleta e a análise das amostras incluídas
no
presente trabalho foi obedecida a orientação preceituada
por
KAUASHITA, e, ao mesmo tempo, procurou-se levar em conta a exp£
riência já obtida pelos pesquisadores franceses, que haviam
d£
monstrado serem os minerais de argila os mais facilmente
subme_
tidos ã homogeneização isotõpica.
Para alcançar os objetivos propostos, procurou-se, ne£
te trabalho, selecionar as amostras mais adequadas, tendo
sido
escolhidos os folhelhos paleozoicos e marinhos da Formação Trom
betas da Bacia do Amazonas e das Formações Irati e Estrada Nova
da Bacia do Paraná. Desta última bacia, incluiu-se também a Fo_r
«ação Rio do Rasto, neopaleozóica continental, e a Formação Botu_
catu, eo-mesozõica continental. Todas as amostras analisadas pro
vieram de testemunhos de poços perfurados pela PETROBRflS, supo£
tos isentos de alterações intempericas posteriores ã sedimentação.
A datação radiométrica de rochas sedimentares apreseji
ta diversos objetivos adicionais de elevada importância para
a
9«ologia, destacando-se, entre outros: 1) estabelecimento de 1d£
de das rochas sedimentares afossi lTferas; 2) obtenção de 1nforma_
ÇÔes importantes para o aprimoramento da escala do tempo geolõgj_
co; 3) determinação da idade de eventos termodinâmicos ocorridos
•PÕs a deposição dos sedimentos.
Além disso, buscou-se a correlação entre dados
quT«1_
co$ t isotõpicos e parãmttro* Importantes na caracterização
da
•volução diagtnética dos $ed1mento«, particularmente o$ Tndict*
d* alteração térmica (IAT) das organolitas bem como os
indicts
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de cristalinidade e da composição quTaica das ilitas (Tndices de
Kubier e de Esquevin). Procurou-se, nestes casos» estabelecer
bases para datação de eventos significativos na evolução dos se
diaentos, que tenha» se traduzido ea Mudanças nos valores desses
parâmetros.

-5CAPITULO I I
2 - HISTÓRICO DA APLICAÇÃO DO MÉTODO Rb-Sr NA DATAÇÃO DE

2.1-0

ROCHAS

MÉTODO RADIOMÉTRICO R b - S r

A determinação das Idades geológicas pelo método Rb»
—
87
-Sr fundamenta-se na reação nuclear espontânea do Isotopo Rb
que» por emissão de partTcula B (elétron nuclear), se transforma
no Isõtopo Sr87 ,segundo uma constante de desintegração assumida,
neste trabalho, X * 0.147 x 10 ano. Se fosse utilizado o outro
valor também freqüentemente encontrado na literatura especial 1za_
da (0.139 x 10 ano), os resultados aqui aoresentados
seriam
cerca de 6* mais elevados.
A equação (1* perraíte a determinação da idade(T) do ma_
terial analisado, uma vez conhecidas as razões:
(Sr 87 /Sr86 ) « razão isotopica atual do Sr contido no material;
87
86
—
(Sr /Sr ) . « razão Isotopica do Sr contido originalmente no ma_
terial , denominada razão inicial;
87
8fi
~~~~~~ "—~—^~~
(Rb /Sr ) • deduzTvel a partir das concentrações de Rb e Sr
no material, e das composições Isotõpicas atuais
destes elementos.
°) - (Sr°'/SrO0)1
1 +
L
L
T « l/A In
87
86
Rb /Sr
A equação (1) pode ser enunciada sob a forma
(Sr /Sr ) p - (Sr 8 7 /Sr 8 6 ) i + (Rb 8 7 /Sr 8 6 ) (e XT -l)
87

86

y«b+ax:
(2)

Rochas cogenéticas apresentam, por definição, a mesma
^•dt (T) e, na maioria dos casos, a mesma razão inicial (Sr /
^Sr )j §m virtude da homogeneização Isotopica ocorrida durante
0
Processo formador.
0 gráfico que apresenta como ordenadas valores da rela_
87
Çtp 5r /Sr 6 6 e como abdssas valores da relação R b 8 7 / S r 8 6 é cha
••do Diagrama isocrônico.
Amostras cogtnêtleas com diferentes razões
Rb /Sr
r
••• *prtfentadts, em diagrama Isocrônico, por ponto* distintos-
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- denominados pontos analíticos - alinhados segundo uma reta que
corta o eixo das ordenadas. 0 ponto de interseção representa
a
razão inicial do sistena. K reta dí-se o noae de isócrona, e sua
inclinação eu relação ao eixo das abcissas e indicadora do tempo
transcorrido após a homogeneização isotõpica do sistema.

2.2. OS PRECURSORES TO MÉTODO DAS RETAS ISÓCRONAS
COHPSTON & JEFPERY (1959), analisaram fases
cogenítj^
cas (biotita e microclina) do granito Boya da Australia e verify
caram, para um certo valor admitido para razão inicial,
idades
concordantes mas inferiores ã época - conhecida — em que a rocha
teria se formado. Aqueles autores interpretara* os resultados
como devidos a homogeneização isotõpica provocada por »eta«orfis_
mo posterior ã formação da rocha.
NICOLAYSEN (1961) desenvolveu com maior
profundidade
o assunto, ao analisar o granito de Mbabame, Kfrica, e apreciar
os dados que TILTON et ai. (1958) haviam obtido sobre um gnaisse
de Baltimore. Foi o primeiro pesquisador a construir um diagra_
aa isocrônico com pontos representativos de minerais e de
amo£
trás de rocha total. Este procedimento não sõ possibilitou
a
determinação de uma idade comum aos diferentes materiais cogenê
ticos analisados, como abriu caminho para o estudo da movimentação dos elementos Rb e Sr entre os minerais.
Trabalhos posteriores mostraram ser possível, para r£
chás Tgneas e metamórficas, traçar isõcronas de minerais em
tqQlUbrio isotópico - que definiam a Idade do evento homogenej^
zador. Indicaram também que quando a rocha total permaneceu co
"o sistema fechado durante o reeqOilTbrio dos minerais, a Isõcro
na traçada com pontos representativos das amostras de rocha
t£
l
*1 Indica a idade da formação do sistema, ou seja, a
própria
da rocha.
A utilização do diagrama isocrônico, tornando dtsntcts_
o conhecimento prtvio da composição isotõpica do Sr pr1mj[
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rio, permitiu a introduçlo do ««todo das isocronas Kb-Sr no cam
po das rochas sedimentares, portadoras, em geral, de valores va
riãveis para a razão Sr /Sr
inicial, devido ãs diferentes ori^
gens do Material detrTtico.
Cumpre salientar que pontos muito espalhados no diagra
•a isocrônico indicas amostras inicialmente não homogêneas quan
to ã composição isotõpica do Sr. Inversamente, pontos
capazes
de definir retas isõcronas com dispersão dentro do erro analTt^
co, sugerem fortemente que as idades são significativas, as asH>s_
trás são cogeniticas e os diferentes sistemas considerados
pos_
sufam razões isotópicas iniciais muito próximas (PCTERMAN, 1966;
FAURE I CKAUDHURI, 1967).
2.3. 0 PROBLEMA DO Sr 8 7 RADICGENICO HERDADO PELOS SEDIKENTOS
Sendo as rochas sedimentares constituídas por material
derivado de rochas fontes com diferentes idades, tem sido proble
•a crTtico para a datação radiomitrica Rb-Sr, a ocorrência
de
Sr
radiogênico herdado pelo sedimento. Para rochas vulcânicas,
formadas por cristalização de minerais a partir de magma, é pro£
nesticãvei o valor da razão Inicial. Has o mesmo não ocorre pj«
r
« as rochas sedimentares, onde os valores variam segundo a natu_
reza do material herdado e as condições de sedimentação.
Evaporitos (gipso e anidrita) e carbonatos
marinhos
(calcita, dolomita e aragonita).provindos de material
origina^
"ente contido na água do nar, e apresentando baixo conteúdo
de
r
"• «presentam as únicas rochas sedimentares com valores previ^
para a razão inicial. Os trabalhos de WICKHAH (1948),
«t ai. (1968) e, principalmente, os de PETERHAN tt ai.
O970) e de VEI2ER t COHPSTON (1974), referem-se a medidas 1$otõ
Picas do Sr em carbonatos marinhos, constatando-se pequena var1a_
c
«o da razão Sr 8 7 /Sr 8 6 entre 0.707 e 0.710, nos mares fanerozõi
co
*« A principal razão desta quase constância de valores reside
*• fato do Sr chegar ã concentração de oito Miligramas por litro
"• «9«i do mar, ocorrendo, pois, como um dos mais abundantes elt

Mentos traços (ODUH, 1957). Qualqutr Sr adicional, trazido
«•
solução pelos rios, pouco pode alterar, ea virtude da sua peque^
na quantidade relativa.
CONPSTON ft PIDCEOk (1962) foraa os pioneiros na
daU
çio de rochas sediaentares argilosas, pelo Método das isÔcronas.
Analisara» folhelhos marinhos, ea aaostras de rocha total, das
Forsações Cooaa. State Circle e Cardup, ocorrentes na Austrília.
Obtiveraa isôcronas, pelo Menos nos casos das Foroações
State
Circle e Cardup, que interpretara» C O M O sendo atribuíveis ao «e
taaorfisao. Aqueles autores coaentaraa taabéa a possibilidade
da aistura de Material detrítico C O M Minerais autígenos ser uni
forme no folhelho COMO UM todo, dando lugar a uma razão Sr87/Sr8fi~
inicial Maior que aquela da igua do Mar.
A biModalidade das razões Sr 8 7 /Sr 8 6 iniciais dos sedj_
Mentos do Grupo HaMilton (New York, USA), foi explicada
por
BOFINGER ft COKPST0N (1967), de duas Maneiras: por proveniência
cíclica dos detrito: de duas fontes diferentes, ou por UMA hoM£
Çeneização seletiva, "in titu", dos isõtopos do Sr, durante
os
fenômenos de diagenese ou MetaMorfisara. AdMitiraM eles que
a
87
presença de Materiais, por exemplo, carbonatos, C O M razões Sr /
86
/Sr
diferentes daquelas das rochas fontes de Material detrTtj^
co, pode condicionar o aparecimento de isôcronas paralelas,construídas a partir de grupos de amostras, definidos pela proporção
entre os constituintes autígenos e detríticos.
Outro exemplo de isôcronas paralelas foi mostrado por
KAHASHITA (1972) em amostras da Formação Rio Bonito: o diagrama
tsocrõnico incluiu o traçado de três isõcronas, com
diferentes
8
86
v«lores para a razão Sr */Sr
inicial, resultantes do
agrupa"«nto de tris diferentes categorias de amostras: a) arenitos síj_
t*co$ e argilosos; t) folhelhos sílticos e arenosos e c) folh£
l*os argilosos. Verificou-se nitidamente que quanto maior o teor
*• Material detrítico, maior tra o valor da razão Inicial.
BOFINGER ft COMPSTON (1967), ao reavaliarem os
dados
àê% amostras do Grupo Hamilton, previamente interpretados
por
WITHEY ft HURLEY (1964), concluíram ser Importante a Influência
•• ••ttriâi detrítico no valor da razão inicial do sedimento.
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ALLSOPP ft KOLBE (1965) datando folhclhos da Foraação
Malaesbury da Peninsula do Cabo» ifri ca do Sul, obtiveraa
coao
razão isotõpica inicial ua valor superior ao do Sr da igua
do
•ar. Entretanto, para calcirios associados ao folhelho, encort
trar.a coaposiçio isotõpica prõxiaa i da água do aar. Os
aut£
res admitiraa que a alta concentração do Sr no caicirio
constj^
tui fator iapeditívo da coapieta hoaogeneização isotõpica do Sr,
ao nível observado pare os folhelhos.
DASCH et ai. (1966) e DASCH (1969) deaonstraraa
que
a coaposiçio isotõpica do Sr contido em sediaentos recentes nio
carboníticos, coletados no fundo do Oceano Atlintico, é variívei
e difere do Sr contido nas iguas marinhas. Atribuirá* este efej_
to is diversas proveniências dos detritos.
FAURE I CHAUDHURI (1967) datando o folhelho Nonesuch
(Michigan, USA), verificara* que o Sr do folhelho nio entrou ea
eqQilíbrio isotópico coa o da água durante o transporte e deposi_
ção. No entanto, sugerem a efetivação de ua equilíbrio coa o Sr
das íguas conatas durante os fenômenos de diagênese.
CLAUER
(1973) ao datar níveis sediaentares do pri-CairbHano do
Saara
Ocidental utilizando-se da fração granuioaétrica inferior a dois
microns taabéa sugeriu a efetivação do fenõaeno nos casos de «£
9il*s degradadas e abertas no instante da sedimentação.
Trocas
iõnicas entre as iguas conatas e a fração argilosa do sedimento,
representando os primeiros passos para a hoaogeneização isotõpj^
ca, foram verificadas claramente por CLAUER et ai. (1975),
ao
•nalisarem sediaentos recentes do fundo do Oceano Pacífico.
2.»». O SIGNIFICADO DAS IDADES Rb-Sr E OS EVENTOS DE HOMOGENEIZAÇÃO ISOTÓPICA NAS ROCHAS SEDIMENTARES
Considera-se que a idade radiometrica determinada pelo
•«todo isocrõnico refere-se ao evento responsável pelo
tqO1i£
fcMo Isotõpico do Sr entre os minerais da rocha sedimentar. Este
•vtnto podt ter ocorrido numa das quatro fases principais da h U
toria da rocha: a) degradação (formação do$ componentes detríti^
co
*)i b) sedimentação; c) diaginese t d) mttamorfisao (BONHOMHE
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ft P R E V O T , 1968). Em qualquer caso, a premiss* do sistema peril
ncctr fechado «pós o fenômeno homogeneizador deve ser satisfeita.
Com o trabalho de BONHOHME I SEGONZAC (1962)iniciaram-se os estudos sobre o mecanismo da homogeneização isotopica do
Sr nas rochas sedimentares. Datando folhelhos Marinhos de Steige
(Vosges setentrionais), os autores obtiveram idades concordantes
coei • presumível para a época da sedimentação. A presença
de
mvscovita nos folhelhos, supostamente impeditiva dos processos
4e homogeneização isotopica, levou os autores a formularem hipõ
teses de cloritização e intumescimento do mineral durante o
pe
ríodo de alteração da rocha fonte e o transporte ou no próprio
ambiente deposicíonal, quando da diagênese subseqüente.
Os processos de homogeneização isotopica foram anal1sa_
dos por FAURE t CHAUDHURI (1967). Entre as possíveis causas re£
ponsíveis pelo fenômeno aqueles autores incluem: a) os elementos
Rb e Sr derivar-se-ijm exclusivamente de írea fonte constituída
por rochas de mesma idade; b) os elementos Rb e Sr estariam co£
tidos, exclusivamente, em minerais autígenos; c) o Sr dos mine_
rais detríticos eq0i1ibrar-se*1a isotopicamente com o Sr da água
do sítio deposicionai, seja durante a sedimentação, seja durante
a diaginese e d) o Sr dos minerais detríticos eqflilibrar-se-ia
isotopicamente durante os fenômenos de metamorfisno. Os autores
não chegaram a formular a hipótese de mistura detrítica uniforme,
como sugerida por COMPSTON & PIDGEON (1962).
Considerando que, nas rochas sedimentares, os minerais
argilosos são os mais suscetíveis a transformações cristaloquímj^
cas, BONHOMME et ai. (1964) procuraram interpretar o comportame£
to desses minerais nas suas três grandes fases de evolução
na
crosta terrestre: herança, neoformação e transformação ( degrada_
Ç»o f, segundo LUCAS (1962), agradação). A herança e a neofojr
«*ção seriam mecanismos extremos, entre os quais situar-se-ia o
domínio das transformações. Segundo aqueles autores, as Idades
radiométricas em mintrais de argila dependem do tipo prepondera^
tt do mineral argiloso (herdado ou autígeno) presente no sed1me£
to. No mesmo trabalho (BONHOMME tt ai. , 1964) são discutidos o*
'tnômenos de "rejuvenescimento" das rochas sedimentarei,
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tantes d«s transformações dos Minerals de argila durante a diagê
M S * c as fases prí-metamÔrficas (anquimetamorfismo de
KUBLER,
1U4).
0 probleM da interpretaçio de idades aparentes
infe
rieres àquela presumível para a sedimentação é complexo e,
fre
qteateaente, de difícil solução. A temperatura, a pressão, a djr
cvlação das águas conatas durante a compactação do sedimento, os
deslizamentos entre os cristais (de origem tectÕnica), e t c , p£
de* provocar trocas de elementos químicos entre as diferentes f±
ses aiaerais, resultando reeqOilTbrios isotõpicos parciais
ou
flevais (BONHONME «t ai., 1964). A eficiência da homogeneização
Isotopica está condicionada ao tamanho das partículas e i nature_
za dos minerais envolvidos (HURLEY *t aí.,1962). Convém lembrar
também a intensidade e a duração do processo homogeneizador, fa_
tores fundamentais para a concretização da homogeneização isotópica em escala local ou regional. Desta f o m i , a interpretação
das idades aparentes derivadas das isõcronas de rocha sedimentar
deve ser feita ã vista da história da rocha (BONHOMME «t ai.,
1965). Deve levar em conta todas as informações disponíveis no
tocante ã proveniência dos sedimentos, transporte, ambiente dep£
sicional, evolução tectõnica da bacia, etc.
Os trabalhos de BONHOHME & CLAUER (1972) e de
CLAUER
(1973) versam sobre datações de rochas sedimentares com homogenei^
zação isotopica ocorrendo durante ou logo apôs a sedimentação. As
datações do último evento, denominado diagênese precoce, resulta_
raa em idades muito próximas das presumíveis para a formação da
rocha.
KAWASHITA (1972) analisando os folhelhos devonianos da
Formação Ponta Grossa da Bacia do Paraná, determinou a idade de
1
27 • 16 m.a., com base em uma isocrona representativa das
fr±
Ç<>«$ finas (< Zv) das amostras. Interpretou esta Idade como de
corrente de um reeqOilíbrio isotópico - em nível dos minerais
c
o» dimensões Inferiores a dois microns - provocado pela e1tva_
f*o de temperatura associada ao intenso vulcanismo básico deseji
cadeado na bacia, com clímax no Cretáceo Inferior (AMARAL tt aí.,

-u1tt€).
2.S. APLICAÇÃO DA LIXIVIAÇAO ÁCIDA
Sendo as isõcronas retas definidas ««diante «odeies es_
tatTsticos de regressão, í desejável a obtenção do valor nímero
possível de pontos, co* distribuição be» espaçada no
diafranta
itocrÔatco. As experiências de lixiviação Icida té» se mostrado
elta**ate favoráveis i obtençio de pontos bem afastados no dia_
fraa* itocrõnico, separando um componente carbonatico
solúvel
(lixiviado), co« baixa razão Ib/Sr, e *• coaponente resistente ao
ata*.*» ácido (resTduo), co* alta razío tb/Sr.
•OFIRGER «t ai.(1968) aplicara* a lixiviação ácida em
folhelhos ordovicianos da Austrália, utilizando ácido clorídrico
em anostrás de rocha total. Os folhelhos «ostravan sinais de te
re« sido svbaetidos a condições teraodiniaicas de diagênese wm±
to avançada. prõxi»as a «etaaorfisno, tm conseqOência de soterra
•euto profundo. A disposição linear dos pontos representativos
de rocha total, de lixiviado e de resTduo, e* diagraaa isocrõni^
co, «ostrow que a lixiviação não alterou as proporções dos isóto
pos contidos nos Minerals solúveis, desde que
a idade forneci^
da pela Isócrona foi «uito pouco inferior ã da deposição dos se
diaentos, conforme indicava* dados paleontológicos. As experiift
cias de Hxiviaçio nostraraa-se rcprodutTveis para ácidos
co«
nonaalIdades de ate 1 N, e para diferentes teapos de ataque.
ím condições s1«11ares de análises, FAURE I CHAUDHURI
(1917), no caso dos folhelhos Nonesuch (White Pine, Michigan,
USA), verificara* UM aimento da razão Sr 7 /Sr no lixiviado,
•co«panhando o auaento do tempo de ataque e da concentração
do
ácido. Os autores admitira» a possibilidade de ocorrer lixivia*
Çáo do Sr radiogínico diretamente de certos Minerais argilosos.
KAUASHITA (1972) datando folhelhos paleozóicos das Ba
U $ do faraní e Amazonas, aplicou, co* sucesso, a lixiviação
Íc1da t procurou definir parâmetro» para «elhor interpretação dot
r
*ttltadof alcançados. Suas conclusões st constituíra* na base
"trttadora de Multas fases do trabalho ora apresentado.

C
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3 - UNIDADES StDIíCKTAIES

ESTUDADAS

3.1. POSICIOMAMDrTO ESTKATICXAFICO

Res Quadros 1 * 2 , estão representadas as ceivnas «
tratigríffcas ias Bacias do Parana • Amzonas, relacionadas a
•sea la de tempo fanerozõico de HA it ABO «t «l. ( 1 H 4 ) . As form*
cits sadiMBtarts cstvtfadas estio destacadas p«1a idcntificaçio
das aaastras, C O M as respectivas profaadidades de coleta, e os
••Cos de onde foraa extraídas.
3.2. CMTÉRIOS ADOTADOS PARA AMOSTRAGEM
KAUASHITA (1972) awstrou a necessidade de
obedecer
certo» critérios para a coleta de aaostras de rochas
sediaeii
tares» a str*m subsetIdas i dataçio radioaitrica pelo
aétodo
tk-Sr. t de ftradaaeatai iaportíncia o Material estar isento de
alteracies In temper leas, ser realmente representativo da »nida_
it sedimentar e ter covposiçio quT*ica suficientemente diferente, part os pontos analíticos se distanciarem no diagrama
1s£
crônico.
Além disto, como a homogeneização isotõpica torna-se
mais difícil i medida que cresce o tamanho das partículas min£
rais, a datação de eventos de homogeneização deve basear-se nos
minerais de argila.
Com base nesta orientação o autor selecionou, para da,
tação, amostras de folhelho e, em alguns casos, calcário e *va_
com baixo teor de material detrítico mais grosseiro.
