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RESUMO 

 

A área de estudo está localizada na região norte do Estado da Bahia, no município de Juazeiro. 
Tectonicamente está inserida no Complexo Rio Salitre, que é uma sequência 
metavulcanossedimentar metamorfisada na fácies xisto verde. Os primeiros estudos sobre as 
ocorrências de fosfato na região de Juazeiro foram realizados no final dos anos 1970 e início dos 
anos 1980, localizados na Ilha do Fogo e no Serrote da Batateira. A mineralização de fosfato está 
hospedada em em um cinturão descontínuo de rochas metamórficas paraderivadas, constituídas 
por quartzito calcissilicático, quartzito com diopsídio e tremolita-quartzito.  Nas imediações 
desses depósitos ocorre uma série de colinas chamadas Serra do Velho Firmino, Serra dos 
Espinhos e Serrote do Sacrabetó, que são possíveis alvos para exploração de fosfato sedimentar. 
As litofácies mineralizadas foram sujeitas a, pelo menos, dois eventos orogênicos. O evento mais 
antigo (final do Paleoproterozoico) foi o metamorfismo regional com grau variável, de xisto verde 
a anfibolito baixo, associado com granitóides sin-orogênicos, acompanhado por deformação 
polifásica. O objetivo geral do presente estudo foi caracterizar os fosfatos em seus aspectos 
petrogenéticos, litogeoquímicos e geocronológicos. Os objetivos específicos foram: (i) executar 
um mapeamento geológico, a fim de definir a mineralização e suas rochas hospedeiras, e uma 
tentativa de correlacionar estratigraficamente as camadas mineralizadas; (ii) realizar estudos 
petrológicos e litogeoquímicos das sequências metassedimentares, com foco nas camadas de 
fosfato, buscando decifrar sua evolução, e (iii) executar datações Sm-Nd em formações ferríferas 
bandadas (BIFs), que são intercalados na sequência metassedimentar. A partir dos dados de 
campo e litogeoquímica foi possível caracterizar cinco unidades litoestratigráficas 
correlacionados nos principais conjuntos de colinas, que variam de pelíticas na base, 
carbonática/calcissilicáticas com intercalação de BIF e quartzo-terrígenas na porção 
intermediária, bem como pelitica e quimica no topo. A sequência intermediária é mineralizada 
com apatita, que é disseminada principalmente em rochas calcissilicáticas. Anomalias negativas 
de Ce, quando normalizado para PAAS, indicam condições de deposição variando de sub-óxica 
para anóxica, em uma plataforma proximal, representada pela Serrote da Batateira, Ilha do Fogo 
e Serra dos Espinhos. Anomalias positivas de Eu podem ser associados a diferentes intensidades 
de fluxo hidrotermal durante a deposição e/ou ocasionadas pelas alterações durante o 
metamorfismo. Relações isotópicas de 147Sm/144Nd, que variam de 0,12 a 0,14, associadas a 
valores εNd que variam de -4,86 para -5,66, sugerem fontes crustais com rochas mais 
diferenciadas. Os dados geocronológicos de Sm-Nd sugerem uma idade de 2021±97 Ma para a 
sequência plataformal que hospeda as mineralizações de fosfato. As principais fácies 
mineralizadas foram depositadas em ambiente plataformal marinho variando de raso a profundo, 
O controle de mineralização é essencialmente estratigráfico, condicionado tanto por processos 
orgânicos quanto inorgânicos. Estes dados estão de acordo com um modelo aceito para a formação 
de fosforitos precambrianos. Espera-se que os resultados do presente estudo contribuam para a 
melhor compreensão da fosfogênese no setor nordeste do Cráton São Francisco, relacionado com 
a evolução da bacia paleoproterozóica. 
Palavras-chave: Paleoambiente, Geocronologia, Correlação 
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ABSTRACT 

 

The study area is located in the north of State of Bahia, in the Juazeiro municipality. Tectonically 
it  is  inserted  in  the  Rio  Salitre  Complex, which  is  a  metavolcanosedimentary  sequence 
metamorphosed  in  the  greenschist  facies.  The first studies about phosphate occurrences in the 
Juazeiro region were performed in the late 1970’s and early 1980’s, located on the Ilha do Fogo 
and Serrote da Batateira. The phosphate mineralization is hosted in a discontinuous belt of para-
derived metamorphic rocks, consisting of calcsilicatic quartzite, quartzite with diopside and 
tremolite-quartzite. In the vicinity of these deposits occur a series of hills called Serra do  Velho  
Firmino,  Serra  dos  Espinhos  and  Serrote  do Sacrabetó, which  are  possible  targets  for 
exploration of sedimentary phosphate. The  mineralized  lithofacies  were  subjected  to  at  least  
two  orogenic  events.  The earliest  event  (late  Paleoproterozoic)  was regional metamorphism  
with  variable degree, from greenschist  to  low  amphibolite, associated with syn-orogenic  
granitoids,  accompanied by polyphase deformation. The general objective of the present study 
was to characterize the phosphate deposits, on their petrogenetic, lithogeochemical  and  
geochronological  aspects.  The specific  objectives  were:  (i)  to carry  out  a geological mapping 
in order to define the mineralization and its host rocks, and an attempt to stratigraphically correlate 
the  mineralized  layers; (ii) to perform petrological  and  lithogeochemical  studies  of  the 
metasedimentary sequences, with focus on the phosphate layers, seeking at deciphering its  
evolution, and (iii)  to execute Sm-Nd  datings  in banded  iron  formations (BIFs), which are 
intercalated in the metasedimentary   sequences.  From  the  field  and  lithogeochemical  data  it  
was  possible  to characterize  five  lithostratigraphic  units  correlated  in  the  main  sets  of  hills, 
which vary from pelitic at the base, carbonate/calcsilicate, BIF and quartz-terrigenous in the 
intermediate portion and chemical and pelitic in the top. The intermediate sequence is mineralized 
with apatite, which is disseminated especially in calcsilicate rocks. Negative anomalies of Ce, 
when normalized to PAAS, indicate deposition conditions ranging from sub-oxic to anoxic, in a 
proximal platform, represented by the Serrote da Batateira, Ilha do Fogo and Serra dos Espinhos. 
Positive Eu anomalies may be associated with different intensities of hydrothermal flows during 
the deposition and/or promoted by changes during metamorphism. Isotopic ratios of 147Sm 
/144Nd going from 0.12 to 0.14, associated with εNd values varying from -4.86 to -5.66, suggest 
more differentiated crustal rock sources. The geochronological data of Sm-Nd suggest a 2021±97 
Ma age to the platformal sequence that hosts of phosphate mineralization. The main mineralized 
facies was deposited in a marine, shallow to deep platformal environment. The control of 
mineralization  is  essentially stratigraphic, conditioned either by organic and inorganic processes. 
These data are in agreement with a model accepted for the formation of precambrian phosphorites. 
It is expected that results of the   present   study contribute to a better understanding of the 
phosphogenesis in the northeast sector of the São Francisco Craton, related to the evolution of the 
paleoproterozoic basin. 
Keywords: palaeoenvironment, Geochronology, Correlation 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1.1  INTRODUÇÃO 

Na porção nordeste do Cráton São Francisco, mais precisamente no Complexo Rio 

Salitre (CRS), encontra-se o depósito de fosfato do Serrote da Batateira e diversas ocorrência 

destacadas topograficamente por serras e serrotes distribuídas em uma grande área na porção 

oeste da unidade denominada por (DALTON DE SOUZA E TEIXEIRA, 1981), de Unidade 

Superior do Complexo Rio Salitre (CRS). Os poucos dados geocronológicos existentes na 

literatura sobre o CRS (Dalton de Souza et al. 2003 in Barbosa, 2012), propõem que sua origem 

estaria associada ao contexto geológico que antecede a formação do supercontinente Colúmbia, 

cuja origem estaria relacionada ao retrabalhamento da crosta juvenil desenvolvida a partir dos 

esforços extensivos associados ao maior evento de superplumas do Precambriano 2.75 Ga, 

(ERIKSSON et al. 2004). Esse retrabalhamento da crosta juvenil culminou com o evento 

orogênico do Paleoproterozoico (2,0 Ga), que possibilitou a colisão dos grandes núcleos 

arqueanos (Blocos Gavião, Serrinha, Jequié e Bloco Itabuna-Salvador-Curaçá).  

O fosfato do município de Juazeiro está hospedado em um cinturão descontinuo de 

rochas metamórficas paraderivadas, constituídas por quartzito calcissilicático, quartzito com 

diopsídio, calcissilicática e tremolita quartzito, as quais possivelmente têm idade 

paleoproterzoica, (LEITE, 1983,1984).O mesmo trabalho coloca as Serras do Velho Firmino e 

dos Espinhos e o Serrote do Sacabretó como possíveis alvos para a prospecção de fosfato 

sedimentar haja vista a ocorrência de litotipos semelhantes aos que afloram no Serrote da 

Batateira.  

Esses litotipos foram submetidos a no mínimo dois eventos orogenéticos. O evento 

mais antigo metamorfisou regionalmente com grau variando do fácies xisto verde alto ao 

anfibolito baixo e termicamente pela colocação de granitoides sin-orogenéticos, os quais 

deformaram polifasicamente o Complexo Rio Salitre. Já o evento termotectônico mais recente 

que deformou o CRS, estaria relacionado à orogenia Brasiliana, a qual formou a Faixa de 

Dobramento Riacho do Pontal na margem norte do Cráton do São Francisco (ANGELIM, 

1997). 

 O Brasil, é o maior produtor de fosfato da América do Sul, possuindo reservas da 

ordem de 310 milhões de toneladas de fosfato, localizadas principalmente em Minas Gerais, 

Bahia, Goiás e São Paulo, (IBRAM, 2012). Apesar de cerca de 80% da produção mundial de 

fosfato ser de origem sedimentar, grande parte da produção brasileira (cerca de 80%) está 
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relacionada a depósitos magmáticos, havendo ainda um grande potencial para novas 

descobertas de fosfato sedimentar principalmente no Precambriano. Os principais eventos 

fosfogenéticos brasileiros relacionados estão relacionados ao Cretáceo Superior (depósitos de 

fosforito da Bacia de Pernambuco-Paraíba), Paleozóico (depósitos de fosfato de Pimenteiras da 

Bacia do Parnaíba e de Curuá na Bacia do Amazonas) e no Neoproterozoico (depósitos de 

Rocinha, Lagamar, Campos Belos, Irecê e Bodoquena relacionados às Bacias do Bambuí/Una 

e Grupo Corumbá). A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) em seu Projeto 

Fosfato Brasil, classifica o deposito do Serrote da Batateira como sendo de natureza sedimentar 

e o único do Brasil de idade paleoproterozoica. Entre os principais países que tem depósitos 

e/ou ocorrências de fosfato do Paleoproterozoico destaca-se Rússia, China, Canada, Estados 

Unidos, Finlândia, Coréia do Norte, África e Índia. Sendo que as maiores reservas de fosfato 

de idade Paleoproterozoica, encontram-se em: Sinpkhup, Singpung e Yongby, na Coréia do 

Norte, com reservas estimadas em 100 Mt, Supergrupo Aravalli na Formação Jhamarkotra, 

Índia, com reservas estimadas em 70 Mt de P2O5 contido e na Rússia com reservas estimadas 

em 50 Mt (PAPINEAU, 2010). 

 

1.2  LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

A área de estudo está localizada no município de Juazeiro o qual está situado na 

região de planejamento do Baixo Médio São Francisco do Estado da Bahia, limitando-se a leste 

com o Município de Curaçá, a sul com Jaguarari e Campo Formoso, a oeste com Sobradinho, 

e a norte com o Estado de Pernambuco (Figura 1.1). A área municipal está inserida nas folhas 

cartográficas de Petrolina (SC.24-V-C-III), Itamotinga (SC.24-V-D-I), Campo dos Cavalos 

(SC.24-V-C-VI), Juremal (SC.24-V-D-IV). Mais especificamente, os alvos da pesquisa para 

fosfato (Serrotes da Batateira, Serras dos Espinhos e Velho Firmino), estão situadas numa 

poligonal entre as coordenadas (UTM, datum WGS 84) de longitude 324000 a 335000 W e 

latitude 8936000 a 8949000 S. 

O acesso até a área partindo da cidade de Salvador é feito pela BR-324, PAASando 

pela cidade de Feira de Santana até a cidade de Capim Grosso; em seguida pela BR-407, até a 

cidade de Juazeiro, a BA-210 que dá acesso à cidade de Sobradinho e por fim, a BA-144 e 

estradas vicinais, que dão acesso à área alvo (Figura 1.2), perfazendo uma distância total de 

aproximadamente 550 km. 
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Fonte: Modificado do Plano Estadual de Recursos Hídricos (2004), Resolução CNRH N° 32/2003, 
Resolução CONERH N° 43/2009, Resolução CONERH N° 88/2012 e Banco de Dados do INEMA 
(2013). 

Figura 1.1 - Localização da área de estudo no município de Juazeiro. 
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1.3 OBJETIVOS 

Como objetivo geral, pretende-se entender os processos relacionados à gênese do 

fosfato da região de Juazeiro e os controles da mineralização.  

Como objetivos específicos, pretende-se:  

a) Caracterizar as mineralizações, as rochas hospedeiras e suas encaixantes,  

b) estabelecer possíveis correlações entre as sequências estratigráficas estudadas e 

c) definir possíveis processos e condições paleo-ambientais que propiciaram a 

formação da mineralização, bem como propor um modelo fosfogenético para a área de trabalho. 

 

 

Fonte: Google Maps (2014). 

Figura 1.2 - Mapa de acesso a área de trabalho. 
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1.4 APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

No final da década de 70 e início da década 80 foram realizados os primeiros 

estudos nos fosfatos de Juazeiro. Em 1975, os geólogos da Missão Alemã Aust e Schmitz 

constataram a existência de rocha fosfática na Ilha do Fogo, leito do Rio São Francisco. Dalton 

de Souza e Teixeira (1981) descreveram associações de minerais fosfatados com cianita xisto 

e itabirito e propuseram que os minerais de fosfato teriam originados a partir de detritos 

orgânicos. O geólogo José Haroldo da Silva Sá (SME/CBPM), verificou a ocorrência da Ilha 

do Fogo em 1981 e contesta a gênese existente, sugerindo uma origem por enriquecimento 

supergênico para o fosfato ali encontrado (SÁ, 1981). Posteriormente, uma nova ocorrência é 

localizada no Serrote da Batateira, levantando a hipótese de que essas ocorrências teriam sua 

gênese associadas a processos intempéricos de rochas que já continham elevados teores de 

fósforo em sua composição e um controle lito-estratigráfico é proposto para os valores 

anômalos encontrados (SÁ E OLIVEIRA, 1982; SÁ et al. 1984). Diante da história prospectiva 

dos fosfatos da região de Juazeiro, surgiram algumas questões que ainda estão em aberto, tais 

como: 

� As rochas fosfatadas do município de Juazeiro são realmente de idade 
paleoproterozoica? 

� Qual o controle da mineralização de fosfatos da região estudada? 

� As rochas fosfatadas da região de Juazeiro têm sua origem associada a evento 
de natureza global? 

� Quais eram as condições paleo-ambientais predominantes para formação dos 
fosfatos de Juazeiro? 

� Qual a tipologia para os fosfatos da região de Juazeiro e qual o modelo 

fosfogenético que o mesmo se enquadra? 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista a crescente necessidade da indústria por insumos agrícolas, devido 

ao aumento populacional, e sendo o fosfato, juntamente com potássio e nitrogênio, 

macronutriente fundamental para o desenvolvimento saudável das plantas, faz-se necessária a 

procura por novos depósitos mesmo em terrenos precambrianos, haja vista que alguns depósitos 

de idade paleoproterozoica possuem grandes reservas, como os depósitos de Sinpkhup, 

Singpung e Yongby, na Coréia do Norte, com reservas estimadas em 100 Mt de P2O5, O 
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Supergrupo Aravalli, na FormaçãoJhamarkotra, Índia, com reservas estimadas > 65 Mt de P2O5 

e depósitos na Rússia com reservas estimadas em 50 Mt (PAPINEAU, 2010). 

Ao propormos correlações, controle e os processos fosfogenéticos para as 

mineralizações, avançaremos no conhecimento dos processos fosfogenéticos do nordeste do 

Cráton do São Francisco relacionados com a evolução das bacias paleoproterozoicas, as quais 

apresentam registros do primeiro evento fosfogenético de natureza sedimentar conhecido no 

planeta, com expectativas de abrir novas fronteiras exploratórias para a descoberta e lavra de 

fosforito em bacias paleoproterozóicas no Craton do São Francisco. 

 

1.6 MÉTODOS DE TRABALHO 

Trabalho de campo 

Foram realizadas quatro campanhas, totalizando 40 dias de atividade de campo, que 

consistiram em trabalhos de mapeamento geológico e estrutural, que possibilitaram a 

construção das seções e perfis geológicos, assim como  a coleta de amostras para estudos 

geoquímicos,  petrológicos e geocronológicos; foram feitas discrições sistemática dos diversos 

litotipos, abrangendo seus aspectos composicional e estrutural, assim como a medida da atitude 

de estruturas planares, como superfícies primárias (S0), foliação tectônica, planos de 

falhas/fraturas, plano axial de dobras, bem como estruturas lineares, tais como estrias, lineação 

de estiramento mineral (Lx), eixo de dobras (Lβ).  

Trabalhos petrográficos  

Foram descritas e interpretadas 80 lâminas delgadas com o uso do microscópio 

Olympus, modelo BX-49 do laboratório de microscopia da pós-graduação em geologia da Ufba.    

Estudos litogeoquímicos 

As amostras foram coletadas no tamanho padrão de aproximadamente um “punho”. 

Posteriormente foram emcamiadas para CBPM que as enviaram para serem preparadas e 

analisadas para elementos maiores, traços e terras raras no laboratório da GEOSOL em Belo 

Horizonte. Para interpretação dos dados foi utilizado o software Microsoft Office Excel® 2013.  
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Estudos isotópicos  

Seis amostras de rocha total foram submetidas a procedimentos para análises de 

Sm-Nd. As análises isotópicas de Sm-Nd foram realizadas no Laboratório de Geologia 

Isotópica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (LGI-PPGq / UFRGS). Inicialmente, 

as amostras foram secas sob temperatura controlada (até 70ºC), a fim de evitar danos na 

estrutura dos minerais argilosos. A determinação semi-quantitativa e quantitativa do conteúdo 

de Sm e Nd foi conseguida por meio de fluorescência de raios-X. Cerca de 0,1 a 0,2 g de pedra 

em pó de cada amostra foi dissolvido com HNO3 e HF em frascos Savillex, com a adição de 

marcadores isotópicos. Sm e Nd foram separados a partir de colunas com Nd LN-B50-A resina 

de troca aniónica (100 a 200 um). A relações isotópicas foram obtidas utilizando um VG 

SECTOR 54 espectrômetros de massa, com sistema de multi-colheita e 1,0 V feixe de íons, no 

Laboratório de Espectrometria de Massas do LGI-PPGq / UFRGS. Os resultados Sm-Nd foram 

calibrados, com relação ao padão La Jolla (média de 0,511859 ± 0,00001). Valores em branco 

foram menores do que 150pg de Sm, e 750pg para Nd. 

Difratometria de Raios-X (DRX) 

Foram realizadas análises difratométricas em amostras que ao microscópio 

apresentaram fosfato secundário em sua composição. Essas amostras foram coletadas nos perfis 

da Ilha do Fogo e Serrote da Batateira. As porções das amostras que macroscopicamente 

apresentavam evidencias de minerais fosfatados, foram manualmente pulverizados e analisados 

no Laboratório de Difratometria de Raios-X (DRX) do Instituto de Geociências (IGEO) da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

O Laboratório de DRX (IGEO-UFBA) é equipado com um Difratômetro RIGAKU, 

Modelo D / MAX 2A, apoiado por um regulador automático de voltagem (170 – 240 V) de 

marca Peltron e um COOLER SMC, Mod. INR 242-3 de 200 V. Os dados são registrados em 

um PC – Pentium, centralizando os dados em um Sistema/Software DATASCAN – MDI / ASC. 

Os difratogramas resultantes foram analisados em um programa de Análises Qualitativas e suas 

fases separadas com a utilização do programa Match! (Phase Identification from Powder 

Diffraction). 
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Integração de dados  

Os dados sedimentológicos, estratigráficos, estruturais, petrográficos, 

litogeoquimicos, isotópicos e geocronológicos disponíveis nesse trabalho foram integrados 

segundo uma estrutura que permitiu a interpretação dos paleoambientes deposicionais e das 

condições paleoambientais primárias e suas posteriores alterações resultantes de processos pós-

deformacionais, como proposto por (PUFAHL E HIATT, 2012) (Figura 1.3). 

 
 

Figura-1.3 - Esquema para interpretação de ambientes e das condições paleodeposicionais. 
 

Fonte: Adaptado de Pufahl e Hiatt (2012). 
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CAPÍTULO 2 - GEOLOGIA REGIONAL E 

CONTEXTUALIZAÇÃO GEOTECTÔNICA 

 

2.1 INTRODUÇÃO  

Área de trabalho está inserida na região limítrofe entre o Cráton São Francisco 

(CSF) e a Faixa Riacho do Pontal (FRP), (Figura 2.1). Tal localização torna a história da 

evolução geotectônica extremamente rica e peculiar, características estas que se revelam por 

conterem litotipos datados do Arqueano ao Fanerozoico, e estarem altamente deformados 

polifasicamente, em grau metamórfico variando de médio a alto. O Cráton São Francisco (CSF) 

foi definido por (ALMEIDA, 1977) como uma entidade geotectônica de maior ordem, a qual 

teve seu substrato estabilizado durante a orogenia Paleoproterozoica e seus limites redefinidos 

no evento termotectônico pan-africano, de idade Neoproterozoica, culminando com a evolução 

das faixas móveis, as quais bordejam o CSF. Em termos de extensão, compreende quase todo 

o Estado da Bahia, estendendo-se ainda às regiões vizinhas de Minas Gerais, Sergipe, 

Pernambuco e Goiás. Alkmin (2004) valida e aperfeiçoa a definição e delimitação do CSF, 

apresentando-o como componente da Plataforma Sul-Americana, a qual não foi envolvida na 

tectogênese ocorrida no final do Neoproterozoico. Através de evidências petrológicas, 

estruturais, geoquímicas (dos traços e isotópica) e geocronológicas (idades de formação e 

metamorfismo). Barbosa e Sabaté (2003) caracterizaram estes quatro blocos arqueanos e 

sugeriram que eles colidiram durante o Paleoproterozoico, conduzindo à formação do Orógeno 

Itabuna-Salvador-Curaçá. 

Destaca-se nesse estudo o Bloco Gavião, no qual ocorre, de acordo com Barbosa e 

Sabaté (2003), dois grupos da Série TTG (tonalito-trondhjemito-granodiorito), com idades de 

3,4-3,2 Ga e 3,2-3,1 Ga (U-Pb, SHRIMP) metamorfizados na fácies anfibolito e ambos 

originados por fusão de basaltos toleíticos, sendo que o grupo mais novo fora submetido a 

contaminação crustal. Com relação às sequências metavulcanossedimentares do mesmo bloco, 

Barbosa e Sabaté (2003) sustentam que a maior parte dessas sequências se caracterizam como 

greenstone belts metamorfizados na fácies xisto-verde, os quais foram formados em bacias 

intracratônicas, sobre a crosta antiga TTG. Os mesmos autores propuseram também que, 

durante o fechamento destas bacias, ocorreu a fusão parcial da crosta antiga, originando a crosta 

granítica/granodioritica/migmatitica predominante no bloco, de idades de 2,8-2,7 Ga e cujo 

equilíbrio metamórfico teria ocorrido na fácies anfibolito. 
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Figura 2.1 -  Mapa geotectônico esquemático do nordeste do Cráton do São Francisco (Modificado de 
Caxito 2013). Sub-domínios da Província Borborema: PE-AL – Pernambuco-Alagoas, RC – Rio 
Capibaribe, AM – Alto Moxotó, AP – Alto Pajeú, PAB – Piancó-Alto Brígida, SJC – São José do 
Caiano, RGN – Rio Grande do Norte, CC – Ceará Central. ZCPeO e ZCPeL = Zona de Cisalhamento 
Pernambuco Oeste e Leste, respectivamente; ZCPa = Zona de Cisalhamento Patos. Compilado de Brito-
Neves et al. (2000, 2005) e referências ali citadas. 
 

Fonte: Modificado de Caxito (2013). 
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2.2 UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

No presente trabalho, será utilizada a organização estratigráfica proposta por 

Angelim (1997) no Programa de Levantamentos Geológicos Básicos (PLGB, CPRM), Folha 

Petrolina. A mesma consiste nas seguintes unidades, em ordem cronológica, dentro do domínio 

geotectônico do Bloco Sobradinho: Complexo Ortognáissico Bandado, Complexo Lagoa do 

Alegre, Complexo Rio Salitre, Complexo Barreiro, Grupo Colomi, Complexo Casa Nova, 

Granitóides Intrusivos, Supergrupo Espinhaço (Grupo Chapada Diamantina) e Coberturas 

Cenozoicas, detalhadas a seguir: 

2.2.1  Complexo Ortognáissico Bandado 

A base da coluna estratigráfica é formada pelo Complexo Metamórfico Migmatítico 

Bandado, o qual constitui o Domínio Sobradinho (Figura 2.2). Este é representado por uma 

associação heterogênea de rochas supracrustais e infracrustais, (DALTON DE SOUZA et al. 

1979). Estas rochas são estruturadas preferencialmente por estruturas bandadas, por vezes 

migmatizadas. As bandas são contínuas e variam de centimétricas a decimétricas. O mesossoma 

é de natureza TTG, com granulação fina a média, enquanto o leucossoma possui composição 

granítica, com granulação média a grossa. Possui também, bandas anfibolíticas associadas a 

antigos diques máficos transpostos. Todo o Complexo está metamorfizado em fácies anfibolito 

alto, atingindo frequentemente as condições de anatexia. Para a área de estudo, destacam-se os 

dados cronológicos de Dantas et al. 2010 in Barbosa, (2012) obtidos a partir de ortognaisses e 

migmatitos nas regiões de Juazeiro e Petrolina. A partir do método U-Pb SHRIMP em zircões, 

foram determinadas duas populações – uma com idade 3537±8 Ma e outra com 2564±11 Ma. 

As idades modelos Sm-Nd (3,7-3,0 Ga) indicam uma fonte dominantemente arqueana. Essas 

rochas afloram com considerável expressão nas imediações do lago da represa hidrelétrica de 

Sobradinho, no Rio São Francisco, constituindo uma superfície arrasada, plana e suavemente 

ondulada. 

As rochas do Complexo Gnáissico-Migmatítico foram subdivididas por Dalton de 

Souza e Teixeira (1981) em dois grupos. O primeiro grupo individualizado pode ser associado 

aos ortognaisses do Complexo Ortognáissico Bandado e é constituído essencialmente por níveis 

de quartzo-feldspato gnaisses. Esse grupo pode ser individualizado a oeste da Serra do Campo 

dos Cavalos. O segundo grupo está associado aos migmatitos do Complexo Ortognáissico 

Bandado e caracteriza-se pelo predomínio de migmatitos com estruturas diatexíticas, 

apresentando tipos com estruturas metatexíticas subordinadas. Esse grupo ocorre próximo às 

cidades de Juazeiro e Petrolina. 
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2.2.2 Complexo Lagoa do Alegre 

Este complexo foi primeiro estudado no Projeto Colomy por Dalton de Souza e 

Teixeira (1981) que incluíram alguns de seus litotipos como pertencentes ao Complexo 

Metamórfico e Migmatítico e ao Complexo Colomy indiferenciado. Esse complexo constitui 

uma sequência metavulcanossedimentar, sendo subdivido em duas unidades, que estão em 

contato discordante com o Complexo Ortognáissico Migmatítico Bandado: uma sequência 

metavulcanossedimentar químico-exalativa (Unidade Macambira) e outra, metassedimentar 

(Unidade Minadorzinho), (ANGELIM, 1997), (Figura 2.2). A Unidade Minadorzinho é 

constituída por uma associação litológica indivisa xistosa-gnáissica-quartzítica, com lentes de 

paragnaisses, metabasitos, formações ferríferas e quartzitos. A Unidade Macambira consiste 

em uma associação litológica também indivisa de metamáficas/ultramáficas, metacherts, 

formações ferríferas bandadas, xistos, paragnaisses, metacarbonatos e rochas calcissilicáticas 

(ANGELIM, 1997). 

2.2.3 Complexo Rio Salitre (CRS) 

Dalton de Souza e Teixeira (1981) consideram essa faixa uma sequência 

vulcanossedimentar (Complexo Salitre) de baixo grau metamórfico, separável em dois 

domínios – o vale do Rio Salitre e o correspondente à Serra dos Espinhos e a do Velho Firmino. 

Trata-se também de uma sequência metavulcanossedimentar, que é subdividida por 

Angelim (1997) em duas unidades: Unidade Baixo Rio Salitre e Unidade Sobradinho (Figura 

2.2). A primeira é unidade disposta aproximadamente N-S, a qual envolve predominantemente 

rochas vulcanogênicas, com subordinados metassedimentares clásticos, químico-exalativos e 

psamítico-pelítico-carbonático. A sequência inferior é constituída predominantemente de 

metavulcânicas, com metassedimentos clásticos e químicos exalativos subordinados. Esta 

sequência se inicia com um horizonte quartzítico, sotoposto a uma sequência de rochas 

metavulcânicas máficas e ultramáficas, com intercalações de gnaisses félsicos, e termina com 

um horizonte de metacherts e filitos grafitosos. A sequência superior é constituída por filitos 

intercalados com metagrauvacas e metarcósios, com raras lentes de quartzitos e metacarbonatos 

dolomíticos. 

De acordo com Dalton de Souza e Teixeira (1981), nas serras dos Espinhos e do 

Velho Firmino ocorrem rochas metassedimentares dispostas numa faixa que bordeja o “stock” 

do granito pegmatítico róseo da serra da Boa Vista. Na serra dos Espinhos estão presentes 

quartzitos micáceos brancos, finos e xistificados, associados à rochas calcissilicáticas. Na serra 
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do Velho Firmino são encontrados quartzitos brancos bem recristalizados, foliados, com grãos 

de quartzo orientados e localmente impuros. Na porção sul da serra, os quartzitos evoluem para 

quartzitos semelhantes àqueles observados na serra dos Espinhos, exceto pelo fato de 

englobarem lentes de talcoxistos. 

O granito da Serra da Boa Vista é considerado mais novo que as rochas da faixa 

Salitre, posto que são encontrados, segundo Ribeiro (1998), xenólitos das rochas das serras dos 

Espinhos e do Velho Firmino. Intrudindo os metassedimentos das serras ocorrem também 

diques de diabásio, que possuem coloração escura e granulação fina (por vezes afaníticos) a 

localmente gabróicos. 

Dados geoquímicos de elementos maiores e traços de Ribeiro, (1998) permitem 

análise litogeoquímica e posicionamento tectônico dessa sequência. O autor concluiu, a partir 

dessas interpretações, que o Complexo Rio Salitre (CRS) se caracteriza como um greenstone 

belt. A presença de intrusões graníticas (granito serra da Boa Vista) que perpassam as 

supracrustais permitem caracterizar, segundo o autor, a área como um terreno granito-

greenstone. 

A faixa Sobradinho (ocidental) do Greenstone Belt Salitre-Sobradinho foi estudada 

por Leite et al. 2000 in Cunha, Barbosa e Mascarenhas, (2012), que a denominaram Unidade 

Sobradinho e dividiu em outras subunidades – basal-detrítica; tufácea basáltico-andesítica; 

sílico-ferruginosa; e hidrotermal. De acordo com Cunha, Barbosa e Mascarenhas (2012), a 

subunidade basal-detrítica é constituída por metarcóseos não ferruginosos de granulação fina a 

média, por filitos e metassiltitos. A subunidade tufácea basáltico-andesítica é composta por 

derrames basáltico-andesíticos a dacíticos e por termos tufáceos. A subunidade seguinte é a de 

maior expressão superficial, sendo formada por formações ferríferas bandadas e filitos 

ferruginosos com interdigitações de metarenitos finos. A subunidade hidrotermal constitui-se 

de metatufito-cherts hidrotermalizados e por clorita-quartzo xisto. Os mesmos autores 

propuseram que a configuração estrutural dessa unidade, especialmente no que diz respeito à 

Faixa Rio Salitre, resulta majoritariamente das deformações e intrusões graníticas 

arqueanas/paleoproterozoicas e, em menor grau, da orogenia neoproterozoica na borda norte do 

CSF. A determinação da idade dessa sequência é dificultada, pois os dados geocronológicos 

para essa unidade são escassos. Dalton de Souza et al. (2003) apresentaram idade Rb-Sr de 

2.696 Ma para as rochas da unidade. Contudo, mais recentemente estudos geocronológicos no 

âmbito do Projeto Mapa Metalogenético II atestam uma idade mais nova. Foram realizadas 

datações na USP das vulcânicas felsicas do (CRS). Os dados geocronológicos obtidos pelo 
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método U-Pb (Shrimp) nos metandesitos porfiríticos sugerem uma idade de 2161.1 ±4.0 Ma 

(Garcia et al. inédito). Essas datações confirmam uma idade paleoproterozoica para o (CRS). 

2.2.4 Greenstone Belt Barreiro-Colomi 

Cunha, Barbosa e Mascarenhas (2012) definiram essa unidade e a localizaram numa 

zona de transição entre o CSF e o orógeno neoproterozoico Riacho do Pontal. Corresponde ao 

Greenstone Belt Barreiro-Colomi, o Complexo Barreiro e o Complexo Colomi descritos por 

Angelim (1997), com base em Dalton de Souza et al. (1979) (Figura 2.2). Em oposição a essa 

divisão, Cunha, Barbosa e Mascarenhas (2012) consideraram estes complexos como 

remanescentes de um mesmo greenstone e descrevem cada um deles como unidades 

constituintes de uma mesma sequência – o Greesntone Belt Barreiro-Colomi. No entanto, os 

autores não apresentaram claramente as evidências petrológicas e estruturais utilizadas para 

esse posicionamento. 

As descrições a seguir serão feitas com base na publicação de Cunha, Barbosa e 

Mascarenhas (2012) e serão integradas às informações apresentadas por Angelim (1997) e 

Dalton de Souza et al. (1979). 

A Unidade Inferior corresponde, em totalidade, ao Complexo Barreiro, 

localizado exclusivamente a sul do Rio São Francisco e pode ser desmembrada ainda em duas 

subunidades litológicas – Unidade Baixa do Rancho (inferior) e Unidade Serra da Ingrata 

(superior). 

A Subunidade Baixa do Rancho (inferior) é composta por uma associação indivisa 

de rochas majoritariamente finas e filíticas. As rochas predominantes são metarriolitos (quartzo, 

sericita, clorita e opacos, com sanidina/ortoclásio em menores quantidades), metadacitos 

(quartzo, albita, clinozoisita, com opacos e biotita como acessórios), metatufos (fragmentos 

formados por sericita, sericita+clorita+quartzo e sericita+quartzo+hematita numa matriz 

sericítica). 

Estão presentes também metassedimentos finos (quartzo, opacos, turmalina, zircão, 

clorita e epídoto) representados por filitos, ardósias, metargilitos e metassiltitos; e metarenitos 

e wackes quartzosos. 

Associadas a esse conjunto não invidualizado ocorrem níveis e lentes de 

metarcósios e metarenitos grossos a conglomeráticos, quartzitos e metaconglomerados 

ortoquartzíticos brechóides. Podem ocorrer também, finas e raras intercalações de chert e de 

metacalcário dolomítico. 
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A subunidade Serra da Ingrata (superior) ocorre nas Serras da Ingrata (e em seus 

prolongamentos) e do Rela, a sul de Sento Sé. As rochas dessa subunidade encontram-se 

intensamente falhadas (direções preferenciais NE-SW e E-W) e foliadas (direções da foliação 

paralelas aos falhamentos). As rochas identificadas compõem uma sequência lítica indivisa 

constituída predominantemente por rochas metavulcânicas, identificadas como metaquartzo-

pórfitos, metarriolitos-riodacitos, metadacitos e metandesitos. Essas rochas possuem 

granulação fina a grossa, textura porfirítica e são compostas por quartzo, sericita, moscovita e, 

secundariamente, opacos. 