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CAPITULO

IV

4 - METODOLOGIA EMPREGADA

.l. PROCEDIMENTOS PRELIMINARES NO LABORATÓRIO

Todas as amostras procedera* de testemunhos de
poços
perfurados pela PETROBRÃS nas Bacias do Paraná e Amazonas.
Ti^
nha« ao redor de 150-200 gramas e dimensões suficientes para
a
execuçío de lamina delgada.
Inicialmente as amostras foram lavadas, para a remoção
da lama de perfuração e demais impurezas superficiais.
Seguiu-se a separação em três porções, conforme o
quema abaixo:
«-

• * - * • + •

+
aproximadamente lOOg
para britagem
A

Amostra

- » • * - » > - » •

+
fragmento adequado
para lamina delgada
B

e£

+
amostra para coieção de referência

C

^.2. ANALISES E CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS
A fragmentação da porção A da amostra se processou em
britador de mandTbulas, seguindo-se suaves percussões com pist£
Io de ágata, suficientemente enérgicas para ) redução da amostra
• dimensões granulométricas inferiores a 0.149 mm, corresponde^
tts a 100 mesh na escala da American Society for Testing Material
(ASTM).
Pequena parte dela foi analisada semi-quantitativãmente quanto aos teores de Rb e Sr, por fluoresccnda de ralos X,$e_
gundo as técnicas transcritas por KAWASHITA (1972).
A análise semiquantitativa

permitiu reconhecer as amo£
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trts que apresentava» Mtiores diferenças na razão Rb/Sr,
as
quiis fora» selecionadas para processamento e denominadas sistews-RT.
0 restante da porção A, fragmentada, foi disperso
em
ígua distilada e submetido a dois processos não violentos de de_
sagregaçlo:
agitação ea nisturador C O M haste rotativa (15 Minutos);
ultra-son (15 minutos).
Tanto quanto possível, procurou-se evitar a quebra dos
Minerais detrTticos.
A separação da fração granuloMÍtrica inferior a
dois
Microns deste material foi feita por pipetagem, conforme os mét£
dos preconizados por KRUMBEIN & PETTIJOHN (1938). A esta fração
denoninou-se sistema-FF.
Ambos os sistemas, RT e FF, foram submetidos a
nação quantitativa dos teores de Rb e Sr, por fluorescência
r*1os X, seguindo-se a análise mineralógica das argilas por
fratoMetria de raios X.

J^
de
dj^

-o '.

Separou-se uma a duas gramas de material do sistema FF,
p«ra lixiviação ãcida, e submeteu-se o restante, bem como o si£
teu RT, ãs análises isotõpicas.
No procedimento da lixiviação ã d d a utilizou-se ácido
clorídrico em concentração 0.1N e período de ataque de dez minutos, com agitação em ultra-som. Por centrifugação
efet1vou-se
a separação do material lixiviado, contido na fase líquida, da_
quele resistente ao ataque ácido, depositado como resíduo. Obt£
ve-st, assim, mais duas porções da rocha, uma delas contendo
o
material solúvel em ácido, denominada subsistema-LIX e a
outra
contendo o material insolúvel, denominada subsistema-RES.
0 subsistema-RES, após a determinação quantitativa dos
teorts de Rb e Sr, por fluorescência de ralos X, foi submetido ãs
análises Isotópicas.
No subsistema-LIX, a determinação dos teores dos
«le,
fttntos Rb e Sr processou-se por diluição isotópica, segundo
as
tícnicas e pormenort$ analíticos descritos por KAWASHITA (1969).
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As analises isotôpicas dos diferentes sistemas realiza^
raa-se no espectrõaetro de Massa Varian-Nat TH-5 do Centro
de
Pesquisas Geocronolõgicas da Universidade de São Paulo. Durante
o perTodo de utilizaçio do espectrÔMetro, efetuaraM-se trinta e
seis analises do padrão de Sr normal (carbonato de es tronei o
—
8 7 fifi
EiMer t Aaend), con Media da razio Sr /Sr
igual a 0.7082
±
0.0006 (2o).
As idades resultantes dos diagraaas isocrÔnicos fora»
obtidas por utilização do programa de computação c" trõnica de£
cri to por KAWASHITA (1972), denominado PISOSP. Este autor intr£
duziu Modificações nos Métodos de cálculo para o ajuste de retas
de regressão desenvolvidos por WILLIAMSON (1968) e YORK (1969)1e_
vando e« conta os erros experimentais.
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CAPlTULO V

5 - VARIAÇÕES DOS TEORES DE Rb E Sr NOS SISTEMAS INDIVIDUALIZADOS
E DEFINIÇÃO DE ISÕCRONA AHOSTRAL

Considerando as inúmeras combinações possíveis de n1ne_
rais nas rochas sedimentares, as amostras em sistema-RT conte»
os tltacntos Rb e Sr em concentrações muito variáveis, dependen_
tes da composição mineraiõgica da rocha. Entre os Minerals fo£
•adores das rochas, os portadores de potássio são, em geral, po£
tadorts dt Rb. Esta particularidade resulta da semelhança
de
propriedades dos elementos Rb e K, principalmente na dinensão do
ralo lônico, tornando possível aos ions Rb* ocuparem posições de
ions K* nas redes cristalinas. Alguns minerais contendo K,
e
conseqüentemente Rb, são de ocorrência muito comum nas rochas se_
dimentares: ilita - do grupo dos minerais de argila; biotita
e
muscovita — do grupo das micas; e ortoclísio e microlina —
do
grupo dos feidspatos. Da mesma forma, devido propriedades seme
lhantes dos elementos cálcio e estrondo, a distribuição
dos
ions Sr
é controlada pelo seu poder de substituição dos
ions
•2
Ca
nos minerais portadores de cálcio. Entre estes, citam-se
cono de ocorrência comum nas rochas sedimentares: caicita, dol£
mita c aragonita - do grupo dos carbonatos; e anidrita e gipso do grupo dos sais de evaporito.
A separação por pipetagem da fração granulométrica in_
ftrior • dois microns (s1stema-FF) implica no enriquecimento em
minerais de argila. No caso muito comum da rocha str portadora
dt 111ta, a maior participação deste mineral aumenta o teor
de
Rb, faztndo a razão Rb/Sr ser maior que aquela do s1stema-RT. C£
MO conseqüência, ocorre o distanciamento, no diagrama isocrônico,
dos pontos representativos dos dois sistemas.
No presente trabalho, a lixiviação ácida se processou
no sisttma-FF. Com a retirada principalmente dos carbonatos
t
dt cálcio, o subsisttma*LIX torna-se muito enriquecido
tm
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estrÕncio, con a conseqüente diminuição considerável de sua
zio Rb/Sr.

ra_

0 subsistema-RES, empobrecido em estrÕncio, tende
a
apresentar altas razões Rb/Sr, com suas representações ca grafi^
co Isocrônico afastando-se da origem dos eixos.
0 sistema-FF e os subsistemas LIX e RES se justificas
na eventualidade de, em algum momento da historia da rocha sedj^
mentar, haver ocorrido uniformização da composição isotõpica do
Sr entre diferentes constituintes minerais da rocha. Neste caso
a representação gráfica dos diferentes sistemas, em diagrama is<>
crônico, dar-se-i por pontos distanciados e alinhados segundo U M
reta, aqui denominada isócrona amostrai por ser definida apenas
para uma amostra isolada.
Os sistemas-RT, por conterem normalmente partículas de
maiores dimensões, resistentes ã homogeneização isotõpica,
ten^
dem a colocar seus pontos acima da isõcrona amostrai. Em alguns
casos específicos, quando a fração detrítica mais grosseira não
for significativa ou constituir-se de minerais estéreis em
Sr
(por exemplo, quartzo), os pontos de sistema-RT podem alinhar-se
sobre a isõcrona amostrai.
A Figura 1 mostra o comportamento normal dos teores dos
elementos Rb e Sr quando das análises dos diferentes sistemas,S£
pondo tratar-se de rocha sedimentar pelítica, com significativas
participações de ilita e carbonato e/ou sais de cálcio.
A Figura 2 representa o diagrama isocrõnico ideal
p<»
ra as referidas condições, com a isõcrona amostrai definindo
a
Idade do evento homogeneizador. 0 ponto do sistema-RT situa-se
acima da isócrona.
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CAPÍTULO

VI

6 - DESCRIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS
6.1 - FORMAÇÃO IRATI

A Formação Irati se estende por tod* • Bacia do Parana"
(Figura 3 ) , C O B espessura Máxima pouco superior a 80 •. Compreen
de predominanteMente argilitos cinza escuros a pretos. Folhelhos
pretos carbonosos e betuKinosos se desenvolve» no leste da bacia
Canadas de calcirio e sílex incorporam-se acentuadamente na for
•açio na parte norte e nordeste, a partir do Arco de Ponta 6ros
sa (HORTHFLEET «t al.t 1969). Para as bordas da bacia, no sent±
do sul, norte e noroeste, ocorre* nítidas nudancas faciolÓgicas,
COM desenvolvimento de sedimentação Mais grosseira, incluindo sil
ti tos e arenitos finos, em detriMento dos calcários e folhelhos
pretos (FULFARO, 1971).
0 contato estratigrãfico superior, COM a Formação Str_
r% Alta» t Inferior, COM a Formação PalerMo, sio concordantes.EM
certas regiões de São Paulo, o contato inferior é discordante
(BARBOSA & ALMEIDA, 1949; BARBOSA ft GOHES, 1958 e ANDRADE & SOA
RES. 1971).
As estruturas sedimentares Mais comuns inclueM laminai
çio paralela. Marcas onduladas e acamamento rítmico de calcário
t folhelho. 0 ambiente deposicional foi marinho restrito, eux£
nico (NORTHFLtET *t ai., 1969), de águas altamente salinas
(WASHBURNE, 1930), COM deposição abaixo do nível das ondas, ch£
gando a sedimentar evaporito como no caso da anidrita atravessa,
da pelo poço LI-1-SP, perfurado pela PETROBRXS no Município dt
Lins - São Paulo. Segundo AMARAL (7967), a pouca
perturbação
do» tstratos sugere águas relativamente profundas. As
áreas
fontes supridoras se caracterizaram por relevo suave.
A presença de restos fósseis dt"Mesosaurus brasiliensis",
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descritos por MCGREGOR (1908) e de "Stereosternuo tuaidua" (COPE.
1886), auito seaelhantes ãs fonas encontradas no White Band da
seqOincia Dwyk* da Africa do Sul (WASHBURNE, 1930), confere id*
de ptraiana para a Formação Irati. Os estudos palinológicos de
DAEKON I QUAOROS (1970) restringiram a idade ao Peraiano
Supe
rior, sais precisaaente Kazaniano, coa intervalo de teapo entre
230 e 240 a.a. (HARLAND et ai., 1964).
6.1.2. MATERIAL SELECIONADO PARA ANALISE
Para a datação radioaitrica da Formação Irati,
foraa
coletadas dezenove amostras de testemunhos de dois poços perfura_
dos ptla PETROBRÃS na Bacia do Paraná: LI-l-SP (Lins - São Paulo)
e HC-l-SC (Matos Costa - Santa Catarina). Na Figura 3 estão l£
calizados os dois poços.
As análises preliminares dos teores de Rb e Sr
foram
realizadas ea nove amostras dos testemunhos 13 e 14 do poço
LI-l-SP. Para a determinação da idade da formação, selecionaram-se cinco amostras distribuTdas em dois grupos,segundo a profujt
didade:
AT-45
AT-46

1666 . 40m
1666 .50*

AT-48
AT-50
AT-51

1693. 30m
1694. 10m
1694. 25m

A subdivisão das amostras em grupos, segundo a
maior
proximidade entre elas na unidade sedimentar, visou a separação
de conjuntos de amostras onde se presume não tenham ocorrido va_
riações significativas nas rochas fontes dos detritos.
foram
de Rb
pouco
foram
com o

Dez amostras dos testemunhos 17 e 18 do poço
MC-1-SC
selecionadas para as análises semi-quantitativas dos teores
e Sr, por fluorescênc a de raios X. Apesar dos resultados
favoráveis, com valores muito baixos para as razões Rb/Sr t
selecionadas cinco amostras para as análises subseqOentes,
objetivo de testar as limitações do método das isócronas.
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AT-35
AT-36
AT-37
AT-39
AT-41

1608.70a
1609.20M

1609.70a
1610.70a
1611.70a

As Tabelas 1 e 2 fornece» os dados para a
idtntificaçio das aaostras e os respectivos resultados a n a l í t i c o s .
6.1.3. VARIAÇÕES NA COMPOSIÇÃO MINERALÕCICA DAS AhOS
TRÁS
A descriçio aacro e «icroscõpica das aaostras, de «a
bos os poços, encontra-se no Apêndice.
A observação da Figura 4 aostra que, das cinco
£
trás do poço LI-1-SP, apenas as AT-50 e AT-51 apresentaa coapo
siçío aineraiõgica s i a i l a r .
A aaostra AT-45 í de doioaito ajr
giioso coa a aontaorilonita constituindo 92% da fraçio argilo
sa. A aaostra A.T-46 ê de folhelho composto predominantemente
por aontaorilonita e pequena participação de quartzo. A aaos
tra AT-48a í de evaporito coa 94* de a n i d r i t a e a AT-48
coa
preendt 98* de a n i d r i t a . As aaostras AT-SO e AT-51 pos sue* coa
posiçio aineraiõgica aa1s coaplexa, coa predoainância de quart
20 t ocorrincia s i g n i f i c a t i v a de a o n t a o r i l o n i t a , i n t e r e s t r a t i f i ^
cado I l i t a - n o n t a o r i l o n i t a , i l i t a , c l o r i t a , feidspato e gipso.
Acrescente-se a presença de c a l e i t a na aaostra AT-51. A mon_t
Morilonita predomina nas aaostras riais superficiais (AT-45
e
AT-46) e a i l i t a e c l o r i t a nas mais profundas (AT-50 e AT-51).
Essa evolução está relacionada â crescente ação dos fenômenos
termodinâmicos, cuja tendincia é de transformar todos os mine_
n i s de argila em c l o r i t a e i l i t a nos estágios que precedem o
«•tamorfismo. Os trabalhos de LUCAS (1962) e SEGONZAC (1964),
t i a assinalado essa paragenese minera lógica.
A coaposição aineralôgica das amostras do poço
"C-1-SC (Figura 5) também é multo v a r i á v e l . Quartzo e feidspf
to sio dt ocorrincia generalizada, A amostra AT-35 i de fo1h£
constituído por aontmorilonita, i n t e r e s t r a t i f i c a d o t i l i t a ,

TAâCU 1 - IKMT1F1CAÇM I K3U.TA903 AÍUU.TTICOS t t f MOSTRAS M f M M Ç M IKATI ( N e *
ANOSTM

muê m

TOT.

MOr.(a)

MOM

MO

AT-4)

13
13

433
Ml

AT-4*
AT-4*

13
13

1W«,9O FollMllM «Title*
1CM.S0 FolMlho «Title*

417
MI

AT-44

1W3.90 Ani4r. •

AT-49*

14
14

414
JW
474
475
00»

AT-M
AT~*O
AT-SO*
AT-SO*
AT-SO*

14
1*
14
14
14

1W4.10
1H4.10
1«M,1Q
1»M.1O
1W4.10

4»

AT-S1

M4

TTJIAL

14M.4O

«T<tw
AT
RT«2«
*T

FtlMllw
FtlMllM
r»!M)lM
F»)tMllw
FtlMlh*

«Title»
«Title*
«Title*
tTltico
«Tltico

nut»

14

sTlttc*

AT-S1

14

474

AT-JU

14

FalMlh* «Title*
cirt.
«Tlt(C*

477

Ai-St*

14

00»

AT-II*

14

«Title*
c*a el», e*r*.
«Title*

nUM,
>•) 'sí<*

ML. fMT.

*
•

w

m

3 ,*o
3.00

1M ,9
24« .0

0,019
0.0)0

O.71O4W a 0,00079
0,70991 t 0.00221

0,0M » 0.002
0,031 I 0.001

134 .90
1J7 00

0.12S
0,1*0

0,7139) t 0,00090
O.JNW i 0,00197

?,3M t 0,00»
4 / f l * 0,013

«,»
1300,00
11,00 1000,00

3,003
0,000

,71049 * 0,95111
t 0,00100

0,009 « 0,001
0409 t «,001

,74117
,7Z9H
,74427
,71204
,7M)

1« ,10
00

217,90
2)3.00
271,90
314,10

ri,«
11«,M
71,M
47,90

3/70
l.MO
3,tO3
4,»lt

«T<ívi

2OJ.4O

112,»

1,111

0,72W2 » 0,00139

I,t43 * 0,1*1

AT

114,00

143,00

1,2W

0,723M « 0,00113

1,729 i 0,10»

224,90

120,00

1 ,M)

0.729S3 » 0.0W10

t,3N t 0,1»

2*9,10

M.00

4.H1

O,74«O i 0.90)44 13,4** * 0,301

«T

2.M

70,17

t
t
t
t
*

9.M1M 9,901 t • , { *
O.O0C40 1,3» t 0,111
O.MIt) ll.OOO t 0,311
0.001W 13,391 « 0,379
0,00111 N4<* i O^M

0,79*4 t 0,091M

«,104 * 0 , W

1*
JW U Í
41
104)

IP CWt fRT, PMf .(•)
«Ml
AT-»
Ht'M

1?
17
II

«mum «*fm» m mmnm m mntm «*ri
ttOMk

Mfct*w

U7.M
MM.lt

<:i,M I , H

f ( l«f

rtUitHw
f«K t t * Mf%,

Hfl

«T

•T

,?IN;

«»

17

4MI

17

•Ww'IX

4O
Mt»
*•»

Af*S7

?7
11
17

IT

«-»
«-»

4M

«Ml
«Ml

11
17

IT

S.

•
t,l)

•

*

,»« I

147,11

M.M
C,7'ítt

\,

tji
t.ll

O,»»

>fl,

M i
HW.f»
IT

17.H

r,»j» •

-28-

O O

O

O

<3<)<J<3<1C<3<

-29-

E
'O

*

H HH
H HH
H HH

o: -^

í

o»

e >

Sê

33

-O/

•HHHHHNHHU
•HhHHHHHHH

2

•o

I

o
u.
O
ft.
I

K
I

Hl-fi DOC

(T>

I

|8
•-9~-.il

5:

,~i
Cá

«o

2

o

o

o

V

*

M

o

3r

!HHf DOI

O

O

f

O

O

O

•

o

o

o

-30-

C O B apreciável quantidade de gipso. A amostra AT-36 e muito sç_
•elhante a AT-35, diferindo por possuir menor participação de
gipso e pela presença de calcita. A amostra AT-37 pela análise
petrogrífica í de dolomito muito argiloso, mais propriamente de_
noainado marga, com alta concentração de gipso. As
amostras
AT-39 e AT-41» são de dolomito com caráter muito pouco argiloso
denunciado pela presença de ilita.
A separação da fração fina das amostras do poço MC-l-SC,
por pipetagem, ficou prejudicada pelo alto teor de petróleo con_
tido nas amostras.
6.1.1». RELAÇÕES ENTRE OS TEORES DE Rb E Sr E A MINERA
LOGIA DAS AMOSTRAS
A F i g u r a 4 mostra
tos Rb e Sr nos d i f e r e n t e s
poço L I - l - S P .

as v a r i a ç õ e s
sistemas

Exceção f e i t a

çao e v a p o r T t i c a

t AT-50a, obtidas

por r e p e t i d a

a este s i s t e m a , teores

dos

RT e F F .

elemen.

analisadas

analisada

+ folhelho,

na

do
fra

todas as

As a m o s t r a s

AT-51a

p i p e t a g e m das amostras AT-51

também em s u b s i s t e m a

e

RES, com a

última

do q u a r t z o no s i s t e m a - F F c o n f e r e

em g e r a l

fornecendo os r e s u l t a d o s
A eliminação

evaporito

em s i s t e m a s

AT-50, foram analisadas

das amostras

ã amostra A T - 4 8 ,

pura e na m i s t u r a

demais foram a n a l i s a d a s

dos t e o r e s

do subsistema

maiores

LIX.

de Rb e S r ,

em r e l a ç ã o

ao

siste_

«w-FF. Na amostra AT-45, o irenor teor de Sr no sistema-FF resulta da eliminação de grande parte da dolomita. 0 baixo teor de Rb nas amostras AT-45 e AT-46
« t i diretamente ligado a baixa concentração da i l i t a . N a amostra AT-46,o teor
dt Sr também é menor no s1stema-FF, multo p r o v a v e l m e n t e
gação do g i p s o p r e s e n t e
de a n i d r i t a
t e o r de S r .
Hstema-FF
Hjttma

no s1stema-RT.

quase p u r a , como s e r i a

As amostras A T - 4 8 e AT-48a,

esperado,mostram multo

Nas amostras AT-50 e A T - 5 1 ,
está

o maior

r e l a c i o n a d o a maior p a r t i c i p a ç ã o

e o menor t e o r de Sr e s t á em c o n f o r m i d a d e

Ç«o dt grande p a r t e do f e l d s p a t o ( p r i n d p a l m t n t e
Nas amostras do poço M C - l - S C ,
Itmas LIX e RES f o i

efetivada

devido a segre-

teor

de Rb

da i l i t a
com a

no
neste

elimini»

plagioclãsio).

a s e p a r a ç ã o dos

no m a t e r i a l

alto

em s 1 s t e m a - R T .