Associadas a essas rochas metavulcânicas, ocorrem rochas metavulcanoclásticas 

(metarenitos tufáceos, metaconglomerados vulcânicos epiclásticos e quartzitos) e rochas 

metassedimentares (metarenitos, quartzitos, metarcóseos, metagrauvacas e 

metaconglomerados). Os metarcósios, metarenitos, metarenitos tufáceos e metagrauvacas 

apresentam genericamente a mesma paragênese: quartzo-sericita-moscovita-opacos. Os 

metaconglomerados são polimíticos, com fraca orientação e matriz arcosiana. 

A partir das paragêneses identificadas nas Subunidades Baixa do Rancho e Serra da 

Ingrata, foi considerado que as rochas da Unidade Inferior (correspondente ao Complexo 

Barreiro) foram metamorfizadas em baixo grau no fácies xisto verde (sub-fácies quartzo-albita-

moscovita-clorita). Os dados radiométricos Rb/Sr disponíveis, atestam idades de 2032±63Ma 

para a Subunidade Baixa do Rancho. 

A Unidade Superior da sequência corresponde integralmente ao Complexo 

Colomi, que engloba rochas de baixo grau metamórfico da fácies xisto-verde e anfibolito 

(apenas localmente). Essa unidade é dividida nas subunidades (da base para o topo): (i) 

Subunidade Serra do Choro; (ii) Subunidade Castela; (iii) Subunidade Serra da Capivara; e (iv) 

Subunidade Serra da Bicuda.  

A Subunidade Serra do Choro é constituída por sericita-muscovita quartzitos 

(contém cianita nas zonas de alta deformação), metarcóseos e metarenitos bem estratificados. 

A Subunidade Castela é composta por rochas metacarbonatadas. Compõem essa 

subunidade, dolomitos finos a grosseiros, maciços, constituídos essencialmente por dolomita, 

calcita subordinada e calcários (dolomíticos e corpos de magnesita com granulação média a 

grossa). 

A Subunidade Serra da Capivara é constituída por formações ferríferas da fácies 

óxido, cujas bandas escuras são formadas pela associação magnetita+hematita+grunerita, 
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enquanto que as bandas claras são de natureza quartzosa. As rochas dessa subunidade são 

classificadas como itabiritos, magnetita quartzitos e metadolomitos. 

A Subunidade Serra da Bicuda, é constituída por metarenitos, por vezes 

conglomeráticos e com estratificações cruzadas, metarcósios e quartzitos puros. 

Do ponto de vista geocronológico, a Unidade Superior (correspondente ao 

Complexo Colomi) é posicionada no intervalo 2300 Ma – 2000 Ma, a partir da análise de suas 

formações ferríferas. 

Apesar das rochas do Greenstone Belt Barreiro-Colomi serem metamorfizadas em 

baixo grau, os conjuntos litológicos desse Greenstone aparentam ter sofrido complexa sucessão 

de eventos metamórficos e deformacionais. 

2.2.5 Rochas Plutônicas Intrusivas 

Ocorrem intrudindo as rochas da Faixa Riacho do Pontal em sua Zona Externa, 

constituída por plutônicas de natureza granítica. Na região de estudo destaca-se a Suíte Serra 

da Esperança. Segundo Caxito e Uhlein (2013), a suíte compreende sienitos e quartzo-sienitos, 

com diques graníticos, pegmatíticos e sieno-graniticos associados. De acordo com os autores, 

as principais fases minerais são k-feldspato pertítico, quartzo, aegirina-augita, diopsídio, 

esfeno, apatita, biotita magnesiana, winchita-richterita e magnetita. 

Essas rochas ocorrem na região do lago de Sobradinho. A maior parte dos corpos 

não se encontra deformada, porém é observada orientação preferencial do piroxênio e do 

anfibólio, bem como recristalização e alongamento do quartzo e do feldspato. Essas evidências 

levaram Jardim de Sá 1996, in Caxito e Uhlein, (2013) a considerar uma colocação sin- a tardi- 

colisional.As rochas dessa suíte possuem afinidade geoquímica do tipo ultrapotássica, alcalina 

e sílica-saturada. Dados geoquímicos dos elementos traços apontam enriquecimento nos ETR 

leves. 

Do ponto de vista geocronológico, Jardim de Sá 1996, in Caxito e Uhlein, (2013) 

apresentam isócrona de Rb-Sr de 555±10 Ma como a melhor aproximação para idade de 

colocação e deformação da Suíte. 

 

2.2.6 Coberturas Fanerozoicas 

Angelim (1997) descreve as principais coberturas Fanerozoicas encontradas na área 

de estudo. Na figura 2.2, as Coberturas Fanerozoicas correspondem às “Coberturas 
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Quaternárias” (Q). A seguir são resumidas as características e distribuição geográfica dessas 

unidades, de acordo com a proposta de Angelim (1997). 

Os sedimentos eólicos quaternários ocorrem na margem norte do lago de 

Sobradinho, são inconsolidados, bem selecionados, claros, finos e essencialmente quartzosos. 

São associados aos ciclos de pediplanação e denudação que atuaram na área. Em seguida, esses 

sedimentos foram retrabalhados e redepositados pelo vento. 

A Formação Caatinga corresponde a um calcário branco, produto da dissolução e 

redeposição dos carbonatos da Formação Salitre. O conteúdo fossilífero aponta uma idade 

quaternária para a formação, a qual ocorre disposta discordantemente sobre o Complexo Salitre 

e Grupo Chapada Diamantina.Os sedimentos areno-argilosos possuem distribuição aleatória 

concentrada essencialmente nas margens do lago de Sobradinho. 

As coberturas lateríticas encontram-se nos sopés das serras, as quais são formadas 

por litotipos do Complexo Colomi (correspondente à Unidade Superior do Greenstone Belt 

Barreiro-Colomi de (CUNHA; BARBOSA; MASCARENHAS, 2012). Os depósitos de tálus 

distribuem-se como franjas ao longo da borda da escarpa da Chapada Diamantina e, por fim, os 

aluviões restringem-se ao Rio São Francisco e afluentes da margem direita, à jusante de 

Sobradinho. 

 

2.3 SÍNTESE DA EVOLUÇÃO GEOTECTÔNICA 

A evolução geológica da região consiste, de acordo com Angelim (1997), em uma 

crosta primordial, formada no Mesoarqueano por gnaisses de composição TTG, migmatizados 

e metassomatizados, com sequências metassedimentares e metavulcanossedimentares 

associadas a greenstone belts, o que leva a comparar a evolução desses terrenos a margens 

continentais do tipo andino com subducções e formação de bacias “back-arc”, onde se 

formariam rochas com assinatura geoquímica da série tonalítica e clásticas, na borda de bacia, 

que preservariam rochas vulcânicas de afinidade toleítica (KEAREY E VINE, 1992, in 

ANGELIM, 1997, p. 59). No fim do Neoarqueano, os diferentes blocos crustais constituíram 

uma grande plataforma a qual foi, durante o tempo geológico, retrabalhada e amalgamada. 

Sobre esta plataforma, foram depositados no Sideriano sedimentos pelíticos e carbonatos, 

conforme citado por Dalton de Sousa e Teixeira (1981, p. 15). No período Orosiriano ocorreu 

um evento transtensional com formação de rifts, que foi sucedida pela instalação da faixa móvel 

Riacho do Pontal, no Neoproterozoico (FUCK, 1993, in ANGELIM, 1997, p.61). Por fim, no 



18 
 

Cenozoico, ocorreram as formações superficiais correspondentes à formação do terreno, como 

areias eólicas e carbonatos. 

 

 

 

 

             Figura 2.2 - Empilhamento estratigráfico regional simplificado. 

Fonte: Modificado de Angelim (1997).  
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CAPÍTULO 3 – GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Os trabalhos de campo foram executados com intuito da construção de um mapa 

geológico na escala 1:50.000 onde fosse possível delimitar as supracrustais. As unidades 

infracrustais são representados pelo embasamento e granitoides aqui denominado de Serra da 

Boa Vista e Cinza Foliado como proposto por (DALTON et al. 1981), (Figura 3.1). Os 

metassedimentos formam feições geomorfológicas que se destacam topograficamente na foto 

aérea, sob a forma de serra e serrotes, representadas pelo do Serrote da Batateira, Serra do Velho 

Firmino, Serra dos Espinhos e Ilha do Fogo. Depois de delimitados e cartografados, foram 

realizados perfis geológicos com coleta e descrição de dados litológicos e estruturais no 

depósito do Serrote da Batateira (SB), nos alvos Serra do Velho Firmino (SVF), Serra dos 

Espinhos (SE) e Ilha do Fogo (IF), (Figuras 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, respectivamente).
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Fonte: Autor. 

Localização S. dos Espinhos  

Localização S. Velho 

Firmino  

Localização S.da Batateira  

Localização da Ilha do 

Fogo  

Localização do modelo de 

 inversão magnética no GCF  

Figura 3.1: mapa geológico simplificado da área de estudo.  
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Fonte: Autor. 

Figura 3.2 - Perfil geológico do Serrote da Batateira. 
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Fonte: Autor. 

Figura 3.3 - Perfil geológico da Serra do Velho Firmino. 
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Fonte: Autor. 

Figura 3.4 - Perfil geológico da Serra dos Espinhos. 

? ? ? ? 
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Fonte: Autor. 

Figura 3.5 - Perfil geológico da Ilha do Fogo. 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DE CAMPO E PETROGRAFIA DAS UNIDADES 

Os dados faciológicos das supracrustais serão apresentados sob a forma de unidades 

que afloram nos diversos perfis construídos em campo. Portanto, já apresentaremos os dados 

com foco na possível correlação fundamentada nos dados de campo, os quais, posteriormente, 

serão discutidos com o intuído de validar o modelo estratigráfico proposto. 

Unidade_1-inferior, essencialmente Plataformal Carbonática e 

Calcissilicática: Aflorante, exclusivamente, no perfil da SE, (Figura 3.4). É composta por 

quartzito calcissilicático caracterizado por coloração cinza esverdeada com superfície de 

alteração acastanhada (Fotografia 3.1). O litotipo é formado essencialmente por quartzo de 

granulação fina a média, incolor, brilho graxo e hábito granular fino, além de uma massa radial 

de coloração esverdeada correspondente a cor da tremolita e do diopsídio, os quais estão 

distribuídos homogeneamente ao longo das rochas, e por vezes foram erodidas, mostrando 

cavidades de erosão diferencial (Fotografia 3.2A). O mármore encontrado nessa unidade 

apresenta coloração branca com cristais equigranulares (Fotografia 3.3). A litofacie quartzito 

com calcissilicático apresenta estratos cruzados muito semelhantes a estratificação cruzada de 

médio porte e baixo ângulo de truncamento (Fotografia 3.2B e C). Todo conjunto possui uma 

foliação S0//S1 (Fotografia 3.1 e 3.2).   

 
Fonte: Autor. 

Fotografia 3.1 – Quartzito calcissilicático da Unidade-1 aflorando na Serra dos Espinhos. Destaque para 
foliação So mergulhando para NW. 
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Fonte: Autor. 

Fotografia 3.2 –Quartzito calcissilicático da Unidade-1 afloroando na Serra dos Espinhos. A-Apresenta 
cavidades de erosão diferencial; B-Estratos cruzados com baixo ângulo. C-Destaque para o baixo âgulo 
de mergulho com direção opostas.  

A C 

B 

Fonte: Autor. 

Fotografia 3.3 – Mármore da unidade-1, apresetando uma foliação So com mergulho para NW. 
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Microscopicamente, as litofácies foram classificadas como tremolita-quartzito com diopsídio e 

serpentina-tremolita mármore. A seguir será descrito a petrografia destas rochas: 

Tremolita-quartzito com diopsídio - Ao microscópio, apresenta composição 

mineralógica formada por quartzo variando de 50% a 60%, tremolita de 20% a 35%, diopsídio 

de 10% a 15%, microclima de 1% a 4% e calcita variando de traço a 1%. Observa-se textura 

granoblástica, onde os grãos de diopsídio e tremolita estão associados ao grão xenoblástico da 

calcita e subidioblástico de quartzo (Fotografia 3.8). A textura poiquiloblástica pode também 

ser observada, onde grãos de tremolita apresentam inclusões de quartzo e microclina 

(Fotografia 3.11). Além de texturas de coroa de reação entre o diopsídio e a tremolita, bem 

como entre o diopsídio e a calcita (Fotografia 3.7 e 3.9, respectivamente). 

Quartzos (Qtz) - são incolores, inequigranulares e com tamanho variável de médio 

a grosso. Em termos deformacionais, os grãos apresentam-se fraturados e com fraca extinção 

ondulante em uma trama granoblástica desorientada. O grau de cristalinidade é 

predominantemente subidioblástico, quando em contato ameboidal com a tremolita, podendo 

ser também xenoblástico quando em contato serrilhado com outros grãos de quartzo 

(Fotografias 3.4 e 3.5). 

 

Tremolita (Tr) - são incolores com um leve pleocroismo que varia de incolor a verde 

claro. As seções expostas apresentam tamanhos inequigranulares variáveis de médio a grosso, 

com um plano de clivagem perfeito e grau de cristalinidade variável de xenoblásticos a 

subidiobláticos (Fotografia 3.6). Os grãos apresentam-se fraturados, entretanto, com extinção 

Fotografia 3.4 - Fotomicrografia (LP - 5x) 
exibindo grãos de quartzo fraturados com 
contatos ameboides e serrilhados. 
 

Fotografia 3.5 - Fotomicrografia (PP - 5x) 
exibindo grãos de quartzo, além da extinção 
ondulante no lado leste da foto. 

Fonte: Autor. 

Tr 
Qtz Tr Qtz 

0.2mm 
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contínua. Os contatos são altamente irregulares, variando de interlobado, quando em contato 

entre si, a serrilhado, quando em contato com o diopsídio e carbonato (Fotografia 3.6). 

 

Diopsídio (Di) - apresenta-se incolor com pleocroismo variando de marrom a rosa 

claro, as seções de corte expõem dois planos de clivagem imperfeita com tamanho variando de 

fino a grosso. Os grãos apresentam-se muito fraturados e sem extinção ondulante. O grau de 

cristalinidade variando de xenoblásticos, quando em contato suturado com a tremolita e calcita 

(Fotografia 3.8), a idioblástico, quando em contato com agregados prismáticos de diopsídio, 

variando de poligonal a interlobado. Os grãos estão alterados parcialmente para carbonato e 

tremolita (Fotografia 3.9). 

 

Microclima (Mc) - contém grãos com tamanhos médios, incolores e sem 

pleocroismo. A mesma não apresenta fraturas ou extinção ondulante que venha a sugerir 

Fotografia 3.7 - Fotomicrografia (PP - 10x) 
exibindo grão fraturado de tremolita com 
contatos irregulares. 
 

Fotografia 3.6 - Fotomicrografia (PP – 2.5x) 
grão de diopsídio alterando para tremolita. 
 

Fonte: Autor. 

Tr 

 
0.1mm 

Tr 

Di 

Di 

Qtz 

Qtz 
 
0.4mm 

Fotografia 3.8 - Fotomicrografia (PP - 2,5x) 
observa-se agregados prismáticos de diopsídio 
no canto oeste. 
 

Fotografia 3.9 - Fotomicrografia (PP - 10x) 
pode-se observar o diopsídio alterando para 
tremolita. 

Fonte: Autor. 
 

Car  

0.4mm 

Di 

Qtz

Di 

Tr 

Tr 

 
0.1mm 
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indícios da ação de deformação. Apresenta-se essencialmente subidioblástica, com contato 

variando de reto a interlobado com o quartzo e tremolita (Fotografia 3.10). A geminação 

polissintética (albita-periclina) está bem destacada em todos os grãos (Fotografia 3.11).    

 

Carbonatos (Car) - demonstram grãos marrons esbranquiçados, apresentando três 

direções de clivagem nas seções, com dimensões variando de fino a médio. Não exibe qualquer 

indício de fraturamento e sua extinção é contínua.  São essencialmente xenoblásticos em 

contatos suturados com a tremolita e o diopsídio (Fotografia 3.12). É perceptível a geminação 

polissintética nos grãos maiores (Fotografia 3.13). 

 

Serpentina-tremolita mármore - Ao microscópio, a rocha apresenta composição 

mineralógica formada por carbonatos (65%), diopsídio (15%), tremolita (15%) e serpentina 

(5%). Os minerais se arranjam segundo uma trama que lhes imprime uma textura 

Fotografia 3.10 - Fotomicrografia (PP - 10x) 
observa-se grãos subdioblásticos de microclina 
em contato interlobado com a tremolita. 
 

Fotografia 3.11 - Fotomicrografia (PP - 10x) 
grão de microclina exibindo geminação albita-
periclina. 
 

Fonte: Autor 
 

0.1mm 
Qtz Qtz

Tr Mc Mc 

Tr 

Fotografia 3.12 - Fotomicrografia (LP - 10x) 
observa-se grão xenoblástico com contato 
interlobado.  

Fotografia 3.13 - Fotomicrografia (PP - 10x) 
observa-se grão de carbonato em contato com 
diopsídio. 

Fonte: Autor. 
 

0.1mm 

Car  Car  

Qtz 

Qtz 

Tr 

Di 
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predominantemente granoblástica. Textura de reações também são visíveis entre o diopsídio e 

a tremolita, o diopsídio e a calcita e a dolomita e serpentina.   

Nos carbonatos podemos encontrar cores que vão do incolor ao amarelo claro, com 

dimensões variando de médio a grosso. As seções exibem três e, por vezes, um plano de 

clivagem perfeito. Parece existir duas gerações de carbonatos com indícios de deformação 

interna distintos. Uma geração está alterando para a serpentina (Fotografia 3.15). Enquanto 

outra geração, parece ser produto da reação de desequilíbrio do diopsídio, originando a 

tremolita e calcita (Fotografia 3.15). Nessa geração, alguns grãos apresentam geminação com 

maclas de deslizamento (ou de deformação), polissintéticas em algumas faces.  Ambas as 

gerações não apresentam fraturas (Fotografia 3.15). E o grau de cristalinidade varia de 

xenoblástica a subidioblástica, com contato irregular entre si e com os outros minerais 

(Fotografia 3.14 e 3.15).  

Diopsídio (Di) - caracteriza-se por grãos incolores sem pleocroismo e apresenta 

dois planos de clivagem imperfeita nas seções de corte com dimensões variando de médio a 

grosso. Os grãos apresentam extinção contínua com forma predominantemente subidioblástica, 

mas com alguns grãos xenoblásticos (Fotografia 3.14). Devido aos processos de reação de borda 

que estão ocorrendo, todos os contatos são irregulares (suturados), sejam entre si ou entre outros 

minerais (Fotografia 3.14).   

 

Tremolita (Tr) - é incolor variando de fibro-radiada a prismática, comumente as 

faces não apresentam as suas clivagens tão características, contêm dimensões variando de fina 

a média (Fotografia 3.16). As mesmas não apresentam extinção ondulante, mas apresentam 

Fotografia 3.14 - Fotomicrografia (LP - 20x) 
observa-se grãos de calcita com geminação de 
deformação.  
 

Fotografia 3.15 - Fotomicrografia: (PP - 10x) 
observa-se grão xenoblástico de diopsído 
alterando para calcita. 
 

Fonte: Autor. 
 

0.05mm 

Car  

Di  

\Srp

Car  

 
0.1mm 
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densidade de fraturas moderada, sugerindo uma deformação no regime rúptil. O grau de 

cristalinidade dos grãos varia de subidioblástico, quando em contato reto entre si, a 

xenoblástico, quando em contato através da borda de reação com o diopsídio e a carbonatos 

(Fotografia 3.17).  

 

 

Serpentina (Srp) - mostra-se incolor, sem clivagem nas seções de corte, com o 

tamanho dos grãos predominantemente finos e sem extinção ondulante. Apresenta-se sob a 

forma de agregados fibrosos radiais e com nítida associação com as bordas dos carbonatos, 

assim como no interior das fraturas nos grãos de tremolita e diopsídio (Fotografia 3.18 e 3.19). 

Sua trama fibro-radial torna os contatos entre si e com os outros minerais essencialmente 

irregulares.   

 

Fotografia 3.16 - Fotomicrografia (PP - 5x) 
apresentando grãos de tremolita 
subidioblásticos a idioblásticos. 
 

Fotografia 3.17 - Fotomicrografia (PP - 20x) 
tremolita apresentando borda de reação com 
carbonatos. 
 

Fonte: Autor. 
 

0.05mm 

Car 
Tr 

Tr 

Car 

 
0.2mm 

Fotografia 3.18 - Fotomicrografia (PP - 10x). 
Nota-se grãos fibro-radiais de serpentina. 
 

Fotografia 3.19 - Fotomicrografia (LP - 20x). 
Pode-se observar uma matriz de serpentina em 
torno dos grãos de tremolita. 

Fonte: Autor. 
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Unidade_2- Intermediária Inferior Pelítica: Aflorante em todos os perfis 

estudados (Figuras 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5). Composta por uma série de litofácies xistosas e uma 

litofácie com características texturais possivelmente hornfels (Fotografia 3.20). Todas as 

litofácies apresentam cor variando de castanho a esverdeada nas porções frescas. As porções 

alteradas apresentam coloração castanha e esbranquiçada, com granulometria média a grossa. 

Nas litofácies xistosas é visível uma foliação xistosa S0//S1, materializada pela orientação de 

minerais micaçeos, (Fotografia 3.20A, B, C, D e E). Em um afloramento na Serra dos Espinhos, 

é visível a evolução da foliação xistosa S0/S1 para uma clivagem de crenulação S2, as quais 

formam uma estrutura S/C indicativa de uma zona de cisalhamento reversa dextral, (Fotografia 

3.20B, 3.20C). Também é possível encontrar veios de quartzo paralelo à foliação S0//S1, que 

por vezes encontram-se boudinados (Fotografia 3.20A). Enquanto que os xistos são formados 

essencialmente por minerais micáceos, com quatidades variadas de quartzo, a litofácie hornfels 

é formada por silimanita e quartzo, com textura granoblástica radial (Fotografia 3.20F, 3.20H). 

A existência de granitos intrudindo a sequência metassedimentar reforça o caráter hornfels desta 

litofácies (fotografia 3.20H). Em campo, foram mapeadas duas gerações de granitóides. A mais 

velha denomina-se Granito Cinza Foliado (GCF), a qual é cortada pela geração mais nova 

denomidada de Granito Pegmatoidal Serra da Boa Vista. Oliveira et al. (2015), criaram um 

modelo de inversão a partir do campo magnético total de uma porção do corpo do GCF que 

intrude na Serra dos Espinhos, (Figuras, 3.1 e 3.6). A geometria magnética é aproximadamente 

igual a geometria do corpo, haja vista que o mesmo tem uma distribuição homogênia de 

magnetita, causadora do campo magnético.     
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Figura 3.6 –Modelo de inversão do granito cinza foliado, que intrude os metassedimentos da Serrra 
dos Espinhos: A-Geometria do corpo granítico em vermelho, criado a partir das amplitudes do vetor 
de magnetização e dos metassedimentos que são representados pela cor azul; B-Geometria do GCF 
clipada em seus altos valores magnéticos; C: Geometria magnética da componente perpendicular ao 
campo, associada ao vetor de magnetização. 

 

Fonte: Oliveira et al. (2015). 

B 

B 

A 
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Fonte: Autor. 

Fotografia 3.20 –Unidade-2, fácies xistoso: A-Granada-sericita xisto aflorante no (SB); B-Quartzo-
sericita xisto alforante na (SE); C-Detalhe da clivagem de crenulação S2, as quais formam uma estrutura 
S/C indicativa de uma zona de cisalhamento reversa dextral; D- Sericita xisto aflorante no leito do Rio 
São Francisco com o mergulho da foliação para NW; E- Quartzo-sericita xisto aflorante na (SVF), com 
a foliação mergulhando para SE. 
 

A B 

C 

E 

D 

c 
s 
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Fonte: Autor. 

Fotografia 3.20 –Continuação da Unidade-2: Fácies hornfel: F-Afloramento destacando o mergulho da 
litofácies para SE; B-Destaque para o habito fibro-radial da sillimanita. H-Destaque para as duas 
gerações de granitoides que intrudem as supracrustais. A geração mais velha corta a facies calssilicática 
paralelamente a foliação da mesma (porção superior da foto). Enquanto a geração mais nova corta a 
facies calssilicática e a geração de granitoides mais velha na forma de dique (facies pegmatoidal). 

G F 

H 

Granito Cinza Foliado 

Granito pegmatoidal  

Serra da Boa Vista 
Calcissilicática 

Calcissilicática 
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Dentre todas as litofácies xistosas, foram laminadas as que apresentaram 

caraterísticas distintas nas observações macroscópicas. Ao microscópio foram classificadas 

como quartzo sericita xisto milonitizado, granada-sericita xisto. Enquanto a litofácies hornfels 

foi caracterizada como silimanita-cordietita-quartzo hornfels com rutilo.   

Quartzo sericita xisto milonitizado - ao microscópio, é formado essencialmente por 

sericita (33-40%), quartzo (25-27%), muscovita (17-20%), opacos (7-10%) e plagioclásio (3-

5%).  Esse litotipo aflora nos perfis Serrote da Batateira, Serra do Velho Firmino e Ilha do Fogo 

(Figuras 3.2, 3.3 e 3.5). Apresenta-se extremamente tectonizado, com agregado de grãos de 

quartzo dispostos de maneira aleatória e porções orientadas com bordas fortemente cominuídas 

e milonitizadas. Aparentemente duas gerações de vênulas cortam a trama milonítica e 

granolepidoblástica com a injeção de fluidos ricos em sílica e opacos (Fotografia 3.21 e 3.22).   

Sericita (Ser) - é apresenta-se sob a forma de palhetas submilimétricas orientadas 

ao longo da xistosidade com cor marrom claro. Os grãos são todos xenoblásticos, raramente 

subidioblásticos. Todos os contatos são serrilhados via borda de reação entre a sericita e alguns 

relíquios de plagioclásio e muscovita (Fotografia 3.22)   

Quartzo (Qtz) - apresenta-se com dimensões variando de fino a médio ou na forma 

de vênulas com dimensões grossas, em ambas as formas de ocorrências os grãos estão 

fraturados e com extinção ondulante (Fotografia 3.22).  A cristalinidade é baixa, com 

predominância da forma xenoblástica quando em contato suturado entre si e com os outros 

constituintes.       

 

 

Fotografia 3.21 - Fotomicrografia (PP – 2,5x). 
Observa-se grãos de sericita envoltos por 
vênulas de quartzo e opacos. 
 

Fotografia 3.22 - Fotomicrografia (PP - 10x) 
detalhe de zona de vênulas, onde no centro da 
imagem observa-se uma vênula posterior 
quartzoza cortando a trama. 

Fonte: Autor. 
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Muscovita (Ms) - caracteriza-se por possuir grãos em forma de palhetas com 

tamanho variando de fino a médio. Expõe um plano de clivagem na seção de corte. A mesma 

apresenta-se fraturada, encurvada e xenoblástica, devido ao contato suturado com a biotita e 

sericita (Fotografias 3.23 e 3.24). Sugerindo que sua origem seja resultante da sericitização do 

plagioclásio ou da biotita. A muscovita mostra-se, por vezes, com inclusões de óxido de ferro, 

concordante com a foliação da rocha, imprimindo-lhe uma textura poiquiloblástica. Apresenta-

se também com orientação discordante da foliação, o que sugere mais de uma geração. 

 

Biotita-clorita (Bt+Chl) - apresenta-se sobre a forma de palhetas orientadas com 

dimensões variando de fino a médio, possuindo pleocroismo variável, de marrom claro a 

marrom esverdeado. Palhetas xenoblástica estão crenuladas, fraturadas e gradualmente 

recristalizadas para clorita, muscovita e sericita (Fotografia 3.25 e 3.26). Forma grãos 

secundários de óxido de ferro, os quais por vezes estão inclusos, conferindo-a assim uma textura 

poiquiloblástica (Fotografia 3.25). 

 

Fotografia 3.23 - Fotomicrografia (LP – 2,5x) 
observa-se diferentes orientações para os grãos 
de muscovita (Ms). 
 

Fotografia 3.24 - Fotomicrografia (PP - 10x) 
observa-se que a muscovita está sendo 
substituída para sericita (Ser). 
 

Fonte: Autor. 
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Os minerais opacos apresentam-se em grãos com dimensões que variam de fino a 

grosso e também estão inclusos em grãos de biotita, clorita e quartzo. Por vezes preenchem 

fraturas, formando assim, veios que estão truncando a trama xistosa ou concordante com os 

planos de foliação (Fotografia 3.21).  

Plagioclásio (Pl) - caracteriza-se por grãos reliquiares com grandes dimensões 

fortemente alteradas. Os grãos são xenoblásticos em contatos irregulares variando de 

interlobado a serrilhado com os outros minerais. Mostram-se geminados segundo a albita 

(Fotografia 3.27). O elevado grau de saussuritização e sericitização lhe confere uma textura 

poiquiloblástica em peneira (Fotografia 3.28).  

 

Fotografia 3.25 - Fotomicrografia: (LP – 2,5x) 
exibe a orientação dos grãos de biotita-clorita. 
 

Fotografia 3.26 - Fotomicrografia (PP – 2,5x) 
observa-se grãos de biotita-clorita (Bt+Chl) em 
contato com muscovita (Ms) e opacos. 
 

Fonte: Autor. 
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Fotografia 3.27 - Fotomicrografia (PP – 10x). 
Observa-se grãos de plagioclásio (Pl) exibindo 
geminação albita com textura poiquiloblástica. 
 

Fotografia 3.28 - Fotomicrografia (PP – 10x) 
grãos de plagioclásio intensamente 
sericitizados e saussuritizados. 
 

Fonte: Autor. 
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Granada-sericita xisto - ao microscópio, é formada essencialmente por quartzo 

(30%), sericita (25%), biotita-clorita (25%), muscovita (8%), granada (5%) opacos (5%) e 

plagioclásio (2%).  Esta fácies aflora nos perfis do Serrote da Batateira. Apresenta níveis de 

grãos xenoblásticos segregados em níveis ricos em quartzo alternado com níveis de biotita e 

clorita com textura granolepidoblástica.  A textura porfiroblástica e poiquiloblástica é 

materializada pelos pórfiros de granadas com nítida relação sin-tectônica com a foliação xistosa 

que a envolve (Fotografia 3.33 e 3.34). 

Quartzo (Qtz) - incolor com dimensões de 0.2 a 1mm, mostram-se límpidos e 

fraturados, com extinção ondulante moderada à forte. Predominantemente, os grãos são 

subidioblástico, parcialmente segregado em níveis, com contato variando de reto a denteado 

entre si e os demais minerais (Fotografias 3.29 e 3.30). Forma, por vezes, juntamente com os 

grãos de granadas, os agregados com dimensões de 3,0mm. 

 

Sericita (Ser) - apresenta-se sobre a forma de finas palhetas marrons claras, 

submilimétricas orientadas e formando agregados nos interstícios dos grãos de quartzos. 

Observa-se que esses agregados exibem por vezes inclusões de quartzos nas granadas; os grãos 

são xenoblásticos estabelecendo contato irregular com todos os componentes da trama xistosa 

(Fotografia 3.31). Observa-se grãos de plagioclásios não geminados e parcialmente 

sericitizados.  

Biotita-clorita (Bt+Chl) - apresenta-se sobre a forma de palhetas com pleocroismo 

variando de marrom pardo a marrom esverdeado e dimensões variando de 0,3 a 0,8mm. Os 

grãos encontram-se orientados segundo uma foliação microondulada e crenulada. O grau de 

cristalinidade é, majoritariamente, xenoblástico, em contato variando de reto, entre si, à 

Fotografia 3.29 - Fotomicrografia (PP – 2.5x). 
Observa-se os grãos de quartzo orientados 
segundo a foliação principal.  
 

Fotografia 3.30 - Fotomicrografia (PP –2.5x) 
Apesar da orientação os grãos de quartzo 
apresetam contatos retos. 
 

Fonte: Autor. 
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serrilhado, quando em contato com os grãos de quartzo. As palhetas da biotita em geral estão 

parcialmente ou totalmente alteradas para clorita, com grãos de opacos secundários (Fotografia 

3.32). 

 

Muscovita (Ms) - apresenta-se incolor, com as bordas dos grãos arredondadas e 

dimensões variando de 0.1 a 0.4mm. Mostra-se orientada paralelamente a foliação ou, por 

vezes, oblíqua à mesma (Fotografias 3.33 e 3.34).  Os grãos são subidioblásticos e estão 

associados com a biotita, agregados de sericita e com os porfiroblástos de granada formando 

uma textura granoblástica com uma relação de contato que sugere cristalização do porfiroblasto 

pré ou sin foliação tectônica (Fotografia 3.34). 

Granada (Grd) - grãos com cor rósea, formas arredondadas e dimensões variando 

de 0,4 a 1,2 mm, os mesmos encontram-se fraturados e quebrados. Quanto a cristalinidade, 

todos os grãos são xenoblásticos, estando em contato serrilhado com os grãos de quartzo. Os 

maiores apresentam textura poiquiloblástica com inclusões de alteração parcial para clorita, 

sugerindo cristalização posterior ao quartzo e evidentetemente, anterior ao retrometamorfismo 

(Fotografias 3.33 e 3.34).  

Fotografia 3.31 - Fotomicrografia (PP – 20x). 
Observa-se grãos submilimétricos de sericita 
orientados segundo a foliação xistosa.  
 

Fotografia 3.32 - Fotomicrografia (PP – 20x). 
Os grãos de biotita parcialmente alterados para 
clorita.  
 

Fonte: Autor. 
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Sillimanita-cordierita-quartzo hornfels com rutilo- Ao microscópio, é formado 

essencialmente por quartzo (45%), cordierita (38%), opacos (10%), sillimanita (7%). Esta 

litofácies aflora nos perfis da Serra dos Espinhos. Apresenta uma textura granoblástica 

poligonal a interlobada, com mosaico de grãos finos de cordierita, quartzo e opacos. A 

sillimanita apresenta hábito fibroradial e textura poiquiloblástica com inclusão dos grãos de 

quartzo (Fotografia 3.36).  

Quartzo (Qtz) - incolor, com dimensões variando de 0.2 a 0.4mm. A extinção é 

predominatimente normal e raramente ondulante. Os grãos variam de idioblásticos à 

subidioblásticos, com contatos que criam uma trama poligonal (Fotografias 3.35 e 3.36).  As 

texturas granoblásticas e poiquiloblásticas são resultantes da formação de agregados de grãos 

de quartzos com inclusões de opacos e rutilos (Rt).  

 

Fotografia 3.33 - Fotomicrografia (PP – 5x). A 
moscovita concordante e discordante com a 
foliação xistosa. 
 

Fotografia 3.34 - Fotomicrografia (PP – 5x) 
Porfiroblástos de granadas sin-tectônica a 
foliação S0//S1. 
 

Fonte: Autor. 
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Fotografia 3.35 - Fotomicrografia (PP – 10x). 
Observa-se grãos de quartzo em contatos 
poligonais.  
 

Fotografia 3.36 - Fotomicrografia (PP – 20x).  
Observar as texturas granoblásticas e 
poiquiloblásticas dos grãos de quatzos.   
 

Fonte: Autor. 
 

0.05mm 

 
0.1mm 

Qtz 

Qtz 

Rt 

Ser 

Sil+Crd 



42 
 

Cordierita (Crd) - incolor, com extinção paralela. Todos os grãos xenoblásticos e 

contornos não definidos, devido a forte transformação em sillimanita e sericita, raros são os 

grãos que se apresentam poligonais. A textura poiquiloblástica está presente devido as 

abundantes inclusões de opacos e rutilos submilimétricos (Fotografias 3.37 e 3.38). 