subsis_
Obser
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v«-se nitidamente o aumento do teor de Sr a aedida que cresce a
participação da dolomita nos sistemas-RT. Fenômeno inverso oco£
re C O M o Rb. Os teores destes elementos obedecem ao padrío nor
•ai nos subsistemas LIX e RES (Figura 5 ) .
6.1.5. ESTAGIO DA EVOLUÇÃO TERMODINÂMICA DA FORMAÇÃO
Apenas as duas amostras mais profundas (AT-50 e AT-51)
fora« analisadas quanto ao estágio de evolução termodi nâmi ca,re_
suitando índices de KUBLER (1960) para a cristal inidade das i 1 _i_
tas - I. - iguais a 7.5 e 5.0 (Tabela 8 ) . Estes valores
encor^
tram-se ainda dentro do campo da diagenese. Os valores do
ce de ESQUEVIN (1969) -(I 5-°-) - foram 0.31 e 0.38, respectiva001
m e n t e p a r a as a m o s t r a s
(1969)

indices

AT-50 e ^T-51

inferiores

a 0.40

magnesiana, aberta a trocas

6.1.6. DIAGRAMA
6.1.6. 1. PCÇO

(Tabela 8 ) .

tendera a i n d i c a r

S e g u n d o ESQUEVIN
fração

ilTtica

iõnicas.

ICOCRÕNICO E DISCUSSÕES

LI-l-SP

0 diagrama isccrõnico dos diferentes sistemas analisa_
dos está representado na Figura 6 juntamente com as
transparent
cias separando dois grupos de pontos: 1) sistemas-FF + subsiste
mas LIX e RES, definidores das isócronas amostrais e 2)
siste
mas-RT.
Considerando as amostras como porções isoladas, com ca_
racterTsticas próprias dentro dopacote sedimentar, foram
traça_
das duas isócronas amostrais: a dos sistemas AT-50a (FF + RES +
LIX) e AT-50 (FF), fornecendo a idade de 180 +_ 5 m.a., e a dos
sistemas AT-51a (FF+RES) e AT-51 (FF), com idade de 181 + 28 m.a.
Ev1denc1ou-se, assim, um evento de homogenia isotópica a 180 m.a.
envolvendo pelo menos os minerais com dimensões inferiores a dois
microns. A justaposição dos pontos dos sistemas-RT das amostras
AT-50 e AT-51 sobre as respectivas isócronas amostrais,
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que o sisteaa.-FF deve representar parte substancial do
siste
•a-tT. pelo aenos no tocante i geoquTaica dos elementos Rb e Sr.
Ressalte-se, no entanto, terea sido aantidas as diferenças entre
as coaoosições isotõpicas iniciais das aaostras, fato deaonstrado pelas diferentes razoes iniciais obtidas das duas
isõcronas
aaostrais.
Os pontos analíticos obtidos para as aaostras AT-45,de
doloaito argiloso e AT-48, de evaporito, dado o teor auito baixo
de Rb, situaa-se no diagraaa isocrÔnico prõxiaos ao ponto representativo da razío inicial, ou seja, ao redor de 0.710. Os poj»
tos dos sisteaas RT e FF da aaostra AT-46 situaa-se fora das isõ
cronas traçadas, devido ao alto teor de aontaorilonita, Mineral
extreaaaente aberto a trocas iõnicas.
Para o traçado da isÕcrona dos pontos de sisteaa-RT,
selecionaraa-se as aaostras AT-48, AT-48a, AT-50 e AT-51, por re
presentarea nTveis estratigrãficos auito prõxiaos. A idade obti^
da foi de 256 _+ 19 a.a., concordante, dentro do erro experiaentai,
coa a idade de deposição definida pelo conteúdo paleontolõgico da
Formação Irati.
8.1.8,2. POÇO MC-l-SC
As aaostras do poço MC-l-SC apresentaraa valores auito
baixos para a razão Rb/Sr, devido ao fato de incluirea, na coap£
siçio aineralÕgica, alta participaçãode doloaita, caicita e gi£
so. WHITNEY i HURLEY (1964), ALLSOPP I KOLBE (1965) e BROOKINS
*t al., 1970, já deaonstraraa ser pouco provável o sucesso na de_
terainação da idade radiométrica de rochas sediaentares, a pajr
tir de aaostras con baixa razío Rb/Sr.
Para as amostras analisadas, a razão Rb 87 /Sr 86 aáxiae
foi dt 2,54 (aaostra AT-36), estando as deaais abaixo de 1.50. A
observação do diagraaa isocrônico (Figura 7 ) , aostra que os pon
tos de s1steaa-RT apresentam grande dispersão, tornando iaprati^
cível o traçado de qualquer tendência linear. Considerando
os
Pontos de sistema-RT e subsistemas LIX e RES, definiraa-se
qu£
isõcronas amostrais, resultando idades aparentes entre
153
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t 217 m.a. A media global dos valores obtidos a partir das cin_
co isõcronas amostrais da Formação Irati (poços LI-1-SP
e
HC^l-it), excluindo a amostra AT-39, por razões que serio apre_
ciadas lo^o a seguir, ê de 180 +_ 17 m.a.
Observou-se significativa diferença de comportamento
entre a dolomita e os demais Minerais portadores de
estrondo:
calcita, gipso e montmorilonita (Figura 7 ) . Os pontos analTtj[
cos dos subsistemas U X das amostras AT-35 e AT-37, portadores de
gipso e aontmorilonit*, e AT-36, que contêm gipso, calcita e mont
morilonita, concentraram-se ao redor do valor 0.712 para a
ra
—
87
86
~~
zao
Sr isotõpico
/Sr , denunciando
de
lTbrio
do Sr. 0 participação
subsistema LIXnosda processos
amostra AT-39
(dol£
•ito com insignificante teor de gipso e isento de calcita e mon_t
morilonita), permaneceu ao redor de 0.709.
Considerando as isõcronas amostrais das amostras AT-35
e AT-36, bem como a reta que une os pontos de subsistemas LIX e
RES da amostra AT-37, o reeqOilTbrio isotõpico ocorreu por vol^
ta de 180 m.a. Entretanto, para a amostra AT-39, cujo subsiste
ma LIX já indicou resistência aos fenômenos de homogeneização iso_
tópica posterior a sedimentação, a idade do evento
homogeneiza^
dor resultou em 217 m.a. As amostras AT-37 e AT-41, esta última
•esmo sem análises dos subsistemas LIX e RES, parecem comportar~se de forma semelhante ã amostra AT-39, tendo ee vista a posi^
çio dos pontos dos sistemas-RT no diagrama isocrÕnico.
E flagrante o contraste de comportamento dos dois con_
Juntos de amostras, cuja diferença principal parece residir
na
Presença de doiomita. Os dados sugerem que a calcita, o gipso e
* montmorilonita se comportam como minerais abertos ãs trocas 10
*1cas, participando assim dos processos de homogeneização isotóPict posterior a sedimentação. Contrariamente, a dolomita
man_
*•• as características isotõpicas adquiridas no momento da sedi_
••ntação da rocha.
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6.2. FORMAÇÃO ESTRADA NOVA

6.2.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA FOAHAÇAO

O M p a de isõpacas da Figura 8 «ostra a distribuição,
ea írea, da Foraação Estrada Nova e define sua espessura M X Í I I
ao redor de 700a. A litologia coapreende siltitos cinzas
c
cinza esverdeados, coa interlaninações de folhelhos sTlticos de
cores aais escuras. Níveis e lentes de sílex e calcário oolíti^
co ocorrea freqOenteaente.
0 contato superior, coa a Foraação Rio do Rasto,
é
concordante e colocado na base das priaeiras caaadas lenticulares de arenito aarron-averaelhado correspondente ã ficies Morro
Pelado da Foraação Rio do Rasto. 0 contato inferior, taabéa con
cordante, é definido pela passagea dos argilitos negros da Fojr
aaçío Serra Alta sobrejacente, para os siltitos cinza esverdeados da Foraação Estrada Nova.
As estruturas sediaentares: estratificação fina, len
ticular, coa estrutura "flaser", aicroiaainaçio cruzada, fendas
de ressecaaento e níveis de calcário oolítico, são indicadoras
de aabiente de deposição ea aapias áreas de planícies de aarês.
Os estudos pa11no1óg1cos de DAEMON & QUADROS (1970)
dtfiniraa coao Kazaniana a idade da foraação, correspondente ao
Intervalo de 230 a 240 m.a., na escala do teapo fanerozóico de
HARLAND «t ai. (1964).
(.2.2. MATERIAL SELECIONADO PARA ANALISE
Para a datação radiométrica da Foraação Estrada Nova,
foraa coletadas vinte e duas amostras dos testemunhos de
núa£
ro$ 11 a 14 do poço HC-1-SC, perfurado pela PETROBRAS no MunicJ
pio de Natos Costa em Santa Catarina (Figura 8 ) . Apôs as aniij,
tts *ea1-quantUativas dos teores dos eleaentos Rb e Sr,
por
fluoresctncia de raios X, seledonaria-se novt aaostras para as
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• • i l l s * » subséqtcates. C«« exceção das aaostras AT-66 t AT-67,
analisadas apenas • • s i s t e M - R T , « da aawstra AT-72» analisada
ea s1st«MS~RT « FF t svfcsisteats-UX t RES, to4*$ as deaais fo
rea aaalisadas soaente e« sisteaas-RT c FF.
A Tabele 3 define as aaostras estadadas • dispõe
os
resvltados das aaílises por fluorescincia d* raios K e i s o t õ p i cas.
Adotando o c r i t é r i o de proxiaidadc das aaostras,
vi
saade revnir aqvtiac coa aaiores possibilidades de terea se orj^
fiaado de aesaa fonte de detritos» separaraav-se quatro
frvpos
e« fvaçio da profvndidadc de c o l e t a :
AT-Í4 - 1249,40 •
A T - t i - 1250.5S •
AT-C7 - 1250,65 •

AT-70 - 1324,00 •
AT-71 - 1326.40 •
AT-72 - 1327,00 •

AT-75 - 1389,25 •
AT-76 - 1389.45 •

AT-83 • 1454,40 •

( . 2 . 3 . VARIAÇÕES HA COKPOSIÇXO HINERALOCICA DAS AMOSTRAS

A descriçio detalhada dos aspectos Macroscópicos « da
•ineraiofia das aaostras encontra-se no Apcndice. Os ainerais:
qsartzo, ortoclãsio, piagioclísio, awseovita e biotit», sío co
a«ns a todas as aaostras (Figura 9 ) . As aaostras AT-66 e AT-67
sio de doloaito e as deaais de folhelho coa intercaiações dt sij_
tito. 0 elaento carbonítico, constituído de calcita. í agito
abundante na aaostra AT-72. Nas aaostras AT-64 e AT-83 rtgis^
tra-se a presença de «ragonita. E aarcante a variaçío dos nine
rais de argila coa a profundidade (Figura 9 ) . A aontaoriionita
t atis abundante que a ciorita nas aaostras aais
superficiais
(AT-Í4, AT-70, AT-71 t AT-72) c deixa de ocorrer naquelas aais
profundas (AT-75, AT-76 e AT-83), coa o conseqüente auaento da
participação da clorita. Esta paragínese i aoraai c segundo LI)
CAS (1962), resulta da transforaaçio do aaterial argiloso agito
degradado» t« aeio rico ea aagnésio, coa a evolução das
çõts ttraodiniaicis.

TAMLA 3 - IDENTIFICAÇÃO E KSULTAOOS ANALÍTICOS OAS AMOSTRAS DA FORMAÇÃO ESTRADA
AMOSTRA

MATERIAL

TEST.
M

LAS m CA»O

11

Foihtltto *Tlt1co
co« el». c«rb.
Folh«lho jfltico
1249.40 COM dm.
art.

11

1250,55 Oolo»Uo

11

1250.65 Doloaito «rgtlojo

II
390

AT-64

585

AT-64

418
«19

AT-66
AT-67

1249,40

391

AT-70

12

1326,00

586

AT-70

12

1326,00

342

AT-71

12

1326.40

587

AT-71

12

1326.40

»3

AT-7Í

12

1327.00

589

AT-72

12

1327.00

1132

AT-72

12

1327,00

1133

AT-72

12

39S

AT-7S

13

at

AT-7S

13

394

AT-7*

«00

AT-76

13
13

AT-83

14

AT-83

14

1327.00

Folh«lho
CM d a .
FoltttlfH)
co» dm.
Folhtlho
co» cla.
Foltvtlfco
COB dm,
Folhtlho
cos eta.
FolMIKo
coa dm,
Follwlho
CO* cla.
Foltttllto
co» eta.

»Tltico
c»rb.
iTltlco
c«rb.
sTUIco
c*rb.
i l l tico
c«rt.

C4rt.
íTUIct)
c*rb.

sTltico
cjrb.

Folhtlho sTltico
1389.25 pouco
cia. c*rb.
Folhclho sTltico
1399.25 pouco
cia. c*rb.
1389,45 FolhcllM) sTltico
1389.45 FolMlho sTltico
FoltwlNo j l H U o
1454.40 COM
cla. c«rb.
Folhclho tTltico
1454,40 coa cla. c«rb.

DIL. ISOT.
Rb(pp») Sr(pp»)

HC-1-SC)

FLUOR.RX
Sr(pp«)

RT<2u

235,30

165.10

RT

194,50

190.00

RT

15,52

12,00

810.00

RT

18,07

19,70

920,00

RT<2W

2S1.6O

112.20

RT

211,10

152.40

RT<2v

262.00

131,70

RT

233,10

155,40

RT<2y

213,20

309.80

RT

236,50

319,50

RT<2u-RES

56,00

61,30

RT<2n

284,80

113,00

7,2»» 1 0,206

RT

215,70

178.40

3.504 t 0 . 0 «

327.40

104,80

260,10

169,60

9,043 * 0.2M
4.447 t 0,126

256,60

120,80

237.20

147.80

RT<2v-LIX

3.50

81.90

RT

6.14» t 0,174

RT<2p
RT

4.655 ± 0.132
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As variações da composição «ineralogica decorrentes da
separação do sistema-FF, podem ser observadas na Figura 9. Como
de ocorrência normal, no sistema-FF, cresce o teor dos minerais
argilosos em detrimento do quartzo e feldspato.
6.2.k. RELAÇÕES ENTRE OS TEORES DE Rb E Sr E A MINERA
LOGIA DAS AMOSTRAS
A Figura 9 mostra as variações dos teores de Rb e Sr
entre os sistemas RT e FF. No caso da amostra AT-72, incluem-se também os subsistemas-LIX e RES. Em relação aos sistemas-RT,
i maior o teor de Rb nos sistemas-FF, fato explicado pela elirn^
nação do quartzo e a conseqflente maior participação dos
mine_
rais ilita e interestratificado ilita-montmorilonita. A
amo£
tra AT-72 faz exceção, muito provavelmente devido ã maior partj^
cipação da calcita no sistema-FF. 0 menor teor de Sr nos
sis_
tenas-FF I explicado pela retirada do plagioclasio, junto aos ou_
tros elásticos grosseiros, quando da pipetagem. 0 alto teor de
carbonato registrado na análise petrogrãfica da amostra AT-72 i
responsável pelo teor de Sr superior ao de Rb. Apenas
nesta
amostra analisaram-se os subsistemas LIX e RES. 0 comportamen^
to do Sr foi normal, diminuindo em teor no subs1stema-RES devj_
do ã retirada dos carbonatos. Quanto ao Rb, ver1f1cou-se queda
acentuada quando da passagem do sistema-FF para o subsistema-RES.
Este fato e anômalo pois, com a retirada dos carbonatos,
fase
mineralõgica isenta de Rb, a percentagem deste elemento deveria
aumentar no subsistema-RES, como o normalmente verificado para
amostras das outras formações estudadas neste trabalho. Inftli£
mente a escassez de material de sistema-FF e subsistema-RES da
amostra AT-72, impediu a repetição das analisas, tornando 1mpra_
ticãvel a verificação de possíveis erros analíticos. Quando da
interpretação do diagrama Isocrônico, serão consideradas outras
particularidades envolvendo a amostra AT-72.
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6.2.5. ESTAGIO DA EVOLUÇÃO TERMODINÂMICA DA FORMAÇÃO
Os índices de cristal in idade das ilitas de KUBLER ( I k ) ,
das amostras AT-75 e AT-83, iguais, respectivamente, a 6.0 e 6.1
(Tabela 8 ) , são indicadores de rochas que não sofreram processos
de transformação superiores aqueles caracterizadores do cawpo da
diagênese. Os Tndices de ESQUEVIN ( I 002 ) , relacionando os pi
0"0T
cos difratoraétricos 002 e 001 das ilitas das amostras AT-75,AT-76
e AT-83, oscilam entre 0.23 e 0.30 (Tabela 8 ) , e são indicativos
de ilitas magnesianas, suscetíveis, como a montmoriloni ta, a tro_
cas iõnicas e conseqüentemente a homogeneização isotõpica.
6.2.6. DIAGRAMA

ISOCRONICO

E DISCUSSÕES

No diagrama isocrônico da Figura 10 estão distribuídos
os pontos dos diferentes sistemas analisados. As superposições
transparentes subdividem os pontos em dois grupos: sistemas-RT e
sistemas-RT + FF. As retas que unem os pontos de sistemas-RT e
FF das amostras AT-70, AT-71 , AT-75, AT-76 e AT-83, definem isõ
cronas amostrais aproximadamente paralelas, indicando o transcu£
so de evento de homogeneização isotõpica, em nível de rocha
to
tal, atuante a 177 +_ 5 m.a., valor médio das diversas isõcronas.
As diferentes razões iniciais demonstram terem as amostras,
em
rocha total, constituído porções Isoladas onde ocorreu o reeqüj^
líbrio 1sotõp1co entre os diferentes minerais, quando do evento
diagenético registrado.
A amostra AT-72, destoante do conjunto, mostra
baixa
ft 7
86
razão Sr /Sr . 0 seu comportamento em muito se assemelha
ao
das amostras da Formação Ira ti do poço MC-1-SC. Em geral,
a»
amostras analisadas apresentaram teores de Rb superiores ao
de
Sr (Figura 9 ) . A amostra AT-72 faz exceção, apresentando maior
concentração de Sr. Adm1t1ndo-se a hipótese de ALLSOPP & KOLBE
(1965), responsabilizando a alta concentração de Sr nos carbona_
tos como fator impeditivo da sua completa homogeneização 1sotõpj_
ca, explica-se porque a amostra AT-72, em s1stema-RT, situa seu
ponto abaixo da isõcrona dos s1stemas-RT e o $ubs1stema-LIX
sj_
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tua stu ponto também abaixo das isócronas «mostrais das
••ostras.

demais

0 diagrama isocrônico das amostras em sistema-RT, C O M
exceção das amostras AT-72 e AT-83, apresenta pequena dispersão
• permitiu o traçado de um isõcrona com idade de 243 +_ 14 m.a.,
coincidente com a idade paleontolõgica admitida C O R O da deposi^
ção dos sedimentos da Formaçã Estrada Nova. A ««ostra AT-72 se
destaca do conjunto pelas razões expostas. No caso das amostra
AT-83, correspondente ao mais baixo nível estratigrafico amostr±
do, e provável ter ocorrido variação na area fonte dos detritos,
entre sua deposição e a sedimentação das demais aaostras.
6.3. FORMAÇÃO RIO DO RA3TO
6.3-1. CARACTERÍSTICAS GERAIS OA FORMAÇÃO
A Formação Rio do Rasto e constituída por

arenitos,

s i l t i t o s e f o l h e l h o s , i n t e r d i g i tados, de cores variegadas:

veme

lho t i j o l o , marrom avermelhado e , mais raramente, cinza esverdea_
do.

0 napa de isopacas da Figura 1 1 , mostra a d i s t r i b u i ç ã o

formação na Bacia do Paraná.

da

Sua espessura máxima ultrapassa

700 m.

0 contato inferior, com a Formação Estrada Nova,é
£
cordante e colocado na base das primeiras camadas lenticularesde
arenito marrom avermelhado incluídos na fácies Morro Pelado da
formação em pauta (NORTHFLEET et aZ.,1969). 0 topo é marcado por
contato de discordância erosional com a Formação Botucatu sobre_
jacente.
A associação Htolõgica, tipos de estruturas sedimenta^
re$ e a disposição geométrica dos diferentes corpos Utolõgicos,
$5o Indicativos da formação ter-se depositado em ambiente contj_
ntntal fluvial com planícies de inundação.
Aparentemente a idade mais correta atribuída a
esta
formação, em termos paleontologicos, í a de 8ARBERENA & DAEMON
(1974), baseada no fóssil labirintondonte Platyops Twtlvetrets.
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A id «de esta entre o topo do Kazaniano Superior e a base do Tata_
riano Inferior. Na escala do teapo fanerozôico de HARLAND
«t
aZ.(1964), o limite Kazaniano-Tatariano situa-se a 230 a.a.
6.3-2. MATERIAL SELECIONADO PARA ANALISE
Para a datação radioaêtrica da Formação Rio do Rasto,
foras coletadas doze amostras de folhelhos recuperados pelos te£
teaunhos 4 e 5 do poço AP-l-PR (Apucarana - Paraná), localizado
na Figura 11. Apôs a determinação semi-quantitativa dos teores
de Rb e Sr, por fluorescênci a de raios X, fora» selecionadas ciin
co amostras para as análises subseqOentes. Analisaram-se,
em
cada amostra, os sistenas-RT e FF e cs subsistemas LIX e RES.
A Tabela 4 dispõe os dados gerais para a identificação
das amostras e os resultados das análises por fluorescencia
de
raios X e isotópicas.
Em função das distâncias entre as amostras, indicadas
pelas profundidades de coleta, separaram-se dois grupos, incluir^
do, cada um, amostras afastadas no máximo de 40 cm.