 

Sillimanita (Sil) - Apresenta cor variando de marrom pálido a amarelo claro e 

dimensões que variam de 4 a 6mm. A extinção é predominantemente contínua, mas alguns 

grãos mostram extinção levemente ondulante e radial. Quanto ao grau de cristalinidade, todos 

os grãos são xenoblásticos em forma de finas palhetas anguladas, formando agregados 

fibroradiais que lhes proporcionam contato interdigitado entre si e com os outros minerais. As 

texturas mais presentes são blastoradiais e poiquiloblásticas, com inclusões de opacos, rutilos 

e quartzos (Fotografias 3.39 e 3.40).  

 

Fotografia 3.37 - Fotomicrografia (PP – 20x). 
Observa-se forte transformação da cordierita 
em sillimanita e sericita. 
 

Fotografia 3.38 - Fotomicrografia (PP – 20x). 
Observa-se os contatos irregulares entre a 
paragênese cordierita-sillimanita-opacos.  
 

Fonte: Autor. 
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Fotografia 3.39 - Fotomicrografia (PP – 2.5x). 
Observa-se a trama granoblásticas entre os 
grãos de quartzo-sillimanita-cordierita. 
 

Fotografia 3.40 - Fotomicrografia (PP – 10x). 
Destaque para o hábito fibroradial da 
sillimanita. 
 

Fonte: Autor. 
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Opacos- Grãos com cor marrom escuro, dimensões variando de 0.2 a 0.4mm e grau 

de cristalinidade variando de xenoblásticos a subidioblásicos inclusos ou associados a 

silliimanita e cordierita.  

Rutilo (Rt) - mostram cor amarelada, com dimensões variando de 0.05 a 0.2mm. Os 

grãos variam de xenoblásticos a idioblásticos (hábito tetragonal).  

Tanto os opacos quanto os grãos de rutilo, possivelmente, são resultantes do 

metamorfismo regional e/ou da ação de fluídos metassomáticos, haja vista que os mesmos 

truncam a trama granoblástica resultante do metamorfismo hornfels, segundo uma orientação 

preferencial (Fotogragia 3.36 e 3.37).  

 

Unidade_3- Intermediária Plataformal Calcissilicática e Química: Aflorante 

nos perfis do Serrote da Batateira (SB), Serra dos Espinhos (SE) e Ilha do Fogo (IF) (Figuras 

3.2, 3.4 e 3.5, respectivamente). Tambem existem afloramentos dessa unidade no leito do Rio 

são Francisco, (Fotografia 3.41A). No leito do rio aflora uma litofácie calcissilicática que 

apresenta cor avermelhada, inequigranular, textura maciça e granulometria variando fina a 

muito grossa. A amostra é composta essencialmente por tremolita-actinolita, as quais 

desenvolveram grandes cristais não orientados, crescendo radialmente (Fotografia 3.41B). A 

mesma foi incorporada a porção inferior do perfil da IF. 

Nos perfis do SB e SE, aflora uma litofácies que petrograficamente foi classificada 

como diopsídio-apatita-tremolita mármore com flogopita. Apresenta uma cor branca 

esverdeada, com grãos de carbonatos associados com grãos de apatita. Secundariamente, é 

visível a presença de pirita, em regiões com veios quartzosos (Fotografia 3.41D). A mesma 

exibe uma leve foliação S0 (Fotografia 3.41C e D). Exclusivamente no perfil da SE aflora uma 

formação ferrífera bandada (BIF) de coloração vermelho-escura com brilho metálico, 

granulação variando média a fina composta por hematita/ magnetita e quartzo branco. A 

litofácie apresenta uma foliação composicional S0 marcada pela intercalação do quartzo com 

mineral rico em ferro (hematita/ magnetita) (Fotografias 3.41E e F).  
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As calcissilicáticas constituem um grande conjunto de litofácies, de maneira que foi 

priorizado a laminação de litofácies que apresetaram valores anômalos de P2O5 nas análises 

químicas que foram realizadas no âmbito desse projeto. Ao microscópio estas rochas foram 

D 

Fonte: Autor. 

Fotografia 3.41 – Fotos da Unidade-3: A- Calcissilicática, textura maciça e granulometria variando de 
fina a muito grossa aflorando no leito do Rio São Francisco; B- Destaque para o hábito radial da 
tremolita; C- Diopsídio-apatita-tremolita mármore com flogopita, aflorante nos perfis do SB e IF; D-
Destaque para presença de pirita em regiões com veios quartzosos; E-Afloramento da formação ferrífera 
no perfil da SE, com mergulho da foliação S0 para SE. F- Intercalação composicional na foliação S0 
marcada pela alternância de níveis de quartzo com níveis de mineral rico em ferro (hematita/ magnetita). 
 

A 

C 

B 

E F 



45 
 

classificadas como diopsídio-apatita-tremolita-mármore e flogopita-serpentina-mármore, com 

variados níveis e lentes quartzíticas. As litofácies calcossilicáticas dessa unidade constituem as 

hospedeiras do minério primário. A seguir essas rochas serão descritas microscopicamente. 

Diopsídio-apatita-tremolita-mármore com flogopita- Aflorante no perfil do SB. 

Esta rocha apresenta composição mineralógica formada por carbonatos (60%), tremolita (20%), 

apatita (10%), diopsídio (5%), flogopita (2%), serpentina (2%), titanita (0.5%) e opacos (0.5%). 

Apresenta textura granoblástica com bandamento centimétrico constituído por flogopita e 

carbonato, carbonato e apatita, em arranjo poligonal e diopsídio com tremolita fibrosa e 

prismática. Os grãos de diopsídio e tremolita estão associados à grãos aciculares radiais de 

serpentina e com inclusões de titanita, conferindo-lhe uma textura poiquiloblástica.  

Carbonatos (Car) -Possuem grãos marrom esbranquiçados apresentando três 

direções de clivagem nas seções de corte, com dimensões variando de fino a médio, 

fraturamento e extinção contínua. Os grãos idioblásticos, juntamente com as formas 

romboédricas e poligonais, fazem contato reto com a flogopita e apatita. Alguns grãos 

apresentam geminação polissintética de deslizamento ou de deformação (Fotografias 3.42 e 

3.43). 

 

 

Tremolita (Tr) - Ocorrem em dimensões que variam de 0.2 a 0.6, em formato fibroso 

ou prismático, comumente não apresentam seus dois planos de clivagens tão característicos. 

Apresentam moderada densidade de fratura, sugerindo uma deformação no regime rúptil. O 

grau de cristalinidade dos grãos varia de subidioblástico a idioblástico, quando em contato reto 

consigo mesma e xenoblástico quando em contato serrilhado com o diopsídio e a calcita, devido 

Fotografia 3.42 - Fotomicrografia (LP - 10x) 
grãos subidioblásticos de carbonato 
apresentando clivagem romboédrica. 
 

Fotografia 3.43 - Fotomicrografia (PP - 10x) grão 
subidioblástico de carbonato exibindo maclas de 
deslizamento ou deformação. 
 

Fonte: Autor. 
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a borda de reação (Fotografias 3.44 e 3.45). Exibem inclusões de titanita e opacos e seus bordos 

são retilíneos, por vezes possui bordas de reação com o diopsídio. 

 

 

 

Apatita (Ap) - ocorre em níveis preferenciais alternados com níveis de carbonatos, 

os cristais são incolores com manchas verdes sobre sua superfície e tamanho variando de 2.0mm 

a 4.4mm. Mas também ocorre disseminada nos níveis ricos em diopsídio e tremolita.  Os grãos 

encontram-se fraturados e predominantemente idioblásticos poligonais, fazendo contato reto 

com outros grãos de apatita e com outros minerais (Fotografias 3.46 e 3.47). 

 
Diopsídios (Di) - são incolores, possuem seções de cortes expondo dois planos de 

clivagem imperfeita com tamanhos, predominantemente, finos, quebrados e fraturados. Os 

Fotografia 3.44 - Fotomicrografia (LP - 2,5x) nota-
se grãos de tremolita subdioblásticos no centro da 
imagem, além de tremolitas substituindo o 
diopsídio.  

Fotografia 3.45 - Fotomicrografia (PP - 2,5x) 
grãos de diopsídio sendo substituídos por 
tremolitas.  

Fonte: Autor. 
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Fotografia 3.46 - Fotomicrografia (LP - 10x) 
observa-se níveis de apatita com carbonato. 
 

Fotografia 3.47 - Fotomicrografia (PP - 10x) 
observa-se a baixa birrefrigência da apatita.  
 

Fonte: Autor. 
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grãos são xenoblásticos e subidioblásticos, apresentando contatos serrilhados com outros 

minerais e entre si. É perceptível o processo de alteração parcial para carbonato e tremolita, 

conferindo-lhes uma textura de reação de borda (Fotografias 3.44 e 3.45). 

 A flogopita ocorre na forma de palhetas intersticiais, em níveis predominantemente 

carbonáticos, apresentando pleocroismo caracterizado pelas cores incolor, laranja pálido e 

amarelo pardo (Fotografia 3.48). Suas dimensões variam de 0.1 a 0.3mm, sem qualquer indício 

de faturamento ou orientação preferencial. Os grãos são subidioblásticos, mostrando contato 

reto com os carbonatos e suturado, com outros grãos de flogopita, apresentam também inclusões 

de opacos (Fotografia 3.49). 

 

 

 

Serpentina (Srp) - mostra-se incolor, sem clivagem nas seções de cortes, com o 

tamanho dos grãos, majoritariamente, finos e sem extinção ondulante. Apresenta-se sob a forma 

de agregados fibrosos com nítida associação com as bordas dos carbonatos e dentro de fraturas 

nos grãos de tremolita e diopsídio, formando contato irregular.  

Fotografia 3.48- Fotomicrografia (LP - 20) nota-
se grãos de flogopita entre os grãos de carbonato. 
 

Fotografia 3.49 - Fotomicrografia (PP - 20x) 
observa-se crescimento de flogopita nas 
clivagens do carbonato. 
 

Fonte: Autor.  
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Flogopita-serpentina mármore - Aflorante no Serrote da Batateira e na Serra dos 

Espinhos. Apresenta composição mineralógica formada por carbonatos (60%), flogopita (2%), 

serpentina (2%), opacos (0.5%) e quantidades traços de apatita. Apresentam textura 

granolepidoblástica em uma trama mosaica, onde grãos de carbonatos em contatos poligonais 

e denteados com serpentina fibrosa se associam com palhetas de flogopita, por vezes orientadas. 

Apresenta textura de borda de reação entre o carbonato e os grãos de serpentina, sugerindo a 

predominância da dolomita em relação as calcitas. 

Dolomita (Dol) – Incolores, fraturados e quebrados, com dimensões variando de 

0.2 a 0.8mm. Os grãos variam de xenoblásticos a subidioblástico, formando contatos irregulares 

entre si e as serpentinas fibrosas envolventes (Fotografia 3.52 e 3.53). 

Serpentina (Srp) - Incolor e com dimensões menores que 0.2mm. Ocorre 

principalmente onde a cataclase é mais intensa, resultando no maior grau de quebramento dos 

grãos de carbonato, envolvendo-se nos grãos de carbonato, possivelmente, devido a reação 

entre a dolomita e fluidos silicosos. O preenchimento dos espaços intergrãos de carbonato cria 

uma feição como se fosse um “cimento” ou mesmo formando intercrescimento na forma de 

finas agulhas (Fotografia 3.52 e 3.53).  

 

 

Fotografia 3.50 - Fotomicrografia (PP - 10x) 
pode-se observar tremolita na porção noroeste da 
imagem em contato irregular com uma matriz 
composta de serpentina e carbonato. 
 

Fotografia 3.51 - Fotomicrografia (PP - 20x) – 
Nota-se uma matriz de serpentina fibrosa em 
contato difuso com carbonato. 
 

Fonte: Autor. 
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Flogopita (Phl) - apresenta pleocroismo variando de incolor, amarelo claro e 

laranja, tem forma de palhetas orientadas formando níveis com espessura de 0.4 a 0.6mm 

(Fotografia 3.54). Variam de xenoblástica a subidioblástica em contato reto a irregular com os 

grãos de carbonatos e agulhas de sepentina. Aprentam textura poiquiloblástica com inclusões 

de opacos (Fotografia 3.54 e 3.55). 

 
Os opacos ocorrem como finas manchas associadas a flogopita e carbonatos com 

dimensões submilimétrica. As apatitas- são incolores, algumas possuem forma ovoide, com 

dimensões variando de 0.04 a 0.08 mm. A grande maioria dos grãos são xenoblásticos, raros 

são os grãos subidioplástico inclusos nos grãos de carbonato. 

Fotografia 3.52 - Fotomicrografia (PP - 10x) 
pode-se observar grãos reliquiares de dolomita 
com clivagem romboédrica. 
 

Fotografia 3.53 - Fotomicrografia (PP - 10x) – 
Nota-se a textura de borda de reação nas 
dolomitas formando a serpentinas.  
 

Fonte: Autor. 
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Fotografia 3.54 - Fotomicrografia (PP - 20x) 
pode-se observar pleocroismo variando de 
incolor, amarelo claro e laranja da flogopita. 
 

Fotografia 3.55 - Fotomicrografia (PP - 20x) – 
Nota-se a alta birrefringência da flogopita em 
contato com a serpentina. 
 

Fonte: Autor.  
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Unidade_4- Intermediária Superior: Dominantemente silicosa. Com litofácies 

presentes em todos os perfis estudados (Figuras 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5). Na Serra dos Espinhos (SE), 

Serra do Velho Firmino (SVF) e Serrote da Batateira (SB) afloram a litofácies quartzosa com 

coloração variando de branco a esverdeado. Inequigranular, granulação variando de médio a 

grossa. Os grãos encontram-se orientados e exibindo uma foliação plana So (Fotografia 3.56). 

Apesar da raridade de preservação de estruturas primárias em terrenos pré-cambrianos, no 

quartzito verde aflorante no Serrote da Batateira mapeou-se uma possível estrutura primária. A 

mesma foi interpretada como sendo uma marca de onda simétrica (wave ripples symmetrical) 

de pequeno porte (Fotografias 3.57 e 3.58).  Já nos perfis do (SB) e da (IF), existem 

afloramentos de material silicoso fosfatado com cor variando de marrom claro a amarelo escuro, 

matriz fina e silicosa. Na (IF) esse material marrom cimenta um material fosfático brechado de 

tamanho centimétrico, disposto de forma aleatória (Fotografias 3.59). Sotoposto a este na (IF), 

mas também aflorante no (SB), tem-se um material silicoso fosfatado com textura fina, foliação 

So muito bem marcada, sendo cortado por veios de quartzo em geometria stockwork (Fotografia 

3.60). 

 

 

 

Fonte: Autor. 

Fotografia 3.56 – Quartzito verde aflorante no SB com foliação mergulhando para NW. 
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Fotografia 3.57 - Marca de onda simétrica (symmetrical wave ripples) presente nos quartzitos verdes 
que afloram no SB. 
 

Fonte: Autor. 
 

Fotografia 3.58: Detalhe da marca de onda simétrica com as cristas pontiagudas e vales com 
declives retos.  
 

Fonte: Autor. 
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Fonte: Autor. 

Fotografia 3.59 –Litofácies silicosa e fosfática brechada que aflora na porção inferior do perfil da IF. 
Os clastos marrom claro são de fosfato secundário, enquanto a matriz cinza escura é constituída por 
fosfato secundário e carbonatos.  

 

Clastos de fosfato secundário 

Fonte: Autor. 

Fotografia 3.60 – Litofácies silicosa com foliação S0 muito bem marcada, sendo cortada por veios de 
quartzo em geometria stockwork. 
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Microscopicamente foi classificada informalmente como: quartzito foliado com 

fosfato secundário e quartzito brechado com oólitos fosfáticos. Constitui uma das litofácies 

hospedeiras do minério secundário com ocorrência de vários níveis de fosfato primário.  

 O quartzito brechado com oólitos fosfáticos apresentam composição mineralógica 

formada por: fosfato secundário (55%), quartzito (40%) e oólitos de carbonatos e fosfatos (5%). 

Com textura predominantemente granoblástica e blastoclástica.  

 Fosfato secundário (Phs) -Apresenta cor variando de marrom escuro a marrom 

amarelado com cristais inequigranulares, formando duas populações de grãos. A família 

submilimétrica constitui a matriz que suporta os grãos de quartzo e os intraclastos de fosfato 

secundário da segunda família com tamanho variando de 5 a 12mm.  Estes são xenoblásticos e 

fazem contato com os grãos de quartzo de forma irregular. A textura blastoclástica é 

caracterizada pelo intraclastos de fosfato (Fotografia 3.61 e 3.62). 

 

 

Quartzos (Qtz) -São brancos e leitosos, com tamanho variando de 0.1 a 0.5mm e 

extinção contínua, sem orientação preferencial. Os grãos são todos xenoblásticos e 

majoritariamente sustentados pela matriz fosfática, quando não, faz contato interlobado com 

intraclastos de fosfato secundário (Fotografia 3.63 e 3.64). 

Fotografia 3.61 - Fotomicrografia (LP - 10x). 
Observa-se duas famílias de fosfato secundário, 
os grãos que formam os intraclastos e os grãos 
que formam a matriz. 
 

Fotografia 3.62 - Fotomicrografia (PP - 10x). 
Nota-se o padrão radial de um oólito de carbonto 
(Oóc) na porção nordeste da imagem, 
apresentando altas cores de interferência.  
 

Fonte: Autor. 

 
0.1mm 

Phs 
Qtz Qtz 

Phs Oóc Oóc 
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Oólitos de carbonato (Oóc) e fosfato (Oóp) - aprestam cor marrom claro e sem 

pleocroismo, tem tamanho variando de fino a médio, fraturados e com extinção ondulante. Os 

grãos variam de circular a elipsoides, com as bordas bem definidas, faz contato com a matriz e 

com os grãos de quartzo de forma interlobada, devido ao processo de compactação e diferença 

da resistência do peso dos sedimentos sobrepostos (Fotografia 3.65 e 3.66). Os oólitos de 

carbonato apresentam alta birrefrigência (Fotografia 3.68), enquanto os oólitos fosfatados 

apresentam baixa birrefrigência e superfícies mais escuras, possivelmente, devido a alteração 

do fosfato (Fotografia 3.66). 

 

Fotografia 3.63 - Fotomicrografia (LP - 2,5x) 
observa-se grãos de quartzo inequigranulares 
sendo englobados por fosfatos secundários. 
 

Fotografia 3.64 - Fotomicrografia (LP - 2,5x) 
nota-se grãos de quartzo com contatos 
interlobados com os grãos de fosfato secundário. 

Fonte: Autor. 
 

0.4mm 

Phs Qtz 

Fotografia 3.65 - Fotomicrografia (LP - 10x) – 
oólito fosfatado (Oóp) exibindo uma trama radial 
imerso em uma matriz composta de quartzo e 
fosfato secundário. 

Fotografia 3.66 - Fotomicrografia (LP - 10x) – 
oólito de fosfato (Oóp) com baixa 
birrefringência. 
 

Fonte: Autor. 
 

0.1mm 

Phs 

Phs 

Qtz
Qtz

Oóp Oóp 
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Unidade_5- Superior, Pélitica e Química: Aflorante nos perfis do Serrote da 

Batateira (SB), Serra do Velho Firmino (SVF) e Ilha do Fogo (IF) (Figuras 3.2, 3.3 e 3.5). Essa 

unidade é composta por formação ferrífera, xisto grafitoso, quartzo-cianita xisto e sericita xisto, 

com lentes de calcissilicática. A formação ferrífera é formada predominantemente por óxido-

hidróxidos de ferro com cor avermelhada, intercalada com um material secundário de cor 

esbranquiçada e textura fina (Fotografia 3.69). Estruturalmente, é visível um bandamento 

composicional S0 que localmente apresenta dobras, possivelmente atectônicas (Fotografia 

3.69). O xisto grafitoso apresenta-se na forma de uma lente com espessura de 20 cm sobrepondo 

a formação ferrífera. É composto por cristais de grafita inequigranular com coloração cinza 

escuro associado a cristais de quartzo hialino cimentado por uma matriz fosfática. O quartzo 

cianita xisto é composto por quartzo e cianita de cor cinza, cristais euédricos, grãos 

inequigranulares variando de fino a grosso (Fotografia 3.70). Todas as litofácies apresentam 

uma foliação S0 bem marcada com espaçamento centímetro (Fotografia 3.69 e 3.70). Já o 

sericita xisto com lentes de calcissilicática, que afloram no SB e SVF, apresentam cor branco-

esverdeada, cor de alteração avermelhada, inequigranular, com granulação variando de fina a 

média, sendo composta por grãos de quartzo translúcidos, clorita e sericita (Fotografia 3.71).  

As lentes de calcissilicáticas apresentam cor esverdeada e branca, compostas por tremolita 

fibrosa escura e diopsídio, além de quartzo leitoso (Fotografia 3.72). A mesmas possuem uma 

foliação xistosa S0//S1.   

Fotografia 3.67 - Fotomicrografia (LP - 20x) – 
oólitos de carbonato exibindo um zoneamento 
concêntrico imersos em uma matriz composta de 
quartzo e fosfato secundário. 
 

Fotografia 3.68 - Fotomicrografia (LP - 20x) 
oólitos de carbonato (Oóc) exibindo um 
zoneamento concêntrico e apresentando alta 
birrefringência.  
 
 

Fonte: Autor. 
 

0.05mm 

Oóc 
Oóc 

Qtz Qtz 
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Fonte: Autor. 

Fotografia 3.69 –Atentar para a dobra formada 
por Slump na goetita xisto que aflora na IF. 
 

Fotografia 3.70 – Cianita xisto aflorante na IF que 
apresentou resultado positivo no teste para fosfato 
feito em campo. 
 

Fotografia 3.71 - Sericita xisto com lentes de 
calcissilicática aflorante no SB. Observe o 
relevo mais aplanaido e baixo na região do solo 
formado pelo sericita xisto. 
 

Fonte: Autor 

Fotografia 3.72 – Tremolita com hábito radial 
nas calcossilicáticas, aflorante na SVF. 
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Microscopicamente as litofácies foram classificadas por goetita xisto com fosfato, 

grafita xisto com fosfato e cianita-simillanita xisto, com variados níveis de lentes de fosfato 

secundário. Constitui uma das unidades que contém a litofácies hospedeira do minério primário 

e secundário, as quais estão restritas ao perfil da Ilha do Fogo. 

 Goetita xisto com apatita - Ao microscópio, apresenta composição mineralógica 

formada por goetita (60%), fosfato secundário (37%) e apatita (3%).  

Apresenta textura microvenular, representada pelos minerais secundários de fosfato 

e granoblástica, representada pelos grânulos de goetita levemente orientados, além de textura 

de borda de reação entre as apatitas reliquiares e os minerais de fosfato neoformados (Fotografia 

3.80). 

 

 

 

Goetita (Gt) - possui cor variando de vermelho alaranjado a vermelho amarelado, 

com tamanho variando de fino a grosso, sem indícios de faturamento. Majoritariamente, os 

grãos apresentam-se xenoblásticos, com contato irregular entre si e com os minerais de fosfato 

secundário. Exibe uma textura poiquiloblástica com inclusão de opacos (Fotografias 3.75 e 

3.76). 

 

Fotografia 3.73 - Fotomicrografia (LP - 2,5x) 
grãos de goetita exibindo uma textura 
granoblástica com vênulas brancas de minerais 
secundários de fosfato. 

Fotografia 3.74 - Fotomicrografia (LP – 2,5x) 
observa-se uma vênula vermelha na porção 
central da imagem composta por goetita. A sigla 
(Phs) ta sendo usa para identificar fosfato 
secundário.  
 

Fonte: Autor. 
 

0.4mm 

Gt 

Phs 

Phs 

Gt 
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O fosfato secundário (Phs) - varia de incolor a amarelo claro, com grãos 

submilimétricos e textura esqueletiformes em uma trama microcristalina sem orientação 

preferencial. Invariavelmente, mostram feições de reação com as apatitas reliquiares 

(Fotografias 3.77 e 3.78).     

Apatita (Ap) - Ocorre como grãos reliquiares incolores e predominantemente, 

submilimétricos xenoblásticos, em contato irregular com os fosfatos neoformados, mas também 

se verifica a ocorrência de grãos médios, variando de idioblástico a subidioblástico, imersos na 

matriz fosfática secundária Fotografias 3.77 e 3.78.       

 

Fotografia 3.75 - Fotomicrografia (LP - 20x) grãos 
xenoblásticos de goetita com contatos irregulares 
com minerais secundários de fosfato. 
 

Fotografia 3.76 - Fotomicrografia (PP - 20x). 
As apatitas apresentam cor de interferência 
azul de primeira ordem devido à sua baixa 
birrefringência.  
 

Fonte: Autor. 
 

0.05mm 

Gt 

Phs 

Phs 

Gt 

Fotografia 3.77 – Fotomicrografia (LP - 50x) 
observa-se o contato interlobados da massa 
microcristalina dos produtos de alteração da 
apatita.  
 

Fotografia 3.78 – Fotomicrografia (PP - 50x) 
exibe grãos de apatita subdioblásticos em contato 
reto com a goetita e contatos por vezes difusos 
com os minerais secundários de fosfato. 
 

Fonte: Autor. 
 

0.02mm 

Gt 
Phs 

Phs 

Ap 
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Quartzo-grafita xisto - Ao microscópio, esta litofácie apresenta composição 

mineralógica formada por grafita (40%), fosfato secundário (30%), quartzo (30%) e apatita (tr).  

Apresenta textura xistosa marcada pela orientação dos minerais de grafita, microvenular 

caracterizada pela disposição aleatória dos minerais secundários de fosfato e granoblástica, 

representada pelos grânulos de quartzo levemente orientados (Fotografias 3.79 e 3.80). 

 
Grafita (Gr) - Com grãos variando de 0.2 a 0.5 mm, orientados, formando uma 

foliação descontínua e esPAASada. Os grãos são todos xenoblásticos e fazem contato variando 

de interlobado a serrilhado com os outros constituintes (Fotografias 3.81 e 3.82)  

Quartzo (Qtz) - A cor predominante é o branco leitoso com tamanho variando de 

0,1 a 0,7mm, aprestam-se fraturados, mas sem extinção ondulante. Os grãos variando de 

xenoblásticos a subidioblásticos, fazendo contato predominantemente interlobado, mas alguns 

contatos são irregulares serrilhados (Fotografias 3.81 e 3.82).  

 

Fotografia 3.79 – Fotomicrografia (LP – 2.5x) 
observa-se a textura granoblástica dos grãos de 
quartzo.  
 

Fotografia 3.80 - Fotomicrografia (PP – 2.5x). 
Observar as microvênulas de fosfato secundário 
na porção superior da fotografia.  
 

Fonte: Autor. 
 

0.4mm 
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Vazios 

Gr Gr 
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Fosfato Secundário (Phs)-Sua cor varia de amarelo a verde claro, com grãos submilimétricos e 

esqueletiformes. Essa disposição espacial cria uma trama microcristalina com orientação 

preferencial na forma de microdobras (Fotografia 3.84). Invariavelmente, mostram feições de 

preenchimento de espaço vazios criando vênulas nos minerais neoformados  (Fotografia 3.83). 

 

 

 

Rutilo-quartzo-cianita xisto com apatita- Ao microscópio, esta litofácie apresenta 

composição mineralógica formada por cianita (45%), quartzo (35%), rutilo (10%), opacos (5%) 

e apatita (5%).  

Fotografia 3.81 – Fotomicrografia (LP – 2.5x) 
observa-se os cristais de grafita com uma 
microfoliação espaçada e descotínua segundo a 
direção “ NW-SE” da foto. 
 

Fotografia 3.82 - Fotomicrografia (PP – 2.5x) 
exibe grãos de quartzo subidioblástico. A sigla 
(Phs) ta sendo usa para identificar fosfato 
secundário.   

Fonte: Autor. 
 

0.02mm 

Gr Qtz Qtz 

Phs 

Fotografia 3.83 – Fotomicrografia (LP – 20x). 
Observar as feições venuladas dos minerais 
secundários de fosfato.   
 

Fotografia 3.84 – Fotomicrografia (PL – 10x). 
Observar as microdobras dos minerais 
secundários de fosfato.  

Fonte: Autor  

0.05mm 

Phs Phs 

Qtz 

Gr 

 
0.1mm 

Qtz 

Gr 
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Apresenta textura xistosa granonematoblástica marcada pela orientação dos 

minerais de cianita (Fotografia 3.85), microvenular, caracterizada pela disposição aleatória dos 

minerais secundários de fosfato e granolepidoblástica, representada pelos grânulos de quartzo 

levemente orientados, (Fotografia 3.86), e poiquiloblástica pelas inclusões de rutilo e opacos 

nos cristais de cianita (Fotografia 3.88). 

 

 

Cianita (Ky) - A cor varia de marrom claro a esverdeado com tamanho 

predominantemente grande, chegando a 0,9mm. Apresentam-se fraturados, entretanto, sem 

extinção ondulante. Os grãos estão variando de xenoblásticos a subidioblásticos, fazendo 

contato, predominantemente, interlobados, quando em contato com outros grãos de cianita, mas 

quando em contato com os grãos de quartzos os contatos são serrilhados (Fotografia 3.87 e 

3.88).  

Quartzo (Qtz) - A cor predominante é branca, mas também há grãos incolores com 

superfíces sujas. Os tamanhos estão em torno de 0,1 a 0,4mm, aprestam-se fraturados com uma 

leve extinção ondulante. O grau de cristalinidade varia de xenoblásticos a subidioblásticos, 

fazendo contato predominantemente serrilhado com os outros minerais (Fotografia 3.87 e 3.88). 

 

 

Rutilo (Rt) - A cor varia de amarelo a vermelho, com dimensões pequenas, 

chegando no máximo a 0.1mm. Os mesmos apresentam-se truncandos á foliação preexistente 

e por vezes apresentam uma direção preferencial quando estão preenchendo os planos das 

Fotografia 3.85 – Fotomicrografia (LP – 2,5x) 
observar a textura granonematoblástica. 

Fotografia 3.86 – Fotomicrografia (PL – 2.5x) 
Observar a textura granolepidoblástica dos grãos 
de quartzo orientados.       
 

Fonte: Autor. 
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foliaçãoes e/ou planos de fratura. Os grãos variam de xenobláticos a subidioblássticos 

(Fotogtafia 3.87). 

Opacos- Assim como os rutilos apresentam-se disseminados no interior de todos os 

minerais que se formaram antes. Os mesmos têm tamanhos variando de submilimétricos a 

pequenos, todos xenoblásticos.  

Apatita (Ap) - Ocorrem com dimensões submilimétricas associados a foliação da 

cianita. As mesmas apresentam-se variando de incolor a verde claro, com grãos que variam de 

xenoblástico a idioblástico, com predominância do primeiro.  

 

 

3.2 ARCABOUÇO ESTRUTURAL 

Foram feitas medidas de estruturas dúcteis tais como foliações e lineações de 

estiramento mineral no Serrote da Batateira, Ilha do Fogo, Serra do Velho Firmino e Serra dos 

Espinhos com o intuito de entendermos o padrão geométrico do arcabouço estrutural das 

supracrustais aflorantes na área de estudo.   

Na Serra dos Espinhos foram efetuadas as maiores quantidades de medidas das 

estruturas dúcteis planares, tornando necessária a apresentação dos dados na forma de rosáceas 

e diagrama de isodensidade polar no hemisfério inferior (Figura 3.8). A análise dos dados 

sugere que as direções mais frequentes para as foliações foram: N040°-N050° com 15 medidas 

(25,00%) e N060°-N070° com 11 medidas (18,33%) (Figura 3.8A). As direções de mergulho 

mais frequentes foram: N130°-N140° com 15 medidas (16,66%) e N140°-N150° com 10 

medidas (41,00%) (Figura 3.8B). O diagrama de isodensidade polar no hemisfério inferior 

Fotografia 3.87 – Fotomicrografia (LP – 20x). 
Cianita com dois planos de clivagem com ângulo 
de aproximadamente 85°. 

Fotografia 3.88 – Fotomicrografia (PL – 20x). 
Destaque para as inclusões de rutilo com 
orientação preferencial.   

Fonte: Autor. 
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apresenta maiores concentrações polares nos pontos em N316°p/75° e N328°p/30°, tendo como 

planos máximos, respectivamente, N046°/37°SE e N058º/60°SE (Figura 3.8C).  

As melhores exposições estão nos afloramentos da Serra dos Espinhos, os quais 

possibilitam a investigação mais detalhada da geometria estrutural da área de trabalho.  

A foliação S0//S1 apresenta-se bem marcada nas litofácies, sugerindo um regime 

deformacional dúctil ou dúctil-rúptil. Ao analisarmos a variação da direção e do ângulo de 

megulho da foliação S0//S1, na Serra dos Espinhos (Figura 3.8A e C, respectivamente), verifica-

se que há a necessidade lógica da foliação S0//S1 estar dobrada para que possamos explicar a 

variação desses parâmetros geométricos. Se considerarmos o efeito deformacional das zonas de 

cisalhamento compressionais existentes na área (Fotografia 3.20C), que poderiam formar flor 

positiva, para explicar a existência da foliação com direção de mergulho e ângulo extremamente 

variável, estaríamos indo de encontro com os dados estatísticos, os quais apresentam dois 

planos máximos mergulhando para o mesmo quadrante (Figura 3.8C). No caso da existência da 

flor positiva teríamos foliações com alta variação angular e mergulho para quadrantes opostos. 

 Se consideramos a geomorfologia da Serra dos Espinhos, as atitudes das foliações 

medidas em campo, com o modelo 3D do granito GCF proposto pelos dados de inversão 

geofísica (Figura 3.6), é possível reconstituirmos a geometria de uma dobra com um dos flancos 

erodido (Figura 3.7A). Ao analisarmos os planos máximos das foliações no diagrama de 

isodensidade polar, verifica-se essa dobra é assimétrica com um limbo invertido, vergente para 

sudeste e Lb com atitude igual 15º/66º (Figura 3.7B).   

Apesar de uma população amostral pequena, de quatro medidas, a análise das 

foliações da Ilha do Fogo mostra que 100% das estruturas estão na direção N60°, mergulhando 

60° para NW, (Figura 3.8A). Já no alvo Serra do Velho Firmino, as foliações analisadas no 

diagrama estereográfico (Figura 3.8B) sugerem que 100% das estruturas planares estão com 

direção variando de N010° a N065°, e com mergulho variando de N030° a N080° para SE. As 

medidas das estruturas dúcteis planares, tais como plano de acamadamento S0 e foliações 

tectônicas S1, do Serrote da Batateira, quando analisadas no diagrama estereográfico (Figura 

3.8C), sugerem que 100% das estruturas planares estão com direção variando de N130° a 

N175°, e com mergulho variando de 25° a 75° para NW.  

Segundo dados de Damasceno (2014), a origem dessas dobras estaria associada à 

orogenia paleoproterozoica, que nucleou uma foliação S1//S0, a qual, com a evolução do esforço 

tangencial, foi dobrada com um padrão geométrico variando de isoclinais a assimétricas, com 
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limbo invertido vergente para SE. O autor supracitado propõe que os esforços desse evento 

orogenético estão associados a um campo de tensão, onde o tensor principal Sigma 1 era sub-

horizontal na direção NW-SE.  