AT-19 - 1308,50 m
AT-24 - 1310,40 m

AT-28 - 1422,40 m
AT-29 - 1422,60 m
AT-30 - 1422,80 m

6.3.3- VARIAÇÕES NA COMPOSIÇÃO MINERALÓGI CA OAS
AMOSTRAS
A descrição detalhada das características macro e m\_
croscõpicas das amostras encontra-se no Apêndice. Alguns
mine_
rais do tamanho silte ocorrem de forma esparsa: quartzo, plagi£
clãsio, ortoclísio, hiotita t muscovita. São poucas as
evidén_
cias de carbonato. Entre os minerais de argila, a montmorilonita, 111 ta e 1nterestratif1cado i li ta-montmoriloni ta, são de ocojr
r e n d a comum em todas as amostras. Entre os feidspatos, o ort£
clisio se apresenta em geral com fortes indTdos de alteração e
o plagiociásio, aparentemente mais abundante, ocorre em grãospou
co alterados.

1

TABCU 4 •
MOSTRA
9 L M . N9 CAWO

TOT. MOM.)

C RCSW.TADOS AKALlTlCOS DAS AMOSTRAS DA FORMAÇÃO RIO K> RASTO ( N p A f - l - W )
ROCHA

FolMTho tTUIco
pouco dm. c«rt>.

MATERIAL

289,80

204,(0

1,416

0,72367

t

0,00135

4,107

t

0.116

RT

-

-

201,00

157,00

1,280

0,72421

t

0,00108

),711

t

0,105

RT<2p-WS

-

-

299,00

45,40

6.586

0,7(729

t

0,00115

19,172

t

0,544

RT<2u-LlX

3,62

152,65

-

-

0,020

0,71099

t

0,00095'

0,0(9

t

0,001

RT<2p

-

-

317,50

209,40

1,516

0.72634

t

0.00076

4.3H

t

0.124

RT

-

-

252,00

172,00

1,470

0,724(1

t

0,00157

4.247

t

0,120

RT<2n-RES

-

-

333,70

69,40

5,(18

0,75870

t

0,00313

K.338

t

0.4(3

RT<2 W -LIX

3.11

173,17

-

-

0,010

0,71041

t

0,00125

0,0(2

i

0,001

289,50
233,00

247,70
218,80
(3,00
-

1.153
1,0(5
4,719
0,010

0,72189
0,72187
0.7S178
0,71070

t

0.00163
0,00188
0,00212
0,00085

3.340
3,082
13,717
0,029

t

0,99*
0,049
0.M9
0,001

279,80
234.00
289,70
-

254,20
219.00

1,101
1.070
4,180
0,010

0,72206 t 0,00161
0,719» t 0.00076
0,75104 t 0,00240
0,70978 t 0,00134

3,190
3.096
12.150
0,035

t

t

0,090
0,084
0,344
0,001

280,10
215,00
290.90
.

WO .40
243,00
74,50

1,075
0,880
3,905
0,010

0,72005
0,718»
0,74373

t

3,114

t

0,088

t

0,00119
0,00126
0,00229

0.71019

t

0,00050

l»8.50

470

AM9

4

tTUIco
1304,50 Folhtlho
pouco dm. c»rb.

550

AT-19

4

590

AT-19

4

Folhtlho tTltico
1308.50 pouco
dm. cars.
tTUIco
1308.50 Folhtlho
pouco cia. c t r t .

Mt

AT-24

4

571

AT-24

4

SSI

AT-24

4

5.1

AT-24

4

tTltico
1310,40 Folhtlho
pouco dm* c«rt.

387
572
552
592

AT-28

5
5
5
5

1422,40
1422,40
1422.40
1422.40

Folhtlho
Folhtlho
Folhtlho
Folhtlho

tTltico
tTltico
tTltico
tTUIco

38t
573
SS3
593

AT-»

5
5
5
5

1422.(0
1422.(0
1422.(0
1422,(0

Folhtlho
Folhtlno
Folhtlno
Folhtlno

tTUIco
tTUIco
tTUIco
tTUIco

1422.80 Folhtlno t T U I c o
1422.80 Folhtlho t T U I c o
1422.80 Folhtlno t T U I c o
1422.80

RT<2p-LlX

AT-28

AT-»
AT-»
AT-»
AT-»
AT-»

M9
574
554

AT-»

5
5
5

594

AT-»

5

Folhtlno t T U I c o

'/!

-

4

AT-28

|££T

•

AT-19

AT-28

FLUOR .RX

»<*•) Sr(pp»)

RT<2W

MS

Folhtlho iTltico
1310.40 pouco dm. c»rt>.
Folhtlho tTUIco
1310,40 pouco cia. c*ro.
Folhtlho tTUIco
1310.40 pouco
dm. c t r t .

OIL. 1S0T.
Rb(ppa) Sr(ppa)

RT<2M
RT<2y-R£S

-

RT<2y-UX

2,20

RT

218,12

RT<2y
RT<2u-RES

-

-

RT<2p-LIX

2.11

173,05

RT<2»)

•

RT

*

RT<2U-RES

-

-

2.26

176,38

RT

»7.»
-

(9.»
-

t
t
t

t

t
t
t

t
t

2,16} t 0,07)
11,341 t 0.321
0,037 t 0,001

-48-

A separaçio da fração granuloMttrica abaixo d»
dois
•icrons - sistema - FF - f o i acompanhada de Marcantes Modificações
mineralÓgicas ea relação ao sisteaa-RT co« o aumento normal
da
quantidade de Minerais de a r g i l a . A Figura 12 «ostra estas
va_
riações através das determinações percentuais estabelecidas
a
p a r t i r dos difratograMas de raios X. V e r i f i c a - s e , para o quart
zo, eliminação substancial no sísteMa-FF. 0 mesmo ocorre com o
feldspato, com exceção da amostra AT-29.

6.3-*- RELAÇÕES ENTRE OS TEORES DE Kb E Sr E A HINERAL£
GIA DAS AMOSTRAS
Na Figura 12 verifica-se as variações dos teores dos el£
men tos Rb e Sr nos diferentes sistemas analisados. Em geral,tan^
to nos sistemas-RT como nos sistemas-FF, os teores de Rb são su_
periores aos de Sr. A amostra AT-3O faz exceção, com o
siste^
Ma-RT apresentando teor maior de Sr. Tal fato decorre da alta
concentração de feldspato nesta amostra, principalmente
plagi£
clísio, (mais ou menos SOX). A acentuada eliminação do quartzo no
sistema-FF foi responsável pela maior participação de Rb e
Sr
em relação ao sistema-RT. Ao aumento do teor de Rb, acrescente-se ainda a maior participação, em percentagem, da ilita no sí£
tem-FF. Quanto ao Sr, a redução percentual do feldspato (princj^
palmente piagiociãsio) no sistema-FF, não foi suficiente para com
pensar a retirada do quartzo, resultando ainda um maior teor des_
te elemento no sistema-FF em relação ao sistema-RT (Figura 1 2 ) .
As variações dos teores dos elementos Rb e Sr nos subsistemas-LIX
e RES da Formação Rio do Rasto estão de acordo com o modelo pr£
posto para o comportamento daqueles elementos, em se retirando as
fases carbonãticas de sedimentos portadores de ilita (Figura 1 2 ) .
6.3.5. ESTAGIO DA EVOLUÇÃO TERMODINÂMICA OA FORMAÇÍO
Os índices de cristalinidade das 11 H a s de KUBLER (I fc ),
oscilando entre 6.2 e 7.8 (Tabela 8) indicam para a Formação Rio
do Rasto apenas ação de fenômenos termodinâmicos suaves, caract£
rTsticos do domínio da diagênese. 0 Tndice de ESQUEVIN ( I 002,
001

-4*

LIUJJL
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•tcliando entre 0.15 e 0.30 (Tabela • ) Identifica I l i t a *

N | M

siaaas suscetíveis • trocas lônicas e, por C M S ^ Ü R C U , a taoao
t««e1zaçío Isotõpica.

4.3 4. »IA6nAMA ISOCtORICO t tlSCUSS0ES
0 dia§raaa isocrôafco da Figara 13 aostra a distribaiçio dos pontos 4os diversos sistMMS analisados. As superposições transparentes separa*, de «a lado» os pontos dos sisteaas-IT
e. de outro, os pontos de sisteaas-FF e sabsisteaas-LIX e RF.S.
Apesar da grande distância vertical entre os dois grupos de aaos_
trás (aproxiaadaatente 110 aetros). os pontos, tm siste*a-RT, se
concentrara* no diagraaa isocrônico, ea virtsde da extresa siaj.
laridade aineralô^ica das diferentes aaostras. Os pontos dos
sistcwas-FF taabéa nio se distanciaram daqueles dos sisteaas-RT
no dlafraaa isocrônico. evidenciando a siailaridade quTaica
e
isotõpica dos dois sistcaas.
A disposiçio dos pontos do sisteaa-FF e subsisteaas-LIX
e RCS, aostra boa tendência linear, indicando a ocorrência de fe
nôaenos de hoaoo.eneizaçlo isotõpica. As diferentes isÕcronas
aaostrais resultantes indicaraa ua valor aédio de 211 • 12 a.a.
para a idade do evento hoaogeneízador, interpretado coao sendo a
diaginese experiaentada pela rocha.
A disposição dos pontos de sisteaas-RT,
considerando
coao razio inicial a vidia dos subsisteaas-LlX, definiu u*a 1$£
crona coa 1dide de 228 *_ 9 a.a., coincidente coa a idade pa1eon_
tolõflea dos sediaentos da Foraaçío R1o do Rasto.
6.*. FORMAÇÃO BOTÜCATU (FÂCIES P I R A M B O I A )
f>.k.). CARACTERÍSTICAS CEMIS 0A FORMAÇÃO
A Foraaçio Botucatu é constituída predoa1nantea«ntt por
arenito e caracteriza-se por apresentar duas fades distintas de
sediaentos. A ftdti eólica í representada por arenitos róseos
e aaareiadot, de granutação fina a aidia, coa grãos arredondados

f
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FIG. 1 3 - DIAGRAMA ISOCRONICO DAS AMOSTRAS DA FORMAÇÃO
RIO DO RASTO

FIG. 1 3 - DIAGRAMA IS0CR0NIC0 DAS AMOSTRAS DA FORMAÇÃO
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e subarredondados, foscos. A f a d e s subaquosa, que domina a p a £
te basal da formação, recebendo a denominação de Facies
Piram
bõia, se desenvolve consideravelmente no Estado de São Paulo,che^
gando a constituir a maior parte da Formação Botucatu naquele Es^
tado. Essa facies ê constituída por arenitos laranja avermelhados a cinza esverdeados, de granulação muito fina a média,
com
grãos de arredondados a subangulares, foscos e polidos, com
i£
tercalações de finas camadas de arenitos muito argilosos e de a£
gilitos. Desta última litologia foram selecionadas as amostras
para a datação radiomêtrica.
Na Figura 14 está representado o mapa de isopacas
da
Foraação Botucatu, incluindo também a Formação Santa Maria,
de
ocorrência limitada no Estado do Rio Grande do Sul, consideradas
em conjunto por NORTHFLEET et aí. (1969). Estima-se uma espessu^
ra máxima superior a 500 m para a Formação Botucatu.
0 contato superior com a Formação Serra Geral e disco£
dante. 0 contato inferior com a Formação Santa Maria, no
sul
da bacia, apesar de admitido como concordante por NORTHFLEET et
ai. (1969), é, sem duvida, discordante (TOMMASI, 1973). OLIVEIRA
(1971), já hfvia colocado a Formação Santa Maria como pertencer^
te ao ciclo de sedimentação Rio do Rasto. Para o norte da bacia,
se acentua a discordância sobre as formações subjacentes mais vç_
lhas.
Entre as estruturas sedimentares da facies Piramboia
destacam-se: laminação paralela, bioturbação, níveis conglomerã_
ticos com seixos de folhelho, laminação perturbada por pequenas
dobras e falhamentos, sedimentação cíclica com diminuição gran£
lométrica ascendente, laminação cruzada emestratos plano-paralelos, etc. (THOMAZ FILHO, 1972). Tais estruturas caracterizam se
dimentos depositados em ambiente fluvial.
A idade da Formação Botucatu é indicada puramente por
controles estratigráficos. A Formação Santa Maria, datada
da
parte superior do Triãssico Médio (Ladiniano), pela presença de
fósseis de vertebrados tetrápodos (BORTOLUZZI & BARBERENA, 1967),
limita a Idade máxima da Formação Botucatu. A Idade mínima
e
Indicada pelos derrames basálticos sobrejacentes que se formaram
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durante o Cretíceo Inferior, mas tiveram inTcio já no
(CORDANI & VANDOROS, 1967).

Jurassic

6.H.2. MATERIAL SELECIONADO PARAA'*LISE
Para a datação radiométrica da formação, foram coiet
das doze amostras de nTveis de argilito intercalados em arenito
•travessados pelos poços PAA-7-SP e PAA-2-SP, perfurados
pel
PETROBRfcS na região de 6uareT, Estado de São Paulo, durante
Projeto Arenito Asfãltico (RONCARATI, 1971). Os poços distam d
aproximadamente 14 km e estão localizados na Figura 14. Após a
análises dos teores de Rb e Sr por fluorescincia de raios X, s
lecionaram-se oito amostras para os estudos subseqflentes. Toda
as amostras foram analisadas em sistema-RT e FF. As amostras
AT-115 e AT-122 forneceram dados dos subsistemas-RES e as
amo
trás AT-113, AT-116 e AT-117 dos subsistemas LIX e RES.
A Tabela 5 resume o quadro geral de identificação da
amostras e os resultados das analises isotõpicas e de fluoresce
cia de raios X.
Em função do distanciamento entre as amostras, separ
ram-se quatro grupos na tentativa da obtenção de amostras
pr
venientes da mesma fonte. Acentue-se, no entanto, que as
amo
trás foram coletadas em finas camadas de sedimento argiloso, i
tercaladas em espessas seqüências de sedimento elástico grosse
ro, em dois poços distanciados de 14 km.
Poço PAA-7-SP ^
AT-112 - 28.60 m
AT-113 - 29.20 m
AT-114 - 29.25 m
AT-115 - 42.60 m
AT-116 - 43.00 m

14 km

+

Poço PAA-2-SP
AT-117 - 11.60 m

AT-121 - 52.60 m
AT-122 - 54.80 m

«O IA8

W CAMPO

TEST. PAOF.(«)

MATERIAL

BOCHA

OIL.
Rb(ppa)

1S0T.
Sr(pp«)

FLUOR. RX

Rb(ppa)

Sr(pp«)

ktoul

Sr97/Sr«

403
602

AT-112

2B.6O

Folhelhp j T U I c o

RT<2p

135,00

184,90

0,729

0,72262 t 0,00066

2,113 t O.0«

AT-112

28.60

Folhelho s T l t i c o

RT

145.00

159,00

0,910

0.72621 i 0,00190

2,644 i 0.075

404

AT-113

29.20

Folhelho s T l t i c o

118,40

165,60

0,711

0,72443 t 0,00085

2.070 t 0,059

167,00

157,00

1,070

0,72732 i O.CJO79

J.084 t 0,087

138,50

63,20

2,191
0,020

0,73253 í O.C:T29
0.71490 t o.c;:9i

0,062 t 0,001

603

AT-113

29.20

Folhelho s T l t i c o

RT

555

AT-113

29,20

Folhelho s T l t i c o

RT<2u-RES

595

AT-113

29.20

Folhelho s T l t i c o

RT<2 W -LIX

405
604

AT-114

29,25

AT-114

29.25

Folhtlho sTltico
Folhelho sTltico

RT

406

AT-115

42,60

Folhelho sTltico
coa cia. c»rb.

605

AT-115

42,60

556
654

AT-MS

2,70

125,01

6.354 t 0,180

121,00
141,00

168,00
158,00

0,720
0,890

0.72279 t 0.C3111
0,72412 i O,C:22O

2,085 t O.OSt
2,587 t 0,073

RT<2p

99,00

182,00

0,544

0.72037 i O,C:O96

1,575 t 0,045

Folhelho sTltico
coa d » . c«rb.

RT

78,00

144,00

0.S40

0.72290 i 0,C:i0»

1,570 * 0,044

42.60

Folhelho sTltico
coa cia, c«rb.

RT<2M-RES

121.50

58,80

2,066

0,72914 i 0,00159

5,989 t 0,170

86,00
69,00
109,20

191,00
187,00
61,70

0,450
0,370
1,769
0,010

0,71970 í 0,C:234

1,303 t 0,0)7

RT

0,397
0.410
0,435
0.04C

0,71959 í 0.0008J
0,72190 t 0.00143

1,192 t 0.0)4

0,72121 i O.G01S5
0,71786 t O.C0J26

0,129 t 0,002

407

AT-116

43.00

Folhelho sTltico

606

AT-116

43.00

Folhtlho sTltico

557

AT-116

43.00

Folhelho sTltico

597

AT-lib

43.00

Folhtlho sTltico

RT<2W-LIX

11.60

Folhelho sTltico

RT<2p

1,61

134,28

408

AT-117*

607
558

A M 17*

11.60

Folhelho sTltico

RT

88.00

214,00

AT-U7*

11,60

Folhtlho sTltico

RT<2y-RES

119.10

271,60

598

AT-117*

11.60

Folhtlho sTUKo

IX

409

AT-121*

52.60

Folhelho
pouco C I M .

«M

AT-121*

52.60

Folhelho s T l t i c o
pouco c i a . c«rt>,

410

AT-122*

54,80

Folhtlho s T l t i c o
COM d a . c«rb.

(09

AT-122*

54,80

Folhtlho s T l t i c e
coa c l a . c a r t .

559

AT-122*

54.80

Folhtlho j T l t i c o
co« d a . c«rb.

art

114,00

2,48

287,00

55,68

o,c:izi

1,0*9 t 0,030

0.72720 í 0,C:i43
0,71680 i 0,00336

5.129 t 0,145

0,71950 1

0,035 t 0,001
1.150 t 0 , 0 »
1,26» t 0 , 0 »

91,00

199,00

0,457

0,71814 t 0,00049

1.324 t 0.0)7

53,00

183,00

0,290

0,71860 i 0,00114

O.Ut t 0,024

RT<2u

193.00

152,00

1,269

0.72474 t 0.001S2

3.I7< t 0,104

RT

157.00

147,00

1,070

0.72340 t. 0,00121

3,094 t 0.0M

RT<2y-R£S

210,70

61,90

3,404

0.7JS97 t 0.00109

9,073 t 0 , 2 »

RT<2u
RT

i
en
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6.4.3- VARIAÇÕES NA COMPOSIÇÃO HINERALÕCICA OAS AMOSTRAS
A descrição Macroscópica e a análise petrogrifica das
amostras encontram-se no Apêndice. A descrição da aineralogia
das amostras AT-112, AT-113 e AT-122, resultou das análises
di^
fratomítricas devido a impossibilidade da execução de u s i n a s del^
gadas. Ca todas as ««ostras registrou-se a presença de quartzo*
em grãos esparsos do tamanho silte, e dos minerais de argila mont
•orilonita e ilit*. Os minerais do grupo dos feldspatos incluem:
pligioclãsio, ortoclãsio e *icroclina. Entre as «ícas destacam-se biotita e muscovita, em grãos esparsos do tamanho silte.
•entos de carbonato, com características detríticas, estão
^
sentes nas amostras AT-115, AT-116 e AT-121.
As variações aineralógicas oriundas da separação da
fração fina estão definidas na Figura 15. Ho sisteaa-FF, os aj^
nerais quartzo e feldspato são eu grande parte eliainados, resuj^
tando naiores percentuais dos minerais de argila, ilíta e aon_t
•orilonita, com aumento considerável no teor deste último Mineral.
e.k.k. RELAÇÕES ENTRE OS TEORES DE Rb E Sr E A MINERA
LOG IA DAS AMOSTRAS
Ha Figura 15 observam-se certas correlações entre a mi_
neralogia das amostras e os teores dos elementos Rb e Sr. Os pe£
centuais maiores de Sr em relação ao Rb, com exceção da amostra
AT-122, estão relacionados ã mineralogia das argilas, com a bai_
xa participação da ilita.
No sistema-FF, com a retirada da aaior parte do quart
zo era de esperar-se o conseqOente aumento dos teores dos elemeji
tos Rb « Sr. No caso do Sr Isto se verificou, indicando ser minoritária a participação do Sr contido nos plagiodásios, no t£
tal do Sr contido na rocha, desde que a retirada desses minerais
não diminuiu o teor de Sr na fração fina. 0 Rb apresentou
com
Portamento irregular.
Oo sistema-FF para os subsistemas LIX e RES, o compor^
das concentrações relativas ao Rb e Sr foi normal.
No

-57

-58

swbsistema-LIX, c Rb ocorre apenas em poucas partes por
«ilha
• o Sr aumentou sua participação em relação ao subsistema-RES.
6.fc.5. ESTAGIO DE EVOLUÇÃO TERMODINÂMICA DA FORMAÇÃO
0 baixo teor de ilita na composição das amostras nã(
permitiu a determinação dos Tndices de cristalinidade de KUBLEF
(I.). Pelas características de campo pode-se inferir nada alei
de fenômenos diageneticos atuantes na Formação Botucatu,
salvo
nas vizinhanças dos derrames e intrusões de rochas básicas.