A fase deformacional, mais nova (D2) parece estar associada à orogenia brasiliana, 

onde, segundo Damasceno (2014), nucleou zonas de cisalhamento transpressional com 

cinemática variando de dextral a sinistral, associada a um tensor principal Sigma 1 sub-

horizontal na direção NE-SW. Em campo, foi possível mapear zonas de cisalhamentos com 

estrutura S/C, indicativa de uma zona de cisalhamento reversa dextral. (Fotografia 3.20c) na 

Serra dos Espinhos. No Serrote do Sobradinho, possível continuidade sul da Serra dos Espinhos, 

existem indícios da tectônica tangencial neoproterozoica, materializada por rampas de 

empurrão frontal que por vezes foram brechadas tectonicamente (Fotografia 3.89 e 3.90 

respectivamente). A coerência dos nossos dados com os dados de Damasceno (2014), sugere 

que as dobras mapeadas não foram rotacionadas, mas sim cisalhadas, gerando uma feição 

geométrica em Bumerangue ou sigmoidal. Essa deformação seria devido a atuação de dois 

campos deformacionais diacrônicos e não coaxiais associados às orogenias paleoproterozoicas 

e neoproterozoicas. 
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Figura 3.7 - Arcabouço estrutural dúctil com geometria de dobras. A: reconstituição do flanco que não 
foi erodido; B reconstituição da dobra assimétricas com limbo invertido vergente para SE. Afloramento 
da Serra dos Espinhos. 

Fonte: Autor. 

A 

B 
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Fonte: Autor. 

Figura 3.8: Diagrama estereográfico da direção (A) e mergulho (B) e o diagrama de isodensidade polar 
no hemisfério inferior (C) das foliações medidas na Serra dos Espinhos. 
 

A B C 

Fonte: Autor. 

Figura 3.9: Diagrama estereográfico das foliações medidas na Ilha do Fogo (A), Serra do Velho Firmino 
(B) e Serrote da Batateira (C) 
 A B C 

Fotografia 3.89 – Rampas de empurrão com 
geometria tangencial cortando as dobras 
perpendicularmente aos seus planos axiais.  
 

Fotografia 3.90- Brecha tectônica preenchendo os 
espaços entre os planos das rampas de empurrão. 
 

Fonte: Autor. 

Lb: linha de charneira Lb 
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3.3 ORDENAÇÃO ESTRATIGRÁFICA E CORRELAÇÕES  

Ao propor um empilhamento estratigráfico e, posteriormente, a correlação de uma 

sucessão de rochas metassedimentares de idade possivelmente paleoproterozoica, deformada 

por no mínimo dois eventos orogenéticos, é indispensável a determinação da polaridade da 

sucessão estratigráfica, ou seja, a determinação do topo e base da coluna estratigráfica. Tal 

tarefa torna-se extremamente complicada devido à ausência de fósseis guia na coluna 

estratigráfica e de minerais autigênicos, os quais permitiriam a datação radiométrica. Outro 

fator complicador é a ação da deformação e do metamorfismo, os quais obliteram as estruturas 

primárias, dificultando o reconhecimento do protólito sedimentar (BEKKER et al. 2003). 

Apesar das dificuldades intrínsecas à reconstituição da arquitetura estratigráfica de bacias 

paleoproterozoicas, algumas evidências nos permitem advogar em favor de uma hipótese.  

3.3.1 Ordenação Estratigráfica 

Embora a análise estrutural não seja o foco da pesquisa, torna-se indispensável o 

conhecimento do arcabouço estrutural do Complexo Rio Salitre, para que possamos 

inicialmente advogar a respeito da polaridade da sequência metassedimentar, sem a qual torna-

se impossível propormos as colunas estratigráficas dos perfis geológicos nos alvos em estudo e 

a posterior correlação entre estas colunas. Entretanto, uma ordenação estratigráfica fundada 

unicamente com base no padrão estrutural, local da área de trabalho, torna a proposta da 

polaridade das colunas estratigráficas sujeita a criticas. Tendo em vista que os diversos padrões 

deformacionais (coaxial e não coaxial) que podem ser representados regionalmente por figuras 

de interferências em laços, bumerangues e domos e bacias, os quais criam redobramentos 

complexos que impossibilita sabermos com confiabilidade o topo e a base das camadas. Para 

que a proposta da polaridade das camadas seja irrefutável, existe a necessidade de integrarmos 

dados estruturais com o mapeamento de estruturas geopetais, sejam elas primárias ou 

tectônicas. 

Em função da assimetria da dobra interpretada no perfil da Serra dos Espinhos, as 

litofácies aflorantes nesse perfil são interpretadas como um flanco invertido (Figura 3.7). De 

maneira que a coluna estratigráfica do perfil da Serra dos Espinhos é composta na base pelos 

quartzitos com diopsídio e no topo por quartzitos verdes (Figura 3.11).  

Associadas a foliação primária no perfil do Serrote da Batateira (Figura 3.2) foram 

mapeadas marcas de ondas simétricas (Fotografia 3.69). A genêse dessas estruturas ocorre em 

função da interação das ondas com os sedimentos do fundo oceânico (Figura 3.10A), em um 
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ambiente plataformal raso (shallow water), (NICHOLS, 2009). As marcas de onda simétrica 

(wave ripples symmetrical) de pequeno porte, quando formada em um ambiente de baixa 

energia (Figura 3.10B), podem ser utilizadas como estruturas geopetais indicativas do topo e 

da base das camadas. Sendo assim, a disposição espacial dessa estrutura sugere que o perfil do 

Serrote da Batateira (Figura 3.2) está com sua polaridade normal (Figura 3.13). Além de dados 

estruturais, no perfil do Serrote da Batateira, abaixo dos quartzitos verdes, sobrepostos ao 

granada xisto, aflora a fácies serpentina mármore, a qual pode ser correlacionável ao litofácies 

similar que ocorre sobreposta aos sericita xistos com magnetita, na coluna estratigráfica da 

Serra dos Espinhos (Figura 3.11), corroborando para ordenação estratigráfica proposta para o 

perfil do Serrote da Batateira.   

As foliações medidas em campo, do perfil da Serra do Velho Firmino, assim como 

os perfis feitos no Serrote da Batateira e Serra dos Espinhos, também apresentam níveis de 

quartzito verde, os quais servem como nível guia para uma possível correlação entre os perfis. 

Ao compararmos a sucessão litofaciológica do perfil da Serra do Velho Firmino com a coluna 

estratigráfica do Serrote da Batateira, verifica-se que a semelhança não se restringe aos 

quartzitos verdes. As calcissilicáticas sobreposta aos quartzitos verdes do Serrote da Batateira, 

são muito semelhantes texturalmente às da Serra do Velho Firmino. Essa semelhança sugere 

que o perfil da SVF está com sua polaridade normal, sendo sua coluna estratigráfica composta 

na base por sericita xisto com magnetita e seu topo formado por sericita xisto com magnetita 

sobreposto aos quartzitos verdes (Figura 3.12). 

A seção da Ilha do Fogo é o único perfil que não apresenta o nível guia de quartzito 

verde. Entretanto, assim como na seção do Serrote da Batateira, o mesmo apresenta um nível 

de quartzito com fosfato secundário que está, em ambos os perfis, sobreposto ao nível 

calcissilicático basal (Figura 3.5 e 3.2, respectivamente). Essa evidência de campo sugere que 

assim como no Serrote da Batateira, a coluna estratigráfica da Ilha do Fogo está com sua 

polaridade normal, sendo a mesma composta por sericita xisto na base e cianita xisto no topo 

(Figura 3.14). Essa hipótese é corroborada pela existência de uma dobra na litofácie goetita 

xisto, formada por processo gravitacional (slump folding). A camada que era horizontal foi 

dobrada, atectonicamente, devido a ação da gravidade, que torna a camada sedimentar fluida 

devido ao conteúdo de água existente em seus espaços vazios (STRACHAN E ALSOP, 2006; 

STRACHAN, 2008). 
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Figura 3.10A -Marca de onda simétrica.  

Fonte: Modificado de Nichols, 2009. 

Topo 

Figura 3.10B - Relação da profundidade com a formação das marcas de onda simétrica.  
 

Fonte: Modificado de Nichols, 2009. 
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Figura 3.11 - Coluna estratigráfica da Serra dos Espinhos. 

Fonte: Autor. 
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Figura 3.12 - Coluna estratigráfica da Serra do Velho Firmino. 
 

Fonte: Autor. 
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Figura 3.13 - Coluna estratigráfica do Serrote da Batateira. 

Fonte: Autor. 
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3.3.2 Correlação Estratigráfica e Ambiental com base nos Dados de Campo e Petrografia 

Diversos processos intrínsecos aos terrenos pré-cambrianos, tais como 

metamorfismos, deformação e falta de controle temporal, dificultam a correlação estratigráfica 

em bacias paleoproterozoicas. Entretanto, quando preservadas, os diversos tipos de bacias e 

seus padrões de preenchimentos não diferem das existentes no fanerozoico, permitindo, 

portanto, que se formule uma hipótese sobre a história deposicional das mesmas (ERIKSSON 

et al. 2001a, b). Os Controles primários e secundários da ciclicidade sedimentar e estratigráfica 

são fatores imprescindíveis para o entendimento da arquitetura estratigráfica precambriana, a 

qual está vinculada a variação do nível de base inferível no registro dos sistemas sedimentares 

que ainda estão preservados (ERIKSSON et al. 2001a, b). 

Apesar das dificuldades de se tentar correlacionar colunas estratigráficas de bacias 

paleoproterozoicas, algumas evidências geológicas nos permitem advogar a favor da seguinte 

hipótese: 

Figura 3.14 - Coluna estratigráfica da Ilha do Fogo. 

Fonte: Autor. 
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A Unidade_1 é característica de um ambiente plataformal raso (10 a 20 m de 

profundidade) e quente, possibilitando a deposicão dos carbonatos, protólito do mármore 

presente na unidade. A formação de carbonatos requer a ausência ou pequeno aporte 

siliciclástico (HOLZ, 2012). Sobreposto aos mármores temos os quartzitos calcissilicáticos, os 

quais necessitam de um aporte sedimentar siliciclástico dentro da bacia, com uma taxa maior 

do que a taxa de criação do espaço de acomodação, em uma ambiência plataformal rasa, (Figura 

3.15).  

 Já a Unidade_2, formada por xistos oriundos de sedimentos siliciclásticos finos, os 

quais foram depositados, possivelmente, em uma situação na qual a taxa de aporte sedimentar 

siliciclástico quartzoso é menor do que a taxa de criação do espaço de acomodação, 

supostamente, associada a uma plataforma externa mais profunda, onde sobrepõe o ambiente 

plataformal raso da Unidade-1, (Figura 3.15). 

 A Unidade_3 é composta por uma formação ferrífera intercalada com rochas 

carbonáticas e calcossilicáticas quartzosas. Para que ocorra essa sucessão estratigráfica é 

necessário que em um ambiente plataformal raso, quente e com pequeno aporte sedimentar, que 

possibilite a deposição química, seja perturbado por um aporte sedimentar siliciclástico com 

uma taxa maior que a taxa de criação do espaço de acomodação. Tal condição permite que 

sedimentos plataformais profundos da unidade-2 sejam sucedidos por sedimentos da plataforma 

rasa, as quais constituem a Unidade-3, (Figura 3.15). 

 A Unidade 4, essencialmente formada por fácies siliciclásticas quartzosas, 

sobrepõem os sedimentos da Unidade_3. Geneticamente, pode-se supor que a taxa de criação 

do espaço de acomodação seja inferior à taxa de aporte sedimentar, para que haja progradação 

dos sedimentos siliciclásticos sobre os sedimentos químicos plataformais da Unidade 3, (Figura 

3.15).  

No topo da Unidade-5, temos uma sucessão de sedimentos essencialmente químicos 

e pelíticos, os quais necessitam de uma taxa de aporte sedimentar menor do que a taxa de criação 

do espaço de acomodação, para que estes se sobreponham aos sedimentos da plataforma 

proximal representada pela sucessão de fácies da Unidade-4. De maneira que, individualmente, 

as Unidades 1, 3 e 4 parecem representar o registro sedimentar de uma plataforma proximal 

rasa, por vezes de alta energia devido a ação de corrente e/ou ondas, possivelmente, uma 

variação de Shoreface-foreshore; enquanto as Unidades 2 e 5 parecem representar o registro 

sedimentar de uma plataforma distal mais profunda, possivelmente offshore.  
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Fonte: Autor. 

Figura 3.15 - Modelo de correlação construído a partir dos dados de campo e petografia.  
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3.3.3 Coluna Estratigráfica da Área de Estudo 

Diante da integração dos dados de campo (estrutural e estratigráfico) e petrográfico 

é possível propormos uma coluna estratigráfica integrada a partir das colunas individuais do 

Serrote da Batateira, Serra do velho Firmino, Serra dos Espinhos e Ilha do Fogo (Figura 3.16). 

 

 

3.4 GEOCRONOLOGIA Sm-Nd 

As análises isotópicas de Sm-Nd foram realizadas no Laboratório de Geologia 

Isotópica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (LGI-PPGq / UFRGS), em seis 

amostras da formação ferrífera coletadas da Serra dos Espinhos. Esta litofácies foi depositada 

estratigraficamente acima das hospedeiras da mineralização de fosfato primário, ambas 

Fonte: Autor. 

Figura 3.16 - Coluna estratigráfica integrada. 
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pertencentes à Unidade_3 e abaixo da Unidade_4 que hospeda o fosfato secundário (Figura 

3.17). Os resultados da aplicação dos métodos isotópicos Sm-Nd em rocha total encontram-se 

na Tabela 3.1. É perceptível nos dados dois grupos de amostras com características distintas. 

Três amostras apresentam concentração de Sm e de Nd muito baixas e εNd fortemente negativo 

para qualquer tempo escolhido. Para estas, não foi possível calcular a TDM. Já as outras três 

apresentaram concentrações de Sm variando 5.59 a 6.67 ppm e Nd entre 22.52 e 32.12 ppm. Os 

valores para a relação de 147Sm / 144Nd variam de 0,127 a 0,150, e o 143Nd / 144Nd varia de 

0,51129 a 0,5160. Os resultados de εNd (0) variam de -20.27 a -20.43, e εNd (t) variam de -

4.03 a -5.47, considerando a um tempo de 2500 Ma. A TDM destas três é consistente com o 

Arqueano (entre 3.1 a 3.5Ga). Estes três pontos, embora consistam um grupo pequeno de 

análises, permitiram a construção de uma isócrona que resultou uma idade 2021±97 Ma, com 

MSWD aceitável de 1.7 (Figura 3.17). 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 3.17 - Isócrona obtida a partir do método Sm/Nd de três amostras de Bif (formação ferrífera 
bandada), localizadas na Serra dos Espinhos. 

 

Fonte: Autor. 

Tabela 3.1 –Tabela de dados isotópicos do método Sm/Nd de três amostras de Bif localizadas na Serra 
dos Espinhos. 
 

Sample Name Lab Name Sm (ppm) Nd (ppm) 147Sm/144Nd Erro (%) 143Nd/144Nd (t=0) Erro (%) Epsilon Nd (0)Epsilon Nd (t) T DM 143Nd/144Nd (t) t (Ma)

LR 111A 2257 1,65 5,66 0,176414 0,0572 0,511417 0,0012 -23,81 -17,40 nd 0,508509 2500

LR 112 2258 0,74 2,11 0,211135 0,0478 0,511914 0,0250 -14,12 -18,89 nd 0,508434 2500

LR 113 2259 1,19 4,36 0,165697 0,0609 0,511482 0,0029 -22,55 -12,66 nd 0,508751 2500

LR 121 2260 5,59 22,52 0,150051 0,0673 0,511591 0,0008 -20,43 -5,47 3557 0,509117 2500

LR 122 2261 6,77 32,12 0,127400 0,0792 0,511290 0,0012 -26,29 -4,03 3119 0,509190 2500

LR 123 2262 6,22 25,29 0,148686 0,0679 0,511599 0,0039 -20,27 -4,86 3452 0,509148 2500
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CAPÍTULO 4 – ESTUDOS LITOGEOQUÍMICOS E 

INTERPRETAÇÃO PALEOAMBIENTAL 

 

A preparação das amostras envolveu os seguintes procedimentos: moagem, 

quarteamento e pulverização. Posteriormente, utilizando-se as seguintes técnicas analíticas: I – 

ICP (Inductively Coupled Plasma) por digestão com água régia 2:1 (3HCl + HNO3) e/ou 

fluorescência de Raio-X para elementos maiores e traços; II – ICP-MS (Inductively Coupled 

Plasma Mass Spectrometry) por digestão com metaborato de Lítio (LiBO2) para elementos 

terras raras (REE). 

Os valores dos elementos-traço e tarras raras foram normalizados para o PAAS 

(Post Archean Australian Shale), McLennan (1989), e plotados em diagrama Spider e diagrama 

de ETRs, para análise dos padrões de distribuição desses elementos em cada unidade estudada. 

As anomalias de Ce, Pr e Eu foram calculadas com base nas seguintes equações 

Ce/Ce*SN=(CeSN/(0.5(PrSN + LaSN)), Pr/Pr*SN=(PrSN/(0.5CeSN + 0.5NdSN)) e 

Eu/Eu*SN=(EuSN/(0.5(SmSN + GdSN)), como propostas por (BAU E DULSKI, 1996a). 

Apresentaremos os elementos maiores, traços e terras raras das unidades mapeadas 

com o intuito de obtermos informações sobre os paleoambientes e suas condições, as quais 

sustentem a hipótese dos dados de campo. Para que possamos confiar nas informações obtidas 

dos dados litogeoquímicos, faz-se necessário o entendimento do comportamento dos mesmos, 

frente aos processos primários e secundário, para podermos avaliar o grau de preservação da 

assinatura primária dos dados.  

4.1 UNIDADE-1 

Em termos de elementos maiores, essa unidade estratigráfica é constituída por dois 

grupos litofaciológicos. O primeiro grupo é formado por tremolita-quartzito com diopsídio. O 

conteúdo de SiO2 desse grupo é bastante elevado, variando de 71,61% a 88,6%, resultando em 

uma média de 81,24% e o somatório de CaO+MgO varia de 5,45% a 22,27%, resultando em 

uma média de 12,83%. Além de apresentar Al2O5, MnO, Fe2O3 e P2O5 com valores inferiores 

a 1%, com uma média de 1,21%. O segundo grupo é representado pela serpentina-tremolita 

mármore, a qual apresenta um conteúdo de SiO2 com média de 8,36% e o somatório CaO+MgO 

igual a 46,17%, com perda ao fogo de 39,00% (Tabela-4.1). 
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Quanto aos elementos-traço, quando normalizados, as amostras do primeiro grupo 

encontram-se empobrecidos em relação ao PAAS, com destaque para os valores de V, Cs e Nb, 

os quais apresentam um fator de empobrecimento de 100 vezes. Com exceção para os valores 

do bário (Ba) que em todas as amostras apresentam variações bem próximas ou até iguais ao 

do normalizador (Figura. 4.1). A litofácies serpentina-tremolita mármore apresenta 

comportamento semelhante ao do primeiro grupo quando normalizado, com exceção do Rb que 

se apresenta empobrecido em um fator 100 vezes (Figura. 4.1, amostra Lr-64A). A Tabela 4.2 

mostra a variação dos valores dos elementos traços observados nesta unidade. 