Os
Tndices de ESQUEVIN ( I 002 ) , das amostras AT-112, AT-113,AT-11
001
e AT-122, oscilaram entre 0.52 e 0.90, indicando um caráter alu^
minoso para a fração ilTtica e evidenciando a existência de fra£
mentos de muscovita detrTtica.
6.4.6. DIAGRAMA I S O C R O N I C O E DISCUSSÕES
No diagrama isocrõnico da Figura 16 estão lançados os
pontos das diferentes fases minerais das arostras, com as supe£
posições transparentes reparando dois grupos de pontos: sístema-RT e sistema-FF + subsistemas LIX e RES.
As retas de regressão dos pontos de sistema-FF e sut>
sistema-RES das amostras AT-113, AT-115 e AT-122, e de si sterna-FF e subsistemas LIX e RES da amostra AT-116, mostram-se sensi_
veimente paralelas, resultando o valor médio de 133 + 5 n.a. pa_
ra o evento de homogeneização isotõpica atribuído aos
efeitos
termodinâmicos provocados pelo magmatismo básico que atuou na ba_
cia na época (CORDANI • VANOOROS, 1967). As ísócronas
amos^
trais das amostras AT-115 e AT-116 apresentaram razões iniciais
muito semelhantes, conseqüência da proximidade no campo,
com
distanciamento de apenas 0.40 m. A ocorrência de isócronas pa_
raicias e com diferentes razões iniciais já foi discutida quando do estudo das formações Irati e Estrada Nova.
A observação dos pontos em conjunto, incluindo os sis_
ttmas-RT, evidenciou, com realce para as amostras AT-112,AT-113,
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ÀT-115 • AT-117, a não hoaoçeneizaçao isotÕpica das amostras ea
«T»tl de rocha total, quando do evento ocorrido a 133 + 5 a.a.
Coao adaitido por WHITNEY & HURLEY (1964), as condições teraodinãaicas atuantes no sedimento durante o evento datado, nio fora»
suficientes para alterar o equilíbrio isotõpico dos ainerais de_
tríticos coa dimensões superiores a dois aicrons.
6.4.7. IDADE DA SEDIMENTAÇÃO
A distribuição dos pontos de sistena-RT no
díagraaa
isocrÔnico, apesar de evidenciar tendência de alinhamento,«ostra
considerável dispersão (Figura 16). Tal situação caracteriza a
ocorrência de valores discrepantes para a coaposição isotôpica do
cstrõncio primário, nas diferentes porções da unidade sediaentar,
coao era de esperar-se para sedimentos depositados ea
ambiente
tectonicaaente ativo e coa alta capacidade de seleção dos detri^
tos (THOHAZ FILHO, 1972).
Devido ao valor alto da variancia residual que resulta_
ria da regressão de todos os pontos, auito superior aos líaites
dos trros experimentais, as amostras foran subdivididas ea dois
grupos de pontos, que passaram a definir acentuada tendência 11^
near (Figura 16). Das inclinações das retas, resultaram as 1da_
des de 197 •_ 3 a.a. e 154 + 22 a.a., coa média de 176 +_ 13 a.a.
Na opinião do autor este valor deve refletir a real idade da se_
diaentação da Foraação Botucatu, uaa vez realçadas duas outras in
foraações adicionais de grande importância para o problema:
1 - Quando da datação radiométrica da Formação Irati
dos poços LI-l-SP e HC-l-SC e da Formação Estrada Nova, as
isõ_
cronas traçadas para os sistemas-FF e subsistemas-LIX e RES, in_
dicaram Idades de 180 e 177 m.a., respectivamente, para um even_
to de homogeneização isotôpica ocorrente apôs a sedimentação da_
queias foraações. Atribuir-se este evento ao vulcanismo básico
desencadeado na bacia não parece razoável tendo em vista os da_
dos att agora publicados não terem reportado Idades
superiores
• 165 a.a, para os diabísios • basaitos da Formação Serra Geral
da Bacia do Paraná (AHARAL ,t ai., 1966 t CORDANI 1 VANDOROS,
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1967). A idade daquele evento homogeneizador coincide com deter^
minada para a sedimentação da Formação Botucatu (176 m . a . ) . Tal
fato conduz a hipótese das Formações Irati e Estrada Nova terem
sofrido a ação de condições termodinâmicas suficientemente enêV
gicas para produzir homogeneização isotõpica do Sr, durante o s<>
terranento a que estiveram sujeitas, quando da subsidincia
re_
glonai da Bacia que deu ensejo à sedimentação dos espessos pac£
tes de arenito da Formação Botucatu.
2 - SLOSS (1972) analisou o sincronismo dos
eventos
tecto-sedimentares do FanerozÕico do Craton norte-americano
e
da Plataforma Russa. Ao identificar seqOências de estratos I1mj_
tadas por discordâncias de âmbito cratônico, aquele autor verifi_
cou o acentuado decréscimo das áreas de preservação das unidades
estratigraficas no espaço de tempo entre o topo do Triãssico M£
dio e a base do Jurassico Médio (Figura 1 7 ) . Considerando
a
discordância existente entre as Formações Botucatu e Santa Maria
(TOMMASI, 1972), e a interpretação de OLIVEIRA (1971) colocando
esta última formação (Triãssico Médio), no ciclo de sedimentação
•^c do Rasto, torna-se perfeitamente viável a analogia com
as
seqüências estudadas por SLOSS (Figura 1 7 ) .
Por último, convém ressaltar que FÜLFARO (1972) já h£
via sugerido idades mais próximas para as sedimentações do Grupo Passa Dois e da Formação Botucatu.
6.5. FORMAÇÃO TROMBETAS (MEMBRO PITINGA)
6.5.I. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA FORMAÇÃO
A Formação Trombetas, incluída na seqüência basal do
Paleozoico da Bacia do Amazonas, compreende quatro membros, da
base para o topo: Autas Mirim, Nhamunda, P1t1nga e Manacapuru
(CAPUTO et aZ.,1972).
0 Membro Autas M1r1m e composto de arenitos laminados
com intercaiações de si 111 tos e folhelhos depositados em ambien^
te de energia moderada a baixa, provavelmente de planícies
de
marés (RODRtGUES et ai. ,1971). A ocorrência de apenas raros m1
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crofõsseis de Chitinozoa torna problemática a determinação
da
idad* do Membro Autas Mirim. LAN6E (1967), admite a possibilida_
de de ser Ordoviciana Superior.
0 Membro Nhamundã se caracteriza por espessas camadas
dt arenito freqüentemente com bioturbação. Ocorrem, na parte S«J
perior da unidade, intercalações de finas camadas de siltito
e
de folhelho preto carbonoso. 0 ambiente deposicional,
segundo
RODRIGUES et ai. (1971) foi marinho de praia. DAEMON & CONTREIRAS
(1971) situaram o Membro Nhamundi no Siluriano Inferior,
Andar
Landoveriano, com o que concordam CAROZZI et ai. (1975).
0 Membro Pitinga, objeto da presente datação
radiomi
trica, i constituído por folhelhos pretos, laminados, em
parte
carbonosos e piritosos, com desenvolvimento para o topo da unid£
de e nas bordas da bacia, de siltitos e arenitos muito finos. L£
caimente ocorrem intercalações de sílex e de níveis hematTticos
associados com siderita. A deposição destes sedimentos ocorreu
em ambiente marinho, provavelmente redutor (RODRIGUES
et ai.,
1971). A ocorrência de graptõlitos (Climatograptus
innotatus
brasiliensis RUEDEMANN, 1929) e os estudos paiinológicos de LANGE
(1967) e DAEMON & CONTREIRAS (1971) colocaram o Membro Pitinga no
Siluriano Inferior, Andar Landoveriano, ou seja, de idade pouco
inferior a 430-440 m.a. na escala do tempo fanerozõico de HARLAND
et ai. (1964).
0 Membro Manacapuru compreende arenitos com intercala^
ções de folhelhos sílticos e níveis sideríticos. Corresponde a
depósitos da fase regressiva do mar siluriano na Bacia do Amazonas, passando, para o topo da unidade» a ambiente de planícies de
marés. (RODRIGUES et ai., 1971). Sua idade tambim é Siluriana In
f e H o r (Landoveriana), de acordo com LANGE (1967) e DAEMON &
CONTREIRAS (1971).
Os limites geográficos de distribuição e o mapa de 1s£
pacas da Formação Trombetas estão apresentados na Figura 18.
A
maior espessura perfurada foi de 700 metros, mas adm1te-se val£
res superiores a 1 000 metros nas partes mais centrais da bacia
(RODRIGUES et al.t 1971).
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0 contato superior co« a Formação Maecuru e discordai!
te nas bordas da bacia e possivelmente concordante nas Ireas ce£
trais (RODRIGUES et al.t 1971). 0 contato inferior C O B O enbasa_
•ento cristalino ou rochas sediaentares mais antigas, i discordar^
te.
6-5-2. HATERIAL SELECIONADO PARA ANÁLISE
Para a determinação da idade radiométrica da Formação
Trombetas fora* coletadas doze amostras de folhelhos do
Membro
Pitinga, cortados pelos testemunhos 9, 10, 11 e 12, quando
da
perfuração do poço UI-2-AM localizado na Figura 18. Após as an£
U s e s semi-quantitativas dos teores dos elementos Rb e Sr,
por
fluorescincia de raios X, selecionaram-se seis amostra"», com ra_
zões Rb/Sr discrepantes para as análises subseqüentes que, excç_
ção feita a amostra AT-130, incluíram a subdivisão do material em
siste«as-RT e FF e subsistemas-RES e LIX.
A Tabela 6 identifica as amostras estudadas e resume
os resultados analTticos.
A distância entre as amostras, em termos de profundida_
de de coleta, está ao redor de alguns poucos metros o que torna
desnecessária a separação em grupos definidos por maior proxinn^
dade.
AT-125
AT-127
AT-130
AT-133
AT-135
AT-136

-

774.60
779.50
785.00
790.00
794.00
795.70

m
m
m
m
m
m

6.5-3- VARIAÇÕES NA COMPOSIÇÃO MINERALOGI CA DAS
AMOSTRAS
A descrição macro e microscópica das amostras e os re_
sultados das analises difratométricas estão transcritos no Apên^
dice. Em geral a mineralogia e similar para todas as
amostras

TA8TLA 6 - INiXNTJFKAClO E RESU.TAOCS ANALÍTICOS OAS AHOSTRAi L \ FOIWAÇ.V) Ti'JWETAS
LAí
482

I » CAMPO

TEST.

AT-125

9
9
9
9

774,60

AT-125

ROCHA

774.60

774,60
774,60

J93
979

M-125
AT-12S

«3
611
394
980

AT-127
AT-127

10

AT-127

10

AT-127

10

779.50
779.50
779.50
779.5C

10

Foih«lha sTlttco
Folhelho iTltico
Folhelho »TU1co
Folnelho i T l t i c o

MATERIAL

OH.

ISOT.

188,40

184,F,0

1,019

RT

182,50

192,30

0,949

O./3189 t 0,00048
0,73160 t 0,OOC';3

240.10

153,90

RT<2y-R£S
RT<2 -L1X

7/6

58,32

RT

Folhelho j T l t i c o

6.76

Folhelho s T l t i c o

194

AT-130

11

/S5.00

6)2

AT-130

u

785,00

503

AT-133

11

790,00

613

AT-133

II

790,00

995

AT-133

11

790,00

folhelho
con z\m.
Folhelhc
cc~ cim.
Folhelho

981

AT-133

11

790,00

Folhelho sTltico
com cm. c«rt>.

504

AT-135

12

794,00

Folhelho i T l t i c o

614
996

AT-135
ATtl35

12
12

794,00
794,00

Folhelho s i l t i c o
Folhelho i T l t i c o

RT

982

AT-135

12

794,00

Folhelho j T l t i c o

RT<2p-LIX

505

AT-136

12

795,70

Folhelho sTltico

RT<2y

615

AT-136

12

795,70

Folhtlho i T l t i c o

RT

997

AT-136

12

795,70

Folhelho i T U i c o

RT<2p-RES

983

AT-136

12

795,70

Folhelho i T l t i c o

RT<2M-L1X

Folielho iTltico
Folhelho iTltico

CCM» C T » .

sTltico
Cirb.
jTltico
c*rb.
sTltko
ctrb.

FLUOS.W

RT<2u

Folhtlho j T l t i c o
Folhelho s ' l t i c o

CI-2-AM)

2,957 i 0,084
2,753 t 0,078

1,56

0,73560 t 0,00370

4,528 t 0,128

0,13

0,72640 i 0,00140

0,369 i 0,013

201.40

195,70

1,029

0,73257 í 0,00141

2,936 t 0,085

190,80

17H.2J

1,071

0,73511 t 0,00144

3,107 i 0,088

266,50

160,60

63,07

1,66

0,73766 t 0,00122

4,610 Í 0,136

0,11

0,72206 : 0.001Ó4

0,309 t 0,007

172.00

273.20

1,822 t 0,036

201,20

0,4 38
0,797

0,72746 > 0,00073

160,30

0,729)2 t 0,00067

2,311 * 0,065

207,10

220,00

0,941

0,72843 J 0,00124

2,730 t 0,077

RT

156.30

156.SO

0.999

0,73586 i 0.OOI04

2.898 i 0,082

RT<2y-RES

246.00

199.60

1.23

0,73103 *. 0,00146

3,574 i 0,101

0.11

0,72613 t 0.OO061

0,328 t 0,007

4,258 t 0,121

RT

5,01

9,07

6,74

44,08

42,76

20,20

225,20

153.50

1,467

0.73757 l 0,00109

177,40

140,70

1,261

0.73623 t 0,00248

3,659 t 0,104

291,33

140,50

1,99

0,74050 i 0,00137

5,772 t 0,163

-

-

0,21

0,72835 t 0,00244

0,612 ± 0,016

179.30
171,20

136,00
133,30

1,318
1,284

0,73734 t 0.00194
0,73788 i 0,00110

3,827 1 0 , 1 0 8
3,728 10,106

236,00
-

149,90
-

1,57
0,33

0,73862 t 0,00116
0,73006*0,00199

4,569 t 0,129
0,958 t 0,020
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(Figura 1 9 ) . com a ocorrência, em ordem decrescente, de quartzo,
caulinita, ilita-muscovita, interestratificado i1ita-montmorii£
nita e montmorilonita. A amostra AT-133 foi a única que apresen^
tou feldspato, quando da análise em lamina delgada. As amostras
AT-130 e AT-133 apresentan carbonato em maiores proporções
que
as demais.
A separação do sistema-FF foi acompanhada de modifica_
ções mineralõgicas normais (Figura 1 9 ) . Houve a eliminação
de
grande parte do quartzo com o conseqüente aumento da participação
dos minerais de argila. Entre estes, aumentou a percentage») r£
lativa da caulinita em relação a ili ta e montmorilonita.
6.5-1». RELAÇÕES ENTRE OS TEORES DE Rb E Sr E A MINER^
LOGIA OAS AMOSTRAS
Na Figura 19 estão representadas de maneira
gráfica
as variações dos teores de Rb e Sr nos diferentes sistemas e sub_
sistemas analisados. Do sistema-RT para o sistema-FF, com a eli_
minação do quartzo, a tendência normal foi a maior participação
dos elementos Rb e Sr. 0 maior teor do Rb no sistema-FF das amo£
trás AT-133 e AT-135 é explicado pela maior concentração da i 1 jf_
ta e do interestratif icado i li ta-montmori loni ta neste sistema(Fj_
gura 1 9 ) . As amostras AT-130 e AT-133 apresentaram muito maior
teor de Sr no sistema-FF, em relação ao sistema-RT, fato relaci£
nado i presença de carbonato, relativamente mais abundante nestas amostras e em granulação inferior a dois microns. Para
o
subsistema-RES, em relação ao sistema-FF,com a retirada do
c&£
bonato ocorre maior participação do Rb e menor do Sr. Para
o
subsistema-LlX, fase mineralógica carbonãtica, o Kb se limita a
ocorrer en poucas unidades de partes por milhão e o Sr a algumas
dezenas (Tabela 6 ) .
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(.5.5-

ESTAGIO DE EVOLUÇÃO TERMODI li/lHI CA DA FORMAÇÃO

Os indices de cristalínidade das ilitas, de
KUBLER
(I k ), apresentara» valores entre 6.2 e 7.9» indicativos de efe^
tos tenaodinãaicos atuantes dentro do caapo da diagênese.
Os
índices d« ESQUEVIN ( I 002 ) , oscilara» entre 0.33 e 0.49, de
001
signando fração i l T t i c a aluainosa, de c a r i t e r d e t r i t i c o ,
fato
aliás j i denunciado pela alta participação da caulinita na co«
posiçio aineralÕgica das amostras (Figura 19).
6.5.6. DIAGRAMA I S O C R O M I C O E DISCUSSÕES
0 diagraaa isocronico coa a distribuição dos
pontos
de sisteaa-RT e dos desais sisteaas analisados, está representa^
do na Figura 20. As superposições transparentes separaa os
tos de sisteaa-RT e sisteva-FF + subsisteaas RES e LIX. Ea
aeira observação, destaca-se a tendência ao paralelisao das is£
cronas aaostrais. Os pontos de sisteca-RT, principalmente das
taostras AT-127, AT-133 e AT-136, situaa-se deslocados ea rela
ção as isócronas aaostrais, seapre evidenciando valores aais ai
87
86
~
tos para a razío Sr /Sr . Oeste coaportaaento dos pontos no
diagraaa isocronico são possíveis as conclusões:
•) houve ua evento de hoaogeneização isotópica há 162
* 13 a.a. (aedia das cinco isõcronas aaostrais), coa poder
de
atuação apenas nos ainerais ecr diaensões inferiores a dois
«lerons;
b) as diferentes aaostras coaportaraa-se coao
ias isolados, onde a redistribuição dos Tons provocou a
de diferentes razões isotópicas Iniciais do Sr;

siste
oco£

c) os pontos de sistena-RT, situados acima das isócr£
ias aaostrais, são indicativos do não reeqOilTbrio isotõpico dos
:on$t1tuintts coa dimensões superiores a dois microns, quando do
rvento a 162 •_ 13 m.a. As micas, principalmente a auscovita.se
iaa os minerais responsáveis por este deseqOilTbrio, No caso
la aacstra AT-133, onde foi mais pronunciado o deslocamento do

ponto de siste«a-RT, const*tou-se taabêa a presença de feidspato.
A idade de 162 •_ 13 a.a. coincide coa o ciclo vulcini^
co que afetou a Bacia do Asazonas durante todo o Jurãssico, ta^
vez associado ao tectonisao de abertura do Oceano Atlir.tico Sul,
identificado por THOHAZ FILHO <t ai. (1974).
A reta de regressão traçada a partir dos pontos de sis^
teaa-RT, excluída a aaostra AT-133 pelo seu caráter detrTtico.po
de ser considerada uaa isõcrona, pois a dispersão dos pontos ainda os «ante» dentro das Margens dos erros analíticos. A
incli^
nação da isõcrona definiu a idade de 420 + 34 «.a., C O M a razão
inicial igual a 0.7148, coincidente cor a idade paleontolõgica,
adaitida coao da época de sedimentação da Foraação Troabetas.
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CAPITULO VII

7 - FATORES CONDICIONANTES DAS RAZOES INICIAIS DAS ROCHAS SEDIMENTARES

7.1 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Quando da construção dos diagramas Isocrônicos
das
cinco unidades sedimentarei estudadas, mostrou-se característica Marcante a possibilidade do traçado de dois tipos de isõcronas. U M , construído a partir dos pontos representativos
das
aMOStras em $1stema-RT e outro, resultante dos pontos de amostras em s1stema-FF e subsistemas LIX e RES (isõcrona amostrai).
Definiram diferentes razões Iniciais, consistentemente con val<>
res mais baixos para as isõcronas de sistema-RT em relação
âs
Isocronas amostrais.
As Isõcronas das amostras em s1stema-RT das formações
Irati, Estrada Nova, Rio do Rasto e Trombetas indicaram Idades
concordantes com a época da deposição dos sedimentos, segundo
os dados paleontologicos. No caso da Formação Botucatu, salientou-se uma tendência diredonai dos pontos, da qual foi possível Interpretar idade radiometríca compatível com a
provável
Idade da sedimentação.
As Isõcronas amostrais definiram eventos de homogenei
zação Isotópica posteriores 5 sedimentação. Quando da descrição
e interpretação dos resultados obtidos para as unidades sed1me£
tares estudadas, d1scut1u-se o significado geológico
destes
tventos.
A concordância entre a Idade de deposição dos sed1men_
tos e a Idade radiométrica derivada das análises de amostras em
s1stema-RT encontra apoio em pesquisas anteriores que chegaram
• idinticat conclusões; EONHOHME & SEGONZAC (1962), COMPSTON ft
PIDGEOH (1962), WHITNEY a HURLEY(1964) ,FAURE t CHAUDHURI(1967),

BOFINGER A COMPSTON (1967), PROOKINS tt al. (1970) e
B0FIN6ER
•t ai. (1970). Conven ressaltar, no entanto, a falta de Interpret
tações convincentes dos fenõaenos atuantes nos sedimentos, responsáveis por tais determinações.
As formações Irati, Estrada Nova e Rio do Rasto, apresentarão razões iniciais dentro do intervalo 0.709 - 0.711, valp_
res pouco superiores aos determinados para o Sr contido na água
do »ar durante o Permiano (entre 0.707 e 0.708, segundo
VF.IZER
i COMPSTON, 1974). Para a Formação Botucatu, de origem continental, e Formação Trombetas, contendo alta participação de caulini^
ta, as razões iniciais apresentaram valores mais altos, oscilando entre 0.713 e 0.719.
7.2 - CONCEITO DE DISPERSÃO UNIFORME DOS DETRITOS
Se os sistemas-RT conseguem definir a idade da sedimen^
tação, seriam, necessariamente, portadores do eleirento Sr
com
composição isotõpica semelhante no momento da sedimentação. Aven^
tar-se fenômenos de homogeneização isotõpica envolvendo minerais
detríticos tais como nicas e feldspatos, durante o intewperismo,
transporte e/ou deposição do material, não encontra suporte nas
pesquisas até o presente realizadas. Tem-se, isto sim, demonstra_
do a resistência destes minerais ãs trocas iônicas com a água do
ambiente deposicional . DASCH (1969), analisando sedimentos receri
tes depositados a grandes profundidades no Oceano Atlântico, demonstrou que mesmo os minerais de granulação mais fina do sedimento, apesar do prolongado contato com a água do mar, não trocam o estrõncio neles contido com aquele da água.
Um dos fatores destacados cono de fundamental importar^
d a no estabelecinento de composições isotópicas similares para
o estrondo inicial, na opinião do autor, é o fenômeno aqui deno
minado de dispersão uniforme dos detritos em meio aquoso, quando
da sedimentação do material. Os elásticos derivados das
rochas
fontes misturan-se completamente na bacia deposicional, de
tal
forma que o material depositado apresenta razão isotópica multo
semelhante, nas diferentes partes do sTtio de sedimentação,Os v«_

lores dest* razão represente* a integração de todas as
frações
detrfticas depositadas simultaneamente no ambiente deposicional.
Este mecanismo foi considerado por DASCH (1969) C O M O um dos nove
processos capazes de explicar o fato de una rocha
sedimentar
apresentar estrondo com composição isotÕpica homogênea, a* época
de sua formação.
Os resultados alcançados por DASCH (1969). para sedimentos recentes de fundo do Oceano Atlântico, mostraram, em ex87
86
tensas areas, sedimentos portadores de razões Sr /Sr
com apenas leves discrepâncias» en geral ao redor de 0.5 a 1.01 (Figura
21). A distribuição dessas áreas mostra o forte poder controlador da proveniência dos detritos no estabelecimento da composição isotõpica do estrôncic contido no sedimento. Nos locais onde
são
as contribuições
de materiais
de rochas
muito da ra
gas,evidentes
caso da região
próxima a foz
do Rio Congo,
os valores
zão Sr /Sr
chegam a 0.7429. Se min ambiente deposicional com
as dimensões do Oceano Atlântico, reservam-se áreas enormes com
R7
86
razões Sr /Sr
muito próximas, Indicativas de dispersões un1fornes dos detritos, ê admissível imaginar-se a efetivação dessa
uniformidade Isotõpica em sedimentos depositados em bacias intra_
cr, .ônicas. A deposição de folhelhos nessas bacias implica
na
ocorrência de ambiente deposicional muito calmo, com apenas leves oscilações nas condições de sedimentação e
presumivelmente
constância na area fonte dos detritos.
Saliente-se, ainda, que mesmo em sedimentos
recentes
lacustres observa-se a homogeneização Isotõpica do Sr, derivada
da dispersão uniforme dos detritos. HART t, TILTON (1966), analisando oito amostras, distantes até 400 km, de sedimentos a»*a11o2

so» recentes do Lago Superior, com 83.000 km de area, verifica
87
86
~
ran a similaridade das razões Sr /Sr
convergindo para o valor
médio 0.739, A água do laon apresentou valores ao redor de 0.718,
denuncíadores da não ocorrência de trocas químicas entre a água
e o material detrítico alí depositado.
Na área de Atuação da Corrente do Golfo e do Mar Sargasso, no Atlântico Norte, (Figura 2 1 ) , observa-se para um peque
ft7

no Intervalo na razão Sr° /Sr

QC

(0.720 a 0.732), a variação

de
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•ti um fator 4 nos valores da razão Rb/Sr. (Figura 22-A).A
tra 17 foge is características de homogeneidade das demais,possivelmente por refletir Influência de material vulcânico. for*£
do na dorsal médio-Atlintica.
Os sedimentos recentes da Bacia Argentina e
regiões
contíguas. Incluindo o mar profundo e a plataforma continental,
•stio distribuídos numa extensa tree do Oceano Atlântico Sul on
de os valores da razão Sr /Sr 8 6 não exceden 0.710 (Figura 21).
Os dados de BTSCAYE ft OASCH (1971), mostrar* para o intervalo de
0.704 a 0.710 da razão Sr^/Sr^.uma variação de ate um fator 10 na rji
zão Rb/Sr (Figura 22-B). Z oportuno salientar que o mapa de d h
tribuição das razões Sr fl7/Sr R6 , co» curvas de contornos de isovalores, comparado com o mapa da distribuição das razões Rb/Sr,
indica não sere» correlacionãveis os valores dos dois parâmetros, (Figura 23).
Nos sedimentos de origem continental do Lago Superior,
analisados por HART ft TILTON (1966), verificou-se para um peque
R7

ftfi

no intervalo de 0.738 a 0.742 da raíão Sr /Sr , uma variação
de ate* um fator 0,5 na razão Rb/Sr (Figura 22-C).
Dados de tal natureza, reportados para sedimentos re«-

87

86

centes. Indicam Independência entre a relação Sr /Sr
do sedi^
m«nto e a sua razão Rb/Sr, pelo menos nas áreas onde tenha oco£
rido u»a distribuição uniforme dos detritos. Evidencia-se o com
portamento geoqufmico diferente dos elenentos Rb e Sr, perraitiri
do a formação de sistemas com diferentes razões Rb/Sr e razões
Sr 8 7 /Sr 8 6 multo próximos.
Pesquisas realizadas por DASCH (1969), mostraram variações da razão Rb/Sr ocorrendo durante os processos de intemperismo de basaltos e granitos, devido ã maior facilidade de d£
composição dos plagioclãsios. A Hxiviação do caldo
e corse_
quentemente do estrondo, produz o crescimento progressivo
da
rtzão Rb/Sr com o avanço da alteração da rocha, ricou demonstrado também que a composição 1sotõp1ca do estrondo não é moái_
ficada de forma significativa nestes processos.
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UHITHEY * HURLEY (1964), admitiram * lixWiação preferencial do Sr, em relação «o Rb, durante o inteMperismo e transporte. Admitiram também a fixaçio do Rb nas intercamadas de Micas degradadas, ou sua absorção nas posições de trocas iõnicas
das partículas de argila. Verificara* que aoõs a sedimentação, a
ilita exerce acentuada Influência nos valores das razões Rb/Sr e
per ser Mineral de ocorrência muito C O M U M , a sua concentração no
sediMento controla diretamente o teor de Rb nas rochas sed1menta_
res argilosas.
Admitindo-se a viabilidade das reações químicas entre
os Minerais de argila abertos a trocas iõnicas e as águas conatas, tocM C O M O a precipitação de carbonato e/ou sais de
cálcio,
portadores de Sr do fluido deposidonal, auMentaM consideravelMente as possibilidades de uma coMposição isotõpica do Sr conve£
gente, entre os Minerais, no momento da formação da rocha, Independentemente de variações nas razões Rb/Sr.
Desde que atualmente, em extensas áreas, ocorrem grandes semelhanças na composição isotópica do Sr no material deposi^
tado, conclui-se ser altamente provável que as amostras de
uma
mesma unidade sedimentar argilosa, de qualquer Idade, coletadas
•
87
86
a pouca distancia uma da outra, tenha» possuído razões Sr /Sr
similares no momento da formação da rocha. Este raciocínio decor
re diretamente da aplicação áo princípio do atualismo.
7.3 - TRANSFORMAÇÕES ISOTO*?ICAS MO Sr, LOGO APO*S A

SEDIMENTAÇÃO

As pesquisas de CLAUER «t ai. (1975), mostraram, para
sedimentos de fundo do Oceano Pacítico, a ocorrência de enrique*
87
cimento progressivo do isõtopo Sr
nas ípuas conatas, com o aumento da profundidade do testemunho de amostragem. Tal fenômeno
sugere fortemente a existência de trocas entre as argilas e
o
fluido Intermediário, representando aparentemente os primordios
dos processos de rcequilíbrio Isotõpico entre as duas fases.
Sendo fenômenos já de ocorrência comprovada as neofor"ações de minerais de argila no sítio deposidonal e as modifica^
ÇÔes químicas entre os minerais abertos a trocas lÕnicas e
as

ãg«as conatas, existe a possibilidade de certos Minerais de
17

oc

—

ar-

_

giia adquiriren razão Sr /Sr
próxima daquela da água do nar.
A Interação da composição isotõpica do Sr assim constituída, coo
a dos elásticos mais grosseiros dispersos uniformemente no sedimento, deve atuar de for-ia expressiva no estabelecimento da sua
composição isotõpica inicial.
Quanto aaior a participação dos minerals de argila neo
formados e/ou abertos a trocas ionícas, na composição mineralogy
ca do sedimento, mais a razão inicial tendera a se aproximar daquela das águas conatas. Inversamente, predominando minerais resistentes ãouelas trocas, a razão inicial tendera a assumir valo
res mais elevados.
Os dados de DASCF (1969) mostraram, para sedimentos de
fundo do Oceano Atlântico portadores de altas concentrações
de
montmorilonita (nineral aberto a trocas lônicas com o melo aquoso), tendência a razões Sr /Sr
Inferiores àquelas herdadas da
rocha fonte devido ao repquilíbrio isotõpico com o Sr contido na
água do mar. As formações Irati (Poço LI-1 -SP), e Estrada Nova,
são exemplos desse fenômeno. Efeito oposto é mostrado pela cauli^
n1ta, mineral muito resistente a trocas químicas com o fluido de_
posicionai, com correlação positiva entre o seu teor e as razões
87
86
Sr /Sr . A Formação Tronbetas se identifica a este último caso.
As Ilitas também participa» ativamente nos
processos
de troca isotõpica. Ouando apresentam índice de Fsquevin O m T
superior a 0.40, são identificadas como Ilitas aluminosas ,de caracter detrítico e pouco abertas a trocas iõnicas. Comportam-se,
no caso, como a caulinita. A Formação Trombetas também exemplify
ca este comportamentp. índices (ijjjjy) Inferiores a 0.25 identify
cam i H t a s «agnesianas, susceptíveis a trocas lônicas e com tendência a comportar-se cono a montmorilonita (CLAUER, 197f).Identificou-se tal fenômeno na Formação Rio do Rasto, co» razío Inicial st aproximando de 0.710.
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7.% - INFUJtfiCIA DE CA^BOHATOS E SULFATOS DE

CÁLCIO

Par* o estabelecimento da razão inicial do sedimento,
I determinante a pres«nça de carbonato* e/ou salfatos de cálcio
d«vido ao seu alto teor de Sr * o teor de Rb desprezível

que

norsaIsente contes. Esses Minerais marcam suas presenças no sediaento, tendendo a diminuir-lhe as razões Rb/Sr e Sr

/Sr

,até

calcários e/ou evaporitos puros, onde a razão Rb/Sr atinge valo
res atrito baixos, e a razão Sr

/Sr

se identifica'COM a do Sr

contido na água do ambiente rfeposicional. Os trabalhos de PETER
"Ai «t ai. (1970) e VEIZER i COHFSTON (1974), analisando a composição Isotópica do Sr de depósitos carbonítieos narinhos fane
rozõfcos, Mostrara* pequenas oscilações da razão Sr

/Sr

, en-

tre 0.707 e 0.710. Para carhonatos de origen continental.CLAUER
I TARDY (1971), ben C O M O VEIZER & COMPSTOH (1974), Mostraram vi
lores da razão Sr 8 7 /Sr 0 6 entre 0.710

e

O.72C.

EB princípio, infer»«-se valores superiores a
para a razão inicial de unidades sedinentares onde

0.710

predoaina*

Materials detrTticos e Minerais de argila resistentes a

trocas

iõnicas com o Meio. Para depósitos associados de calcário,

ou

para sedimentos contendo participação significativa
calcfta. deveM ocorrer valores Mais baixos
Sr

87

/Sr

86

para

, em geral inferiores a 0.710. BROOKINS #t

de

a

razão

aZ.(197O).

datando folhelhos caicíferos da Fomaçío Eskridge, C O M aaostras
de sisteMaj-RT, mostraram os pontos analíticos COM
Rb

87

/Sr

86

razões

inferiores a 1 ( U M ) sistewaticawente abaixo da

linha

Isócron* traçada a partir dos pontos coo valores superiores

a

1 (UM) (Figura 24).
A amostra AT-72, da Formação Estrada «ova,exemplifica
o fenÓMcno observado por BROOKIHS *t ai. (1970). Devido a

prt-

stnça de caldta, e muito elevado o teor de Sr na amostra, reA7
86
suitando valor baixo, ao redor de 2, para a razão R b / S r
. C£
MO conseqüência, o ponto cal abaixo da isÓcrona traçada para as
denafs «Mostras dos $1ste»ias-RT,
0 probiena adquire contornos diferentes quando o carbonato presente c a doiomita. As Isõcronas dos sistemas-RT

das

-8*-

fora*ç5cs Estrada Hova e Irati (Poço Ll-l-SP), foram
traçadas
utilizando, como ponto de apoio para a razão inicial, pontos m i
líticos de aaostras de doloaito, resultando idades concordantes
coa è da deposição dos sedimentos. Os dados sugere* que os depósitos de carbonato, quando representados por doloaito,tendem
a
apresentar razões Sr /Sr
Iniciais concordantes com
aquelas
dos folhelhos associados, e superiores ã da ãgua do aar no aoaen^
to de deposição.
Os resultados alcançados neste trabalho, aesao aliados
aos dados da literatura especializada, não ofereceraa subsídios
seguros para o estabelecimento dos limites da influência dos car
bonatos e/ou sulfates de cálcio na composição isotópica do
Sr
inicial. Os dados sugerem comportamento diferente para doloaitos
e calcários, com os priaeiros tendendo a adquirir
composições
isotSpicas semelhantes ãs das de*ais litologias, e os
últimos
identificando-se com a composição isotõpica da ãgua do sítio deposicionai. 0 problema, revestido de grande importância para
a
datação radiométrica das rochas sedimentares, está aberto a pesquisas mais profundas e específicas.
7.5 - OBSERVAÇÕES SOBSE A? RAZOES INICIAIS DAS ROCHAS

ESTUDADAS

As formações Irati (Poço L1-1-SP) e Estrada Nova apresentaram Isõeronas de siste*as-RT com valores ao redor de 0.710
para a razão Inicial, Tais valores, próximos da composição isotó
pica do Sr da ãgua do mar, devem ser do ocorrência normal
para
rochas sedimentares com as características das formações mencionadas: a) baixo teor de elásticos grosseiros; b) deposição em am
biente marinho; c) significativa participação da montmoriionita
na composição mincraiõgica das argilas (Figuras 4, 5 e 9 ) ; d)pre_
sença de 111t« com índice de Esquevin tendendo a valores InferIo
res a 0.40: e) presença de carhonatos e/ou sais de cálcio e
f)
ausência de caulinita.
A Formação Rio do Rasto apresentou Isocrona de sistema
-RT com razão Inicial tamben muito próxima de 0,710. Por tratarse de unidade sedimentar int»roretada como proveniente de sedi-
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mentação em ambiente continental, o valor baixo da
razão
Sr /Sr
Inicial e anormal pelo baixo poder de diluição do
Sr
em águas não marinhas. Fnquanto a concentrarão de Sr na água do
mar gira ao redor de 8ppm (OOUri,1957), para as ãgua não marinhas
este valor cai para 0.06ppm (TUREKIAN, 1964). 0 caso da
Formação
R1o do Rasto pode em parte ser explicado pela presença de cerca
de 30* de montmorilonita e 1nterestrat1fIçado 111 ta-montmorilonj^
ta na composição mineralõgica das argilas (Figura 12) e, também,
pela presença de cerca de 70% de 111ta com 1ons facilmente troei
ve1s (fndices de Esquevin oscilando entre 0.15 e 0.30).
A Formação Botucatu ( F a d e s Pirambõia), con isócronas
de s1steraa-RT Indicando valores altos para a razão inicial, variando de 0.716 a 0.719, esta de acordo com o esperado para sedi^
mentos continentais. A montmorilonita, mesmo participando
com
cerca de 80Í na composição mineralÕgica das argilas, não enconft7

«•

trou melo propício í diluição do Sr
radiogênico herdado. Acentue-se, ainda, a presença de H i t a com valores do Tndice de Esquevin (I^j-r). variando de 0.52 a 0.90, Indicativos de detritismo e resistência a trocas 1ôn1cas com o meio ambiente. Apesar da
tendência direcional dos pontos de s1stema-RT no diagrama Isocrô
nico, observa-se pronunciada dispersão, em vista das amostras te
rem adquirido razões iniciais diferentes no momento da deposição.
As altas razões iniciais das amostras em sistema-RT da
Formação Trombetas, oscilando entre 0.713 c 0.715, encontram explicação em duas marcantes características da fração
argilosa
da rocha: a) presença de cauHnita em porcentagem de cerca
de
50X (Figura 19) e b) ocorrência de 1l1ta com indices de Esquiven
(I«2y), variando de 0.33 a 0.49, denunciando caracter detrTtico
e resistente a trocas ionicas. Apesar do ambiente marinho,os minerais argilosos, provenientes de rochas fontes multo antigas do
embasamento da Bacia do Amazonas, não permitiram a diluição
do
Sr radiogênico herdado, nas águas do ambiente deposidonai,

CAPTTUIO VIII

S - CONSEQÜÊNCIAS DOS EVENTOS

V. HOMOGENEIZAÇÃO ISOTflPICA

8.1 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

As Idades definidas a partir das isôcronas amostrais
das unidades sedinentares estudadas indicara* eventos horaogenei^
zadores da composição isotopica do Sr, ocorrentes apôs a deposi^
çio dos sedimentos.
A11ando-se os resultados alcançados para as formações
estudadas neste trabalho, com aqueles obtidos a partir de pesquisas precedentes, é proposta aqui uma definição Introdutória
de Modelos de diagramas isocrõnicos para as rochas sedimentares
argilosas, baseados no alcance do reequilíbrio 1sotóp1co do Sr
em ternos das d1men$5es dos minerais e do volume de rocha implj^
cado no fenômeno. 0 reequilíbrio se processa mediante a Interação de três fatores fundamentais: 1) mineralogia do sedimento;
2) presença de fluido 1nterst1cia1 e 3) condições de pressão e
temperatura. Para condições crescentes de pressão e temperatura,
o comportamento dos elementos químicos depende da quantidade de
minerais abertos a trocas 1ôn1cas e da presença de fluidos propidadores do trânsito 1Ôn1co entre os minerais.
0$ modelos propostos (Figura 25), representam
casos
ideais onde todos os s1stemas-RT possuíam a mesma razão Inicial
no momento da sedimentação. A disposição alinhada dos
pontos
permite a definição da Idade da deposição do sedimento. No cap£
tulo anterior ev1denc1ou-se ser pouco provável que as rochas se_
dimentares apresentem os pontos dos sistenas-RT Incluídos numa
mesma rota Isõcrona. Em geral, tem-se o caso de pequenas variações nas razões Iniciais, da ordem de 0,002 para sedimentos marirhos (formações Estrada Mova e Trombetas) e 0.004 para sedimentos continentais (formações Botucatu e R1o do Rasto),causan-
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do certa dispersão dos pontos nos diagramas, devido M O
detrítico dos elementos constituintes da rocha.

caráter

Na elaboração dos Modelos, partiu-se da premissa da
ocorrência de evento homogeneizador do e s t r o n d o , posterior
a
deposição do sedimento,e atuante, pelo ««nos, no material
com
dimensões Inferiores a dois microns. Os alinhamentos dos pontos
dos $i$temas-FF e subsistemas LIX e RES constituem as Isocronas
amostrais da unidade sedimentar.
A mineralogia da rocha ê* fator fundamental na definição do modelo Isocrônico. Ma fração fina, Inferior a dois
microns, reinais as argilas, compreendendo ou minerais abertos
a
trocas químicas, caso das montnorilonitas e ilitas magnesianas*
ou resistentes a essas trocas, caso das caulinitas e Ilitas alu_
minosas. A fração detrTtica grosseira Inclui os minerais fechados as transformações químicas com o meio ambiente.
A presença de fluido intersticial governa o
alcance
do reequilíbrio isotõpico na rocha sedimentar argilosa. Nos modelos propostos, baseados em dados reais, foi possível caracterizar a homogeneização 1sotõp1ca em dimensões da ordem de grandeza de amostras de mão, ou seja, diâmetros ao redor de 10 cm.
A presença de fluidos, aliada a minerais de argila abertos
a
trocas 1ôn1cas, facilita a homogeneização isotópica em escala
maior,na unidade sedimentar.
Condições crescentes de pressão e temperatura se traduzem no aumento progressivo da homogeneização isotõpica, culmj_
nando com os processos metarctõrf 1cos, onde todos os
minerais
constituintes da rocha participam das trocas químicas e conseqüente retquilíbrio Isotõpico.
8.2 - CARACTERIZAÇÃO m?

MODELOS DE DIAGRAMAr, ISOCRÕNICOS

3.2.1 - f">0ELO ISOCRflNICO I - h o m o o e n e I z a ç ü o I f o t ó p l c a n o § l J t £
m i - F F , e m n í v e l d e a m o s t r a de p i o
{Iftócrona a m o s t r a ) )
0 modelo 1socrÔn1co I (Figura 2 5 ) , caracteriza a unidade stdimtntar com homogeneização isotópica, posterior a depo-
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sição dos sedimentos, atuante em nível do sistena-FF e dentro de
dimensões de alguns centímetros, ou seja, uma amostra de mão. A
remobil Ização dos elementos químicos entre os Minerais con d1men_
soes inferiores a dois microns 11it1tou-se a porções da
rocha,
Isoladas entre si, oue se comportaram como sistemas fechados part perda ou ganho de ions, adquirindo composição isotõpica própria para o Sr inicial. No diagrama isocronico resultam isõcronas amostrais paralelas, distanciadas segundo as diferenças nas
razões Iniciais das amostras, com inclinação definindo a
idade
do «vento homogeneizador. Os pontos das amostras dos sistema-RT
situam-se
acima de suas respectivas isõcronas amostrais.
As relações entre os pontos de sistema-RT e sistem«-FF
definem o modelo. A composição mineralõgica do siste«a-RT ? sensivelmente diferente daquela do sistema-FF, compreendendo quant^
dadt pronunciada de minerais não abertos a trocas químicas e po£
tadores de significativa parcela do Sr total contido PÉ rocha.OS
fluidos Intersticiais foram pouco atuantes no processo, fazendo
permanecerem Individualizadas porções da rocha com alguns poucos
centímetros de diâmetro.
Dentre as unidades sedimentarei estudadas, Incluem-se
no modelo as formações Trombetas, Botucatu e Rio do Rasto.
8.2.2 - MODELO I5OCR0NICO II - homoaenelzação isotóplca no sist£
roa-RT cm nível de amostra de mão
0 modelo Isocronico II (Figura 25) caracteriza a un1da_
de sedimentar cosi homogeneização isotõpica, desenvolvida após a
sedimentação, atuante em nível de s1stema-RT e dentro dos limites de alguns centímetros, ou seja, uma amostra de mão. As Isõcronas sao paralelas, Indicam a idade do evento homogeneizador e
incluem os pontos dos sistemas-RT.
A presença minoritária de detritos mais grosseiro», fa_
ztndo t mioeraloçia do sistena-RT multo semelhante aquela do s1s_
tema-FF, parece ser c<v ição básica para a ocorrência deste mode
Io de diagrama. Configuração senelhante apresentariam sedimentos
com fração detrftit» constituída predominantemente por material
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estéril em relação ao Sr, caso do ruartzo. Os fluidos intersticiais permitem apenas ação restrita da honogeneizaçio
ca, de modo que porções da rocha, con dimensões de alguns
^
netros, constituem-se em sistemas fechados, C O R razões iniciais
próprias.
Aqui estão incluídas as formações Estrada Nova e Irati (Poço LI-l-S!*). 0 modelo abrange taabon r» riagrt.ua Isocrônico de una amostra de folhelho da Forftção Po.ita Oross»
(Poço
CT-2-PR da Bacia rio Paran?), analisada por KAWASHITA (1972; (Fj^
gura 2 6 a ) .
8.2.3 - M O D E L O I S O C n i H I C O III - h o m o o e n e i z a ç i o i s o t õ p i c a
no*
s i s t e m a s - F F , e n nfvel de u n i d a de I t t o e s t r a t I q r â f i c a
0 modelo isocrônico III (Figura 2 5 ) , caracteriza
a
unidade sedimentar con homogeneização isotõpica, atuante apôs *
deposição dos sedinentos, de amplitude generalizada em nTvel de
sistena-FF da rocha. KAWASHITA (1072), verificou a
ocorrência
deste f.nômeno, provocado pela ação de intrusões Tgneas,
em
amostras da Formação Ponta Irossa da Bacia do Paraná (Poços MO1-PR e M0-2-PH), distanciadas em cerca de 500 metros. As amostras dos sistemas-RT não entraram no processo de
reequilíbrio
Isotõpico durante aquele evento, mas mantiveram a porporcionalj^
dade dos produtos radiogcnicos formados a partir da sedimentação da rocha, possibilitando, ainda, a determinação da época da
deposição do sedimento (Figura 26b). 0 diagrama isocrônico permitiu o traçado de duas isÕcronas. A mais inclinada, resultante
dos pontos de s1steras-RT, definiu a idade de formação da
rocha. A isõcrona dos sistenas-FF, menos inclinada, indicou a ida
de do evento homogeneizndor.
N«ste modelo é de fundamental Importância o sedimento
apresentar considerável participação de minerais de argila ane£
tos • trocas lônfcas e a atuação, tm escala bem neior, dos fluj^
dos 1nterst1ciais condutorts dos 1ons. A presença de
material
detrítico contendo Sr, n fechado a trocas químicas, t Importante cone no caso do modelo I.

-90-

Além do exemplo constante de KAVASHITA (1972), na literatura especializada citam-se, ainda, outros trabalhos
que
resultaram eu diagramas isocrônicos enquadrados no «odeio isocrÕftfeo III:
- BONHOHME «t aZ.(1966) e BONHOHHE & MILLOT
(1966),
analisara* as argilas inclusas nos arenitos Frehel, Erquy e Rré
hec-Plourivo, de idade discutível cambriana ou devoniana. Pela
Isôcrona das amostras e« sistena-FF, resultou a idade de 373 12 m.e., correspondente a base do Oevoniano Médio, interpretada
pelos autores como a da deposiçio ou diagênese precoce da unidade sedimentar. A disposição dos pontos de racha total no diagrama isocrõnico não foi considerada devido ao caráter fortemen
te detrTtico das anostras. No entanto, tais pontos definem uma
isôcrona com Inclinação indicando Idade próxima de 500 m.a., ou
seja, do fim do Cairbriano (Figura 26c). Com os Hados
disponíveis, ê possível a Interpretação da idade cambriana para a sedi^
mentaçío, como o atestam os dados geológicos regionais, t Idade
devoniana para um evento termodinâmico de homogeneização isotôpica, atuante e* nível de fração fina dos sedimentos, ocorrente
no estágio final do Ciclo Orogênico Caledoniano.
- B0NHIV1MÍ et aZ.(1968), estudando a série ordoviciana e siiuriana de 1'Anse du Veryac'h, bem datada pelo conteúdo
fossilífero, construíram a Isócrona para as amostras ew sistema
-FF, resultando a Idade de 308 - 19 m.a., coincidente com o período de grande atividade tectõnica responsável pelas transformações diageneticas da série (F1<?ura 26d). Os pontos de rocha
total também se alinharam no diaqrama isocrÔnico mas os autores
atribuíram o fato ao acaso, não lhe atribuindo qualquer signify
cado geocronológico, devido i presença de muscovita detrítica.
Ho tntanto, a Isôcrona traçada a partir destes pontos define a
idade de - 420 m.a., concordante com a idade paleontologies para a deposiçio dos sedimentos (Figura 26d).
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8.2.* - MODELO ISOCR0NICO IV - ho«og*ntizaçio Uotôpics nos sls^
tenas-RT, CM nTvtl d* untdad* li
to*strat t gráfica
G «odeio isocrônico IV (Figura 25), caracteriza a uni^
dade sedimentar submetida a eventos de homogeneização isotõpica
suficientemente enérgicos para atuar de modo generalizado na rp_
cha e em nível de sistema-PT. Os constituintes detrTticos grosseiros também participam das trocas químicas e se homogeneizam.
Aptnas una isõcrona ê* definida e nela se alinham todos os

pon-

tos dos sistenas-RT, sistemas-FF e subsístemas LIX e RES.
Trabalhos mostrando distribuição semelhante

dos pon-

tos no diagrama 1socrõn1co, senpre se referiram a pelo menos le_
ves indícios de metanorfisroo atuante nas rochas em estudo,cora a
isõcrona indicando a idade do evento metamõrfico. São

exemplos

os estudos de BONHOMME et ai.(1965), sobre os sedimentos da Bacia de Francevilie (Figura 27a); BONHOMHE & PRÉV0T (1968),em de
positos devono-dinantianos do Maciço de Bruche (Vosges do

Nor-

te), (Figura 27b); CLAUER & BONHOMME (1970), nos folhelhos

de

Steige e a Série de Villé (Vosges), (Figura 27c) e BOFINGER

et

ai. (1968), nos folhelhos de Idade ordoviciana da Austrália. (FI^
guri 27d).
8.3. RELAÇÕES ENTRE

OS MODELOS

Convém frisar que os nodelos propostos são aplicáveis
somente a rochas sedimentares predominantemente argilosas e por
tadoras de partículas detríticas com dimensões não

superiores

as frações granuiomêtHcas s11te/are1a multo fina.
En princípio, os modelos I, II e III são de

ocorrên-

cia comum nas rochas sedimentares submetidas a eventos termodinâmicos dentro do campo da diagênest. 0 modelo isocrônico
aptjar de Identificar mais comumente eventos jí dos

IV,

primórdios

do mttamorfisfno, podt eventualmente ocorrer em rochas sedimenta^
rp% aptnas diagenéticas. Para tonto, basta a rocha

apresentar

composição mineralogica com predominância d« minerais de argila
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abertos a trocas ionicas, * quantidade suficiente de fluidos III
tcrstidais propiciadores da circuiaçio dos elementos químicos.
Neste caso, teríamos um caso particular do «odeio II, com
as
aaostras apresentando razões iniciais idênticas.
Em grande parte das rochas sedimentares argilosas, os
•Inerais detrTticos mais grosseiros possuem Sr. ím
condições
pouco enérgicas de pressão e temperatura desenvolve-se o «odeio
I. Atuação crescente de pressão e temperatura conduz a rocha ao
Modelo II, se a participação dos detritos mais grosseiros
não
for «iito significativa e os fluidos intersticiais atuarem
em
circulação restrita. A tendência ao modelo III dar-se-ã nas rochas com alta participação de minerais argilosos abertos a trocas lônicas, ativa participação dos detritos mais grosseiros no
teor de Sr da rocha e presença de fluidos intersticiais de c1rculaçfo ampla.
Os modelos II e III, caminham em direção ao modelo IV
com a elevação das condições de pressão e temperatura. Em ambos
os casos, a tendência e de homogeneização isotõpica também
em
nível dos Minerais mais grosseiros. No campo do
metamorf1sno,
não se conhecem exemplos de diagramas isocrônicos diferentes do
modelo IV.
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CAPlTUtO IX

9 - CORRELAÇÕES ENTRF HOMOGENEIZAÇÃO ISOTÔ*PICA DO E S T R O K C I O , IN
&ICIS DO ITJBLER E ESQWEVIN. E EVOLUÇÃO DA MATÉRIA O*G*KICA

Inúmeros trabalhos tê» sido publicados versando sobre
a fines* do petróleo e a maioria deles te» mostrado a
relação
entre o desenvolvimento progressivo da diagênese e a evolução
da «aterIa orgânica contida nos sedimentos.
No Intuito de estabelecer possíveis relações entre o
estfgio da Bateria orgânica e a homogeneização isotôpica do estrondo, as ««ostras fora» submetidas a analises organopalinoló
ficas, no Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da PETROBRlS.se
gando as técnicas definidas por QUADR0S(1975).Foram também obti^
dos os índices de Alteração Térmica (IAT), Indicativos da teape_
ratura mãxina a que a natéria orgânica esteve submetida, por 1^
teraédio dos estudos da coloração e preservação das organolitas
(Matéria orgânica dispersa ou grupada nos sedimentos - ALPERH,
1970).
Na Tabela 7, junto ãs correlações definidas por QUADROS (1975), entre índice de Alteração Térmica (IAT), paleotcmperatura, tipos de hidrocarbonetos e fades diagenética da water ia orgânica, fora» colocados os IATs determinados para
as
formações Irati , Estrada Nova e Tronbetas. As formações Botucatu e R1o do Rasto não pudera* itr envolvidas no esqueaa
por
apresentarem carência de matéria orgânica necessária ao processamento.
Observa-se para a Formação Trombetas, incluída no modelo Isocrônico I, homogeneização Isotôpica apenas na fração fi_
na t dentro dos Unites de una amostra de mão, um índice de alteração térmica baixo, Igual a 2.25. As formações Irati e Estra,
da Nova, com modelo isocrônico II, apresentaram indices de alte_
ração térmica superiores a 2.75, chegando ao valor mSximo
dt
4.?5, jf na fades diagenética sen 11 da matéria orgânica.
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A distribuição dos valores de IAT das anostras da Formação Estrada Nova não obedece ao pad-ío normal de valores crescentes com a profundidade. Este fato I explicado pela ocorrência
de diabãsio intrusive nos sedimentos, em forma de sill,com
17m
de espessura. 0 sill dista aproximadamente 25m
das
amostras
AT-75 e AT-76; 40m das amostras AT-7O, AT-71 o AT-72; 90m
da
amostra AT-83 e 115m das amostras AT-f4, AT-66 e AT-67. E notável o aumento do IAT na razão direta da naior proximidade
do
sill. 0 diagrama Isocrônico (figura 1 0 ) , se identifica com o modelo II, ou seja, honogenefzação isotôpica em nível de rocha total e dentro dos limites de uma amostra de mâo. A amostra AT-83,
apesar de coletada a maior profundidade que as demais, apresenta
os menores valores para o IAT, por estar situada ã maior distância do diabísio. Os mesmos fenômenos de intrusões Tgneas afetaram os sedimentos da Formação Irati, conferindo-lhes valores de
IAT iguais a 4.0.
Evidentemente, com os noucos dad^s ora
apresentados,
não seria possível definir com propriedade os parâmetros envolvi^
dos na interelação entre a evolução da matéria orgânica e a homogeneização isotõpica dos elementos quTmícos nos minerais
das
rochas sedimentares. No entanto, os dados sugerem desde jã essa
possibiiidade.
A Tabela 8 mostra a correlação entre os modelos Isocrônicos e os índices de cristalInidade das 111tas, definidos pelos índices de KUBLER (1966) e de ESQUEVIN (1969).
Para os índices de Kubler, indicativos do estado
de
evolução d1agen£t1ca e/ou metamõrfica do sedimento, a correlação
i claramente visível. As formações Trombetas, Estrada Nova e Ira_
t1 apresentam índices I. com a tendência normal de
diminuição
dos valores numéricos com a evolução crescente da
temperatura.
Por comparação, a Formação R1o do Rasto não deve ter experiment^
do condições de temperatura superiores aquela da Formação Trombe^
tas.
Os índices de Fsouevin não se relacionam com o grau de
evolução diagenética do sedimento. Indices superiores a 0.40 Indicam a ocorrência de i U t a s aluminosas e resistentes a
trocas
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ionicas, como as presentes nas forrcaçoes Cotucatu e Trombetas.
Valores inferiores a 0.40 identificam tendência a ilitas raagnesiinas, característica definida quando o índice torna-se inferior a 0.25, susceptíveis a trocas químicas e conseqüente homogeneização isotópica. Incluem-se neste caso as formações Estrada Mova e Irati, com modelos isccrÔnicos II e a Formação Rio do
Rasto, com modelo isocrônico I.
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TAB.t

CORRELAÇÃO ENTRE MODELO ISOCRÔNICO C MMCE Of CRISTALINIOADC
| I | ) C D C COMPOSIÇÃO QUÍMICA H $ $ f ) DAS ILITAf

MOOCLO

INDICC
FORMAÇÃO

ISOCftÔMCO

AMOSTRA

DE

ALTERAÇÃO

MOICCDE
ESOUEVfW

IMDtCEOE
KUtLEft

TÉRMICA (1AT)
AT-112
•OTUCATU

AT-II3

0^0

AT-II4
AT-12 2

0,90

AT-19

0.23

AT-24
RIO DO RASTRO

AT-28

7.0
7.6

0,30

AT-29
AT-30
AT-123
AT-127
TROMBETAS

AT-130
AT-133
AT-139
AT-83
AT-64

2,25
2,25
2,25
2.75-3.00
3,00-3,25

0,41
0,49
0,33
0,47
0,44

7,9
9,2
6.2
•.I

AT-66
AT-67
ESTRADA

NONA

AT-75

4P0

025

AT-76

4,00

0,30

AT-70
AT-71

IRATI

AT-72

4,23

AT-50

4,0

AT-51

4,0

7,5

Ofi*
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CAPÍTULO

X

10 - COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS E CRITÉRIOS PROPOSTOS PARA AMOSTRAGEM

Os
de do nêtodo
sedimentação
vados certos

resultados deste trabalho mostraran a ap11cab111da
Rb-Sr nos s1stemas-RT, na determinação da época da
de rochas sedinentares pelTticas, desde que obsercritérios d*» seleção, analise e Interpretação.

A amostragem constitui-se em ponto de Importância crucial. Os pontos analíticos poderão alinhar-se num diagrama Isocronico, e a Interpretação poderá ser significativa .apenas se re_
suitar satisfeita a condição necessária das amostras apresenta87
86
rem, no momento da sedimentação, valores Sr /Sr
muito próximos entre s1. Tal especificação deve ser buscada no mesmo pacote
de folhelhos, onde tenham sido persistentes as condições de depo_
siçío do sedimento, de modo a favorecer a conseqüente dispersão
uniforme do material detrftico.
Este trabalho confirmou ainda as proposições de
^
sas anteriores, que estabelecerão a possibilidade da
determina^
ção da época de eventos termodinâmicos ocorrentes após a deposição do sedimento, mediante a utilização das frações granulométri
c«s Inferiores a dois microns, e a obtenção de Isõcronas
amostrils significativas.
Além disso, as análises organopal1nolõg1cas da matéria
orgânica Inserida nas rochas sedimentais analisadas, mostraram
correlação entre a evolução térmica da matéria orgânica e o cará
ter da homogeneização Isotõpica do Sr segundo os vários modelos
propostos de diagramas isocronicos.
Em vista do exposto, com base na experiência aqui obtj_
da, aliada ás observações encontradas na literatura especializada, o prtsente autor permite-se sugerir os seguintes critérios a
fere» adotados para datação de sedimentos pelTticos, con relação
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• amostragem inicial, í seleção das «ostras a serem analisadas,
• i seqüência de analises a ser desenvolvida:
1 - As amostras deveu ser coletadas não muito
afasta_
das entre si, de una mesma canada de folhelho, preferencialmente
argiloso, evitando-se material com elásticos grosseiros claramert
te visíveis; sugere-se a obtenção de pelo menos dez amostras para cada unidade sedimentar;
2 - 0 material deve ser preparado adequadamente, e
a
seleção para as analises devera ser efetuada mediante os
dados
derivados de três métodos analíticos executados simultaneamente:
a - raicroscopia - análises petrogrãficas em
lâminas delgadas, para descartar as amostras
com
excessivo teor de elásticos grosseiros, e/ou
com
evidências de intemperismc recente;
b - difratometria de raios X - análise qualitativa e quantitativa dos minerais presentes, e
determinação dos índices de cristalinidade e
de
composição química das ilitas (I.) e Unrrr) " para
agrupar as amostras segundo conjuntos similares;
c - fluorescênda de raios X - determinação
semi-quanti tativa dos elementos Rb e Sr - com a fi^
naiidade de selecionar as amostras dos sistemas-RT
com valores R b t o t a 1 / S r t o t â 1 bem distribuídos.
As amostras dos s1stenas-RT assim seleciona^
das devem ser encaminhadas para analises quantitativas de Rb e de Sr, bem como análises isotõpicas
Sr /Sr , cujos resultados são interpretados atra_
vês de diagrama isocrônico, para á definição
da
Idade da sedimentação.
3 - Ptios resultados das análises prtcedente$(1tem
? ) , deve-se proceder ã escolha das amostras para a separação
ia fração granulonétrica Inferior a dois microns(sistema-FF);
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4 - 0 Material dos sistemas-FF deve ser
encaminhado
as analises por fluorescincia de ralos X para a determinação se
mi-quantitativa dos teores de Rb e Sr,o que permite a
escolha
das ««ostras que apresentan as «aiores diferenças entre as razões I b t o t è 1 / S r t o t * 1 , em relação aos respectivos sistemas-RT.Os
segmentos de reta que unea os pontos analíticos dos $1stemas-FF
co« os respectivos pontos analíticos dos sistemas-RT
poderão
mostrar paralelismo, indicando eventos de homogeneização isotó*pica posterior â sedimentação;
5 - Ho caso de nio ocorrer o paralelismo esperado entrt os diversos segmentos de reta definidos no item 4, deverão
ser escolhidos alguns sistemas-FF para a tentativa de obtenção
de isôcronas amostrais, pela separação e análise dos subsistemas RES e LIX.

L
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APÉNDICE

DESCRIÇÃO DAS AMOSTRAS
FORMAÇÃO

ANALISADAS

IRATI

POÇO 2-LI-l-SP

Awostra AT-45
Dolomito argiloso, cinza escuro/preto, carbonoso,
coro finos veios de calcário puro, branco (calcita). Apa_
rentemente maciço, localmente com indícios de laminação
paralela pouco nTtioa. Apresenta aspecto
microcristali^
no com a ocorrência muito rara de esparsos grãos de quart^
IO.

Difratometria: Montmori loni ta (32%), m t a - M o n t m £
rilonita (2í), II1ta-Muscovita ( 2 * ) , Quartzo (17*), Doi£
mita (40*), Calcita (4X) e Gipso (3%).
Awostrt AT-46
Folhelho cinza escuro/preto, sTltico, micãceo, car_
bonoso, laminado, com lâminas Intercaladas de
siltito
muito argiloso.
Folhelho com grãos esparsos de quartzo,
e ortoclásio (alterado).

muscovita

Siltito muito argiloso, pouco carbonoso, constitui
do de quartzo, biotita (abundante), muscovita e
plagi£
clásio (raro).
Difratometria: Montmorilonita (79*), 111 ta-MuscovJ[
ta ( 2 * ) , Feldspato (21), Quartzo (13*), Calcita (Z%) e
Gipso (2*).
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Aaostra AT-43
Evaporito de coloração branca a cinza clara, C O M
interpenetracoes de folhelho preto/cinza escuro que iso^
lan blocos irregulares de anidrita. Predominam cristais
deste mineral. Ocorrem tambin: quartzo, calcedônia e ca£
bonato (calcita).
Difratometria: Montmorilonita ( 2 X ) , Quartzo ( 2 1 ) ,
Cêicita (2%) e Anidrita (94X).
Amostra AT-50
Folhelho cinza escuro, levemente sTltico,
teaente homogêneo.

aparen_

Matriz argilosa cora grãos esparsos do tamanho sij^
te, passando a areia muito fina, as vezes
concentrados
ao longo de lâminas pouco definidas, constituídos
de
quartzo, plagioclãsio, ortoclãsio (em geral,
alterado),
muscovita (abundante) e biotita (rara).
Difratometria: Montmoriloni ta ( 4 1 ) , I11 ta-Montmorj_
lonita ( 4 % ) , Ilita-Muscovita (11*), Clorita ( 3 X ) , Feld£
pato ( 9 1 ) , Quartzo (65%) e Gipso ( 4 X ) .
A»ostra AT-51
Folhelho cinza escuro, síltico, micaceo,
mente homogêneo.

aparent£

Matriz argilosa com grãos esparsos do tamanho $1J_
te constituídos de quartzo, muscovita, biotita (rara), 0 £
toclísio (em geral, alterado), plagioclãsio e fragmentos
de carbonato de o c o r r i n d a local.
Olfratometria: Montmorilonita ( 5 t ) , II1ta-Montmor^
lonita ( 3 * ) , Il1ta-Muscov1ta ( 8 * ) , Clorita ( 4 * ) , Feldspa.
to ( 8 * ) , Quartzo (67%), C a l d t a (2%) e Gipso ( 3 * ) .
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P0Ç0-2-MC-1-SC

Amostra AT-35
Folhelho cinza escuro/preto, carbonoso, micãceo.sT^
tico, cora larainação paralela e intercalates de
laninas
lenticulares de siltito argiloso.
Folhelho opaco (conseqflincia do alto teor de «nat£
ria orgânica) com grãos de quartzo, muscovita (abundante),
piagiociasio, ortoclísio sempre muito alterado e biotita
(rara).
Siltito argiloso constituído de quartzo, ortoclasio
(alterado), biotita, muscovita e plagioclãsio. Gipso pre_
sente em manchas esparsas.
Difratometria: Montmoriloni ta (14%), Ili ta-Montmori_
lonita (55), IIita-Muscovita (7t), Feldspato ( 4 % ) , Quartzo
(61t) e Gipso (9%).
Aftostra AT-36
Folhelho cinza escuro, carbonoso, micãceo, síltico,
laminado, com intercalação de lâminas de siltito cinza, ar
giloso.
Folhelho com grãos de quartzo, ortoclasio (parcia^
mente alterado), muscovita, biotita (rara),
plagioclãsio
(raro) e grãos esparsos de carbonato.
Siltito constituído de quartzo, ortoclasio
d o ) , muscovita, biotita (rara), plagioclãsio e
carbonatico.

(a1tera_
cimento

Difratometria: MontmoH Ion1 ta (8t), Ilita-Montmori_
lonita (4%), Ilita-Muscovita (4%), Feldspato (6í), Quartzo
( 7 U ) , Caldta (4X) e Gipso (35).
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Aaostr* AT-37
Dolomito multo argiloso (marga), cinza escuro, car^
bonoso, •icíceo, sTitico, co» Intercalaçoes de finas
li
•1nas de siltito argiloso, calcTfero.
Dolomito con finas lâminas de folhelho
calcTfero
e grãos esparsos de quartzo, auscovita e biotita (rara).
Veios de gipso acompanham a laminação.
Siltito constituído de quartzo muscovita.
plagio
clísio (raro), ortoclásio (raro e, em geral, alterado) e
biotita (rara). Cimento carbonãtico de ocorrência genera_
Hzada.
Difratometria: Hontmorilonita (5t), II ita-Montmori^
lonita (6i), Ilita-Muscovita (5%), Feldspato (5%), Quart
zo (571), Dolomita (8*) e Gipso (14Í).
Amostra AT-39
Do1 omito muito argiloso, cinza escuro, carbonoso,
sTitico, micãceo, laminado, com lâminas de siltito calcT^
f«ro lenticulares.
Dolomito (localmente muito argiloso - marga),
grãos esparsos de ouartzo, muscovita, plagioclisio e
toclãsio.

com
or_

Si 1 ti to constituído de quartzo, ortoclãsio
(alte_
rado), muscovita e plagioclãsio. Cimento
carbonãtico
abundante.
Difratometria: IIita-Muscov1ta (3X), Feldspato (3%),
QuâVtzo (42t), Dolorrita (51%) e Gipso ( U ) .
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Aaostra AT-41
Doloaito cinza/cinza escuro COM laMinação paralela
salientada por Iam nas «ais ou Menos argilosas.
DoioMito muito pouco argiloso, microcristalino.co»
raros grios esparsos de quartzo e muscovita.
Difratometria: Ilita-Muscovita ( U ) , Feldspato (11),
Quartzo (26t) e Dolomita (72X).

FORHAÇ.AO

ESTRADA NOVA

Amostra AT-64
Inter-1aminação de folhelho cinza escuro/preto
siltito cinza esverdeado. Laminação paralela.

e

Siltito argiloso constituído de quartzo, p1agiocl£
sio, ortoclísio (predominante entre os feldspatos), cl£
rita, nuscovita e biotita. Cimento carbonático em numç_
rosas concentrações.
Difratonetria: Montworilonita (7t), 111 ta-Montmori^
lonita (3%), Ilita-Muscovita (12%), Clorita (St). Felds.
pato (12*), Quartzo (56t) e Aragonita (St).
Ano$tra AT-66
Ooiomito cinza claro, algo acastanhado, com cont£
to brusco e nTtido com folhelho síltico cinza escuro/preto. Laminação paralela.
Dolomito «icrocristalino, argiloso, interlaminado
com dolomito pouco argiloso, co» grãos multo tsparsos do
tamanho $11 te constituídos de quartzo, ortociãsio (predo_
minante entre os ftldspatos), microcUna, plagioclíiio,
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biotita

(rara)

e «uscovita

(rara).

Difratometria: Hontmorilonita
Quartzo (24%), C a l c i t a

(2%), Feidspato

(3%) e Dolowita

(3X),

(68%).

A » o s t r i AT-67

Dolomito cinza claro, C O M lâminas muito
de foi hei ho síltico cinza. Laninação paralela.

delgadas

Dolomito microcristalino, argiloso.
interlaaínado
con dolomito pouco argiloso, con grãos muito esparsos do
tamanho silte constituídos de quartzo, ortoclãsio
(predo
ninante entre os feidspatos), nuscovita (rara) e plagioclí
sio.
Difratometria: Feldspato (3t), Quartzo (31t),
cita (12%) e Dolomita (54X).

Ca^

Auwstra AT-7O
Folhelho cinza escuro, interlaminado com
siltito
cinza, argiloso (predomina folhelho). Laminação paralela.
Folhelho micáceo, com cimento carbonítico contendo
grãos esparsos constituídos de biotita, muscovita, quartzo
t dorita.
Si 1 ti to argiloso, com fragmentos de carbonato (apa_
rentemente detrTtico), constituído de quartzo, muscovita,
plagioclãsio, biotita (rara) e ortoclãsio.
Difratometria: Montmori lonita (101), 111 ta-Hontmorj^
lonita (2*), Ilita-Muscovita (12%), Clorita ( 4 % ) ,
Feld£
pato (5t) e Quartzo (675).

Aaostra AT-71
Folhtiho preto C O B partes cinza escuras
sTlticas.
Laninaçio paralela salientada n« linina delgada.
Matriz argilosa contendo grios esparsos de biotj^
ta, nuscovita, clorita, quartzo» piagioclisio (raro) e ojr
toclísio (pouco nais abundante que o plagioclísio). Ocojr
ren, en caráter pouco freqflente, nódulos e veios de carbp_
nato.
Difratonetria: Nontnorilonita (91), I1ita-Montnorj[
lonita (4X), Ilita-Muscovita (10X), Clorita (4X), Feldsp*
to (71) e Quartzo (661).
AT-72
Inter-acanaMento de folhelho cinza escuro/preto,U
•inado (lâminas sTlticas) e siltito carbonítico (em
g«
rai nuito carbonãtico), cinza claro, COM intercaiação de
canada nais argilosa.
Folhelho coa inúmeros grios e veios de
Material
carbonítico. Ocorre» grãos esparsos de quartzo,
p1agi£
clísio, ortoclísio (pouco «ais abundante que o plagioclísio) e, em abundincia, «uscovita e biotita.
Siltito, em geral C O M nuito cimento carbonítico,
constituído de quartzo, plagioclísio, ortoclísio, biotita
f nuscovita.
Difratonetria: Montnorilonita (8%), Ilita-Montnori^
lonita (3X), 111ta-Mu$cov1ta (91), Clorita (3X), Feidspa*
to (8X), Quartzo (67X) e Caicita (2X).
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Aawstra AT-75
Intcr-acaaaaento de folhelho cinza e s i l t i t o cinza
claro. Laainação paralela. Contato nítido e brusco
ejn
tre folhelho e s i l t i t o .
Folhelho sTltico, aicáceo, se* evidências de carb£
nato, contendo grãos esparsos de b i o t i t a , auscovita, cl£
r i t a , quartzo, ortoclísio e plagiociasio.
S i l t i t o , coa raras evidências de carbonato, consti^
tuído de quartzo, piagioclâsio, b i o t i t a , ortoclísio, cl£
r i t a e auscovita (rara).
Difratom«tria: I l i ta-Montiaori loni ta (3%) ,11ita-Mu£
covita (12%), Clorita ( 6 t ) , Feidspato (111) e Quartzo (68%).
A«ostra AT-76

Inter-laminação de folhelho cinza escuro/preto
siltito cinza claro, laminação paralela.

e

Folhelho, se» evidências de carbonato, com grãos
esparsos constituídos de quartzo, muscovita, clorita, bio
titã; piagiociãsio e ortoclasio.
Siltito, cow raras evidências de carbonato, constj^
tuTdo de quartzo, muscovita, biotita, piagiociasio e ort£
clãsio.
Olfratometria: II i ta-Mont«oriloni ta (4í) ,11 i tacovita (17%), Clorita (11%), Feldspato (11%) e Quartzo
(57%).
A»o$tra AT-83
Inter-acama«ento de folhtlho d n z a ê*curo/preto,
jiltito artnofo cinza claro e folhtlho sTltico d n z a esc£
ro. Lawinação paralela no folhtlho t cruzada no siltito
arenoso.
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Folhelho preto, algo castanho, sTltico, con
grãos
esparsos de quartzo, biotita, nuscovita, plagioclãsio
e
ortoclisio C O M leves indícios de alteração. Ocorrincia 1<J
calizada de carbonato.
Siltito, com fragmentos de carbonato esparsos, cons^
tituTdo de quartzo, ortoclãsio, plagiociãsio, muscovita,
biotita e clorita.
Difratometria: II1 ta-Montmoriloni ta (21), Ilita-Mus_
covita (lit), Clorita (85), Feldspato (13%), Quartzo (61í),
Aragonita (5X).

FORMAÇÃO RIO DO

RASTO

Aaostra AT-19
Folhelho marrom, levemente sTltico, micáceo, com l£
•inação paralela.
Matriz argilosa com esparsas ocorrências de
carb£
nato e grande quantidade de oxido de ferro (responsável pe_
Ia coloração). Fragmentos esparsos do tamanho silte cons_
tituTdos de quartzo, plagiociãsio (predominante entre
os
feidspatos) em grãos pouco alterados, ortoclãsio quase sem
pre alterado e biotita mais abundante que muscovita.
Difratometria: Montmorilonita (3Í) ,Ilita-Montmoril£
nita ( 5 % ) , Ilita-Muscovita (16*), Feldspato (20t), Quartzo
(54Í) e Caulinita (2%).
Amostra AT-24
Folhelho marrom, levemente sTltico, micáceo,
laminação paralela.

com

Intercalam-se lâmina» dt folhelho argiloso e

folhe_
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lho siltico. No folhelho argiloso não hi evidências de
Material carbonático. A coloração i devida ao oxido
de
ferro. No folhelho sTltico ocorrem grãos de quartzo pla_
gioclísio (dominante entre os feldspatos), em grãos pouco
alterados, ortoclásio, em geral muito alterado e biotita
mais abundante que muscovita. Junto aos fragmentos do ta_
manho silte ocorre carbonato detrTtico, aglutinando
a_l_
guns grãos.
Oi fratometria : Montmori loni ta (31), II i ta-Montmorj[
lonita (11%), Ilita-Muscovita-Biotita (34X), Feldspato
(16t), Quartzo (35%) e Caulinita ( 1 % ) .
Amostra AT-28
Folhelho raarrom escuro,levemente sTltico, micâceo,
aparentemente maciço.
Matriz argilosa com esparsas ocorrências de carb£
nato e grande quantidade de oxido de ferro que confere a
coloração ã rocha. Fragmentos do tamanho silte constitu^
dos de: quartzo, plagioclãsio em grãos pouco ai terados,ojr
toclãsio (freqOentemente com alteração muito pronunciada),
biotita e muscovita em quantidades aproximadamente iguais.
Difratometria: Hontmorilonita (3t), Ilita-Montmorj_
lonita (7%), Ilita-Muscovita-Biotita (36X), Feldspato
(27X) e Quartzo (Z7X).
Amostra AT-29
Folhelho marrom escuro, sTltico, micãceo, aparente
mente maciço.
Matriz argilosa com algumas evidências de carbonato. Coloração vermelha derivada da grande quantidade de
oxido de ferro. Fragmentos do tamanho silte constituídos
dt quartzo, plagioclãsio, em grãos pouco alterados, orto
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clãsio (quase sempre con pronunciada serieitização), B U S C £
vita e biotita em quantidades aproximadamente iguais.
Difratoaetria: Montaorilonita (2X), IIita-Montnorilonita (51), Ilita-Muscovita-Biotita (161), Feldspato (131)
e Quartzo (641).
Amostra AT-30
Folhelho marro» escuro, sTltico, micíceo, com
das verde escuras, aparentemente maciço.

bari

Matriz argilosa con algumas evidências de carbonato.
Fragmentos do tamanho silte constituídos de quartzo, ort£
clãsio (quase sempre muito alterado), plagioclisio e musc£
vita mais abundante que biotita.
Difratometria: Montmorilonita (21), Ilita-Hont«orilonita ( 5 1 ) , Ilita-Muscovita-Biotita (161), Feldspato (50%)
e Quartzo (271).

FORMAÇÃO BOTUCATÜ (FACIES PIRAMBÕIA)

Amostra AT-112
Folhelho cinza esverdeado, sTltico, micãceo.
nação paralela pouco distinta. Ocorrem concentrações
cristais de pirita.

^
de

Análise microscópica prejudicada pela impossibil ida_
de de execução de lâmina delgada.
Difratometria: M o n t m o H lonita (331), Ilita-Muscovi_
ta ( 7 1 ) , Feldspato (51), Quartzo (481) e Pirita (71).

Aaostra AT-113
Folhclho cinza claro/esverdeado, sTltico, aicicco.
laninação paralela COB aspecto papirõide.
Anilise Microscópica prejudicada pela
dade de execuçio de liaina delgada.

impossibili^

Difratometria: MontMorilonita (321), Ilita-Muscovi^
ta (9X), Feldspato (61), Quartzo (471) e PirUa (6X).
Amostre AT-114
Folhelho cinza esverdeado, sTltico, aicíceo.
naçio paralela, em parte papiróide.

j^

Matriz argilosa COM grios esparsos do taaanho sij^
te constituídos de quartzo, Muscovita, b i o t i t a , piagioclá^
sio, ortoclísio e microcHna.
Difratonetria: MontMorilonita ( 3 2 t ) , 111 ta-Muscovi^
ta (5X), Feldspato (22X), Quartzo (39*) e Pirita (2X).
Anostra AT-115
Inter-la«inaçío de folhelho cinza esverdeado • are_
nito de granulação média. Predomina o arenito. Laninaçío
paralela no folhelho e cruzada no arenito.
Análise microscópica do folhelho prejudicada
Impossibilidade de execução de lâmina delgada.

pela

Arenito constituído de quartzo, muscovita, b i o t i t a ,
ortoclãsio, plagioclísio t m1crocl1na (rara),
Ocorrtm
esparsos grãos arredondados de carbonato ( d t t r í t i c o s ) .
DifratometHa: Montmoriloniti (22*), Jlita-Muscov^
ta ( 2 * ) , Feldspato (16X), Quartzo (58X), Calcita (1*)
t
Pirita ( 1 * ) .
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tatstrt AT-116
Inter-laainaçio de folhelho cinza esverdeado c ar*
Bi to de granuiação fina a aédia. Predoaina o arenito. La
•inaçio paralela.
Folhelho sTltico, pouco •tcâceo, C O M grios
espar_
sós constituídos de quartzo, ortoclísio, «icroclina, pla_
fioclísio, auscovita e biotita.
Arenito C O B «atriz argilosa constituído de quartzo,
ortoclisio. plagioclísio, auscovita (rara) c biotita (ra_
ra). Ocorre» fragacntos de carbonato arredondados evidejn
ciando a origea detrTtica.
Difratoaetria: Montaorilonita (311). Ilita-Muscovi^
ta (IX), Feldspato (91), Quartzo (55%), Calcita (IS)
e
Pirita (IX).
Aaostra AT-117
Folhelho cinza claro/esverdeado, sTltico, pouco «i^
cíceo, coa intercalações de líainas de arenito de
granu_
laçio fina a aidia. Laainação paralela.
Folhelho coa grãos esparsos do taaanho areia fina
a aídia constituídos de quartzo, ortoclásio, plagioclísio
biotita {rêr») e auscovita (rara).
Arenito coa aatriz argilosa, constituído de quartzo, aicroclína, plagioclísio, ortoclísio e auscovita (r±
ra).
Difratoaetria: Montaorilonita (10X), II ita-Mu$covj[
ta (5%), Ftldspato (20%) e Quartzo (65X).
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Anostra AT-121
Inter-1 ami nação de folhelho cinza esverdeado .pouco
micáceo e arenito de granulação fina a média, laminado.
Análise microscópica do folhelho prejudicada
impossibilidade de execução de lamina delgada.

pela

Arenito com matriz argilosa, constituído de quartzo, pi agioclãsio, o r t o d ã s i o , microclina, muscovita
(ra_
ri) e biotita (rara). Contrastando com o alto teor de d£
lomita detectado na análise di fratometrica, na lâmina del^
gada ocorrem fragmentos esparsos de carbonato (detrTticos)
Difratometria: Montmorilonita ( 3 3 % ) , IIita-Muscovj_
ta (]%), Feldspato ( 5 % ) , Quartzo ( 4 U ) e Dolomita (20X).
Auostra AT-122
Folhelho cinza esverdeado, com intercalações
^
gulares de arenito de granulação fina a média. Ocorrem es
parsos cristais de pirita.
Analise microscópica prejudicada pela impossibilidade de execução de lâmina delgada.
Difratometria: Montmorilonita (19Í), IIita-Muscovj^
ta (5X), Feldspato (22%) e Quartzo (54*).
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FORMAÇÃO TROMBETAS

(MEMBRO P I T I N G A )

Aaostr» AT-125

Folhelho cinza, muito pouco sTltico, micãceo.
nação paralela pouco distinta.

j^

Matriz argilosa com ocorrincia muito comum de musco^
vita. Grãos muito esparsos do tamanho silte constituídos
de quartzo. Carbonato em ocorrência esparsa.
Difratometria: Montmorilonita ( 4 % ) , IIita-Montmor1lonita ( 7 % ) , Ilita-Muscovita (18*), Caulinita (45*) e
zo (26*).
Anostra AT-127

Folhelho cinza, muito pouco sTltico, micãceo.
nação paralela muito pouco distinta.

j^

Matriz argilosa com micro-1aminação salientada pelo
caráter algo mais sTltico de lâminas alternadas. Grãos es_
parsos do tamanho silte constituídos de quartzo, muscovita
e biotita (rara). Carbonato em ocorrência esparsa.
Difratometria: Montmorilonita ( 4 * ) , II1ta-Montmorilonita (4X), IIita-Muscovita (16*), Caulinita (30*) e
Quartzo (46*).
Amostra AT-130

Folhelho cinza, sTltico, micãceo. Laminação
Ia multo pouco distinta.

parale_

Matriz argilosa com m1cro-lam1nações paralelas manj_
ftstadas por concentrações diferentes de grãos do tamanho
silte. Algumas lâminas são multo sTiticas e 1enticulares.
Grãos ,ora esparsos ora mais concentrados ,con$tituTdos de
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quartzo e muscovita. Carbonato em ocorrincia esparsa.
Difratometria: Montmoriloni ta ( 7 % ) , Ilita-Montaori^
lonita ( 3 1 ) , Ilita-Huscovita ( 1 9 % ) , Caulinita (34%) e
Quartzo (37%).
Amostra AT-133
Folhelho cinza, sTltico, muito micãceo, com
nas lentes de siltito. Laminação paralela.

pequ£

Folhelho com grãos esparsos do tamanho silte
tituTdos de quartzo, muscovita e biotita (rara).

cons^

Siltito constituído de quartzo, muscovita,
plagi£
clâsio (raro) e ortoclãsio (raro). Ocorre carbonato
em
pontos esparsos.
Di fratometria: Montmori loni ta ( 3 % ) , II i ta-Montraorj[
lonita (2%), Ilita-Muscovita ( 1 3 % ) , Caulinita (16%)
e
Quartzo (66%).
Amostra AT-135
Folhelho cinza, síltico, micãceo, inter-laminado
com siltito. Lâminas localmente lenticulares.
Folhelho com grãos esparsos do tamanho silte
£
tituTdos de quartzo, muscovita e biotita (rara). Carbona_
to em ocorrincia esparsa.
Siltito constituído de quartzo, muscovita e

bioti_

ta.
Di fratome tria : Montmori loni ta ( 2 % ) , 111 ta-Montmori_
lonita ( 3 % ) , Ilita-Muscovita ( 1 0 % ) , Caulinita (12%)
e
Quartzo (73%).
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Aaostrt AT-136
Folhelho cinza escuro/preto, wiciceo.

Laninação pa_

ra1«1a.
Hatriz argilosa con grlos esparsos do tamanho silte
constituídos de quartzo e muscovita. Não foi observada a
presença de carbonato.
Difratometria: Montmorilonita ( 2 % ) , IIita-Montmorilonita (81), Ilita-Muscovita (14X), Caulinita (361)
e
Quartzo (40X).