 

 

Tabela 4.1 - Elementos maiores da Unidade-1.  
 

Fonte: Autor. 

AMOSTRAS SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO P2O5 CaO+MgO CaO+MgO+SiO2 LOI

% % % % % % % % % %

LR-064A 8.36 0.83 0.52 0.06 16.76 29.41 0.19 46.17 93.53 39
LR-377 71.61 1.4 2.46 0.05 9.35 12.92 0.05 22.27 93.88 0.19
LR-366 79.54 0.5 1.22 0.05 6.67 10.63 0.07 17.3 96.84 1.29
LR-369 79.93 0.44 0.88 0.05 6.76 7.84 0.09 14.6 94.53 0.42
LR-368 81.16 0.29 1.11 0.05 5.66 6.83 0.1 12.49 93.65 0.14
LR-372 81.52 0.68 1.33 0.05 4.76 6.24 0.17 11 92.52 0.28
LR-365 86.31 0.54 1.23 0.04 2.68 4.04 <0,01 6.72 93.03 0.88
LR-364 88.6 0.2 0.92 0.02 2.71 2.74 <0,01 5.45 94.05 0.07

Fonte: Autor. 

Figura 4.1 - Unidade-1: Diagrama spider com valores de elementos-traço normalizados em 
relação ao PAAS (MCLENNAN, 1989). 
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Os valores dos REE+Y das amostras dos dois grupos litofaciológicos, quando 

normalizados para o PAAS revelam-se empobrecidos em um fator de até 10 vezes com relação 

ao padrão, com exceção de uma única amostra que se apresenta enriquecida com relação ao 

normalizador (Figura 4.6). A grande maioria das amostras apresenta anomalias negativas de 

Eu, Y e Yb, assim como anomalias positivas de La. A distribuição dos REE+Y ocorre sem 

enriquecimento relativo entre os LREE e HREE (Figura 4.2). A Tabela 4.3 mostra a variação 

dos valores das anomalias e os somatórios dos ΣREE+Y observados nesta unidade. 

 

 

Tabela 4.2 – Elementos-traço da Unidade-1. 
 

Fonte: Autor. 

AMOSTRAS Cr Ni Cu Co V Pb Rb Sr Ba Ga Cs Nb Y Zr Hf Ta Th U Zn Σtraços

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

LR-365 6 3 3 1.5 1.5 4 2 7 31 0.8 0.08 0.025 1.18 18 0.025 0.025 0.1 0.16 8 81.395

LR-364 6 3 3 0.8 1.5 1.5 2.9 2 50 0.4 0.12 0.025 0.88 5 0.025 0.025 0.1 0.15 15 86.425

LR-366 5 2 2 1 1.5 1.5 4.2 13 69 0.8 0.1 0.025 1.4 35 0.06 0.025 0.6 0.15 5 137.36

LR-369 6 9 6 2.2 1.5 3 3.4 4 758 0.8 0.11 0.025 1.96 20 0.025 0.025 0.1 0.3 26 836.445

LR-368 8 4 6 1.5 1.5 1.5 2.1 3 190 0.7 0.08 0.025 1.06 20 0.025 0.025 0.1 0.21 11 242.825

LR-064A 6 3 1 2.6 1.5 1.5 0.5 49 49 1.7 0.06 0.025 1.4 19 0.06 0.025 0.1 0.14 10 140.61

LR-377 12 10 3 5.9 1.5 4 15.1 5 547 2.9 0.32 0.025 4.48 41 0.85 0.025 2.1 0.29 10 653.49

LR-372 6 4 4 4.7 1.5 1.5 7.6 5 313 1.1 0.23 0.025 2.96 20 0.23 0.025 0.6 0.26 13 379.73

Figura 4.2 - Unidade-1: Diagrama mostrando o padrão dos REE-Y normalizados em relação ao 
PAAS (MCLENNAN, 1989). 

 

Fonte: Autor. 
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4.2 UNIDADE-2 

Essa Unidade é constituída por xistos, os quais se diferenciam em função do 

conteúdo de SiO2, Al2O5, MgO e TiO2. O primeiro grupo representado pela litofácies granada-

quartzo-sericita xisto milonitizado apresenta um teor de SiO2 variando de 37,1% a 64,51%, em 

uma média de 55,01%, já o teor de Al2O5 varia de 36,20% a 15,00% em uma média 18,29% e 

o teor de MgO variando de 1,07% a 3,25% em uma média de 2,55%. O elevado valor de MgO 

desse grupo, quando comparado com os outros grupos, pode ser explicado devido à grande 

quantidade de biotitas que estão alterando para cloritas, (Fotografia 3.25 e 3.26). O segundo 

Tabela 4.3 –Valores de REE+Y em ppm, e anomalias de Ce, Eu, Pr e Y na Unidade-1. 
 

Fonte: Autor. 

Amostras LR-365 LR-364 LR-366 LR-369 LR-368 LR-064A LR-377 LR-372

La 5.7 4.3 4.9 7.7 6.5 4.5 10.7 9.5

Ce 4.4 2.4 3.6 3.9 3.2 4.8 10.6 7.2

Pr 0.46 0.29 0.41 0.45 0.34 0.55 1.32 0.76

Nd 1.8 1.1 1.7 1.8 1.4 2 5.1 2.9

Sm 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.8 0.4

Eu <0,05 <0,05 0.07 <0,05 <0,05 0.07 0.13 0.1

Gd 0.28 0.21 0.26 0.27 0.22 0.37 0.85 0.43

Tb <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0.13 0.06

Dy 0.2 0.14 0.25 0.28 0.2 0.29 0.74 0.42

Ho <0,05 <0,05 <0,05 0.06 <0,05 <0,05 0.13 0.08

Er 0.12 0.08 0.12 0.15 0.09 0.13 0.34 0.21

Tm <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0.05 <0,05

Yb <0,1 <0,1 0.1 0.1 <0,1 0.2 0.3 0.2

Lu <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0.05 <0,05

ΣETR 13.44 8.90 11.81 15.11 12.33 13.31 31.24 22.31

ΣLREE 12.69 8.32 10.98 14.18 11.67 12.22 28.65 20.86

ΣHREE 0.75 0.58 0.83 0.94 0.66 1.09 2.59 1.45

Eu/Eu* 0.41 0.57 1.18 0.41 0.56 0.97 0.74 1.13

Ce/Ce* 0.55 0.41 0.52 0.39 0.39 0.67 0.62 0.54

Y/Ho 47.20 35.20 56.00 32.67 42.40 56.00 34.46 37.00

Pr/Pr* 0.96 1.05 0.97 1.00 0.94 1.04 1.05 0.98

LaN/SmN 2.76 3.12 2.37 3.73 4.72 2.18 1.94 3.45

ErN/LuN 0.73 0.49 0.73 0.91 0.55 0.79 1.03 1.28

DyN/SmN 0.79 0.83 0.99 1.11 1.19 1.15 1.10 1.25

Y/Y* 1.29 1.18 1.32 1.21 1.16 1.19 1.15 1.29

Lan/Ndn 2.81 3.47 2.56 3.80 4.12 2.00 1.86 2.91

Eu/Sm 0.083 0.125 0.233 0.083 0.125 0.233 0.163 0.250

Sm/Yb 6.000 4.000 3.000 3.000 4.000 1.500 2.667 2.000
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grupo, representado pela litofácies quartzo-sericita-xisto milonitizado, apresenta um conteúdo 

de SiO2 variando de 63,43% a 80,48%, em uma média de 70,02%, um teor de Al2O5 variando 

de 10,90% a 17,84%, em uma média 13,38% e também um teor de MgO variando de 0,12% a 

0,80%, em uma média de 0,43%. O seu elevado conteúdo de SiO2 pode ser devido ao elevado 

aporte de fluído silicoso, ao qual as litofácies desse grupo foram submetidas (Fotografia 3.21 e 

3.22). 

O terceiro grupo, representado pela litofácies sillimanita-cordierita-quartzo 

hornfels com rutilo, apresenta um teor de SiO2 variando de 33,85% a 44,34%, em uma média 

de 38,54%, além de apresentar um teor de Al2O5 variando de 34,03% a 52,01%, em uma média 

de 43,67% e um conteúdo de MgO variando de 0,03% a 0,09%, em uma média de 0,06%. 

Apresenta também um teor de TiO2 variando de 2,95% a 6,34%, em uma média igual a 4,65%, 

no entanto, nas duas primeiras unidades o teor de TiO2 não chega a 1% (Tabela-4.4). Esse 

elevado valor de TiO2 está incorporado na estrutura dos rutilos, os quais truncam toda a trama 

anterior (Fotografias 3.39 e 3.40). 

 

 

Tabela 4.4 - Elementos maiores da Unidade-2. 
 

Fonte: Autor. 

AMOSTRAS SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O P2O5

% % % % % % % % %

LR-306_SVF 37.1 0.1 10.17 0.78 0.12 0.01 0.12 0.23 0.01

LR-424_IF 53.27 0.27 10.9 1.32 0.16 0.03 0.13 1.04 0.02

LR-318_SVF 55.42 0.29 11.44 1.63 0.27 0.04 0.13 2.42 0.04

LR-337_SE 55.51 0.59 12.4 2 0.31 0.04 0.15 2.92 0.04

LR-312_SVF 56.39 0.66 14.42 6.23 0.7 0.15 0.17 3.14 0.05

LR-5 _SB 56.88 0.69 15 6.67 0.75 0.18 0.19 3.31 0.06

LR-8 _SB 57.11 0.7 15.18 6.71 0.8 0.21 0.22 3.39 0.1

LR-426_SE 59.56 0.72 16.92 8.26 1.07 0.27 0.3 3.41 0.11

LR-427_SB 62.91 0.73 17.67 8.3 2 0.45 0.31 3.53 0.11

LR-375_NE 63.43 0.73 17.84 8.31 2.34 0.58 0.65 3.54 0.12

LR-351_SB 66.24 0.75 18.45 8.97 2.42 0.72 1.35 4.26 0.13

LR-49B SVF 73.4 0.8 19.13 9.59 2.47 1.16 1.63 4.63 0.17

LR-182_SE 73.66 0.82 19.52 9.9 2.57 3.13 1.72 4.88 0.2

LR-356_SE 73.82 0.86 19.54 10.15 2.82 <0,01 2.01 5.13 0.25

LR-343_SE 80.48 0.92 36.2 12.96 3.25 <0,01 4.3 5.22 <0,01

LR-23_SE 33.85 5.76 51.85 4.85 0.03 0.2 0.18 0.09 0.24

LR-61_SE 42 2.95 36.79 5.27 0.07 0.24 0.22 0.12 0.45

LR-62_SE 44.34 3.54 34.03 14.49 0.06 0.13 0.11 0.11 0.14
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Com relação ao comportamento dos elementos-traço, quando normalizados para o 

PAAS, grande parte das amostras do grupo 1 e 2 mostra-se empobrecida com relação ao 

normalizador, ocorrendo algumas exceções como os elementos, Ni, Cu, Co, V, Rb e Y, os quais 

apresentaram, em algumas amostras, anomalias positivas com valores que variam próximos ou 

até superiores ao do normalizador (Figura 4.3A). 

 Em outro grupo de amostras pertencente também ao grupo 1 e 2, é notável o enriquecimento 

dos elementos Zr, Hf, Th, U e Zn quando comparados aos elementos Ni, Cu, Co, V, Rb, Sr e 

Ba, os quais apresentam acentuadas anomalias, variando de positivas a negativas. O terceiro 

grupo, destoam do padrão apresentado pelas amostras do grupo 1 e 2 por apresentarem 

acentuadas anomalias negativas de Cs e Rb e positivas para os elementos Sr, V e Ba (Figura 

4.3-B, amostras (LR-23, LR-61 e LR-62). A Tabela 4.5 mostra a variação dos valores dos 

elementos traços observados nesta unidade. 

 
Fonte: Autor. 

Figura 4.3A - Unidade-2: Diagrama spider com valores de elementos-traço normalizados em 
relação ao PAAS (MCLENNAN, 1989). 
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Tabela 4.5 - Elementos-traço em ppm da Unidade_2. 
 

Fonte: Autor. 

AMOSTRAS Cr Ni Cu Co V Pb Rb Sr Ba Ga Cs Nb Y Zr Hf Ta Th U Zn Σtraços

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

LR-375_SE 609 261 18 15.6 39 8 145.9 4 40 17.8 1.72 4.96 17.2 54 1.07 0.025 4.4 0.71 53 686.385
LR-426_SE 98 77 35 26.6 78 7 135.4 13 280 24.2 5.9 8.66 22.34 137 3.73 0.025 9.7 2.13 103 968.685
LR-182_SE 29 6 7 5.5 11 6 86.2 1 14 17.5 0.7 6.32 18.82 164 4.38 0.025 4.9 1.38 0.5 355.225
LR-5_SB 43 84 8 22.2 22 1.5 149.3 13 74 23.5 5.94 10.25 49.3 147 4.08 0.17 9.4 1.46 70 695.1

LR-427_SB 47 62 4 18.4 24 8 103.9 11 123 20.4 3.68 9.58 32.97 201 6.16 0.43 12.1 1.77 97 739.39
LR-8_SB 78 55 221 18.7 20 5 161.1 17 184 25.2 11.36 15.11 24.29 359 7.7 0.71 14 1.48 62 1202.65

LR-351_SB 9 6 6 6.5 4 8 95.2 9 38 20.4 2.14 4.23 11.14 58 2.45 0.025 2.7 0.71 3 277.495
LR-424_IF 90 94 3 30.7 47 6 161.1 12 105 27.9 5.39 7.84 26.84 124 3.69 0.025 9.1 1.95 94 759.535

LR-49B_SVF 0.5 0.5 0.5 3.5 1.5 1.5 88.4 32 43 21.9 2.71 5.68 18.18 237 4.76 0.025 4.6 2.13 0.5 468.385

LR-312_SVF 64 81 31 27.4 47 6 144.7 22 142 23.1 5.31 6.84 21.41 129 3.19 0.025 7.4 1.8 106 805.175

LR-306_SVF 95 72 42 20.2 53 8 34.9 123 89 44.2 2.49 7.54 30.6 203 5.84 0.13 13 2.49 77 828.39

LR-318 _SVF 65 76 94 25.8 37 11 165.6 16 90 26.3 9.05 10.71 24.87 97 3.11 0.32 16 1.86 98 802.62
LR-343_SE 243 27 13 9.3 114 9 49.7 4 52 14.8 0.71 7.49 12.79 101 4.64 0.51 14.5 1.63 7 443.07

LR-337_SE 64 96 61 39.1 158 8 157.9 18 145 24.8 5.39 8.01 14.19 112 3.7 0.08 9.5 1.86 100 962.53
LR-356_SE 70 8 14 6.3 110 7 95.5 13 70 15.1 1.64 1.83 13.53 121 2.64 0.025 3.1 0.91 4 487.575
LR-23_SE 5 6 15 5.2 51 1.5 6.3 45 371 66.6 0.57 53.08 88.48 801 19.93 4.02 20.7 5.33 1 1561.71
LR-61_SE 23 11 20 6 80 4 4.5 245 452 51.4 0.24 21.14 66.77 395 10.94 1.16 15.3 2.96 10 1397.41
LR-62_SE 15 32 14 6.3 213 3 3.5 16 89 53.7 0.34 2.48 68.11 445 11.12 0.22 15.9 2.53 11 987.2

Fonte: Autor. 

Figura 4.3B - Unidade-2: Diagrama spider com valores de elementos-traço normalizados em 
relação ao PAAS (MCLENNAN, 1989). 
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Os padrões dos REE+Y, quando normalizados para o PAAS, revelam que algumas 

amostras estão empobrecidas em um fator de até 10 vezes. Outras amostras apresentam 

concentrações dos REE+Y superiores ao normalizador, com destaque para as amostras do grupo 

3 (Figura 4.6, amostras (LR-23, LR-61 e LR-62). O padrão de distribuição é 

predominantemente enriquecido nos MREE com empobrecimento relativo entre os LREE e 

HREE, os quais impõem uma geometria com concavidade voltada para baixo e centrada no Eu, 

(Figura 4.4). Todas as amostras apresentam anomalias negativas de Ce, com exceção das 

amostras Lr-337 e Lr-343, as quais apresentam anomalias positivas de Ce, todas as amostras 

apresentam anomalias positivas de Eu. A Tabela 4.6 mostra a variação dos valores das 

anomalias e somatórios dos ΣREE+Y observados nesta unidade. 

 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 4.4 - Unidade-2: Diagrama mostrando o padrão dos REE-Y normalizados em relação ao 
PAAS (MCLENNAN, 1989). 
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4.3 UNIDADE-3 

Essa unidade é constituída por dois grupos litofaciológicos, os quais se diferenciam 

em função do conteúdo de SiO2, Fe2O3 e MgO+CaO. O primeiro grupo, representado pelas 

fácies calcissilicáticas, é caracterizado por um conteúdo de SiO2 variando de 35,15% a 65,51%, 

em uma média de 52,92%, apresenta também um teor de Al2O5 variando de 0,68% a 20,06%, 

em uma média 9,30%. Já a soma de MgO+CaO varia de 7,18% a 42,09%, em uma média igual 

a 21,05%. O segundo grupo é representado pela formação ferrífera, fácies hematita, que é 

formada essencialmente por 22,4% de SiO2 e 73,0 de Fe2O3 (Tabela-4.7, amostra Lr-359). 

Tabela 4.6 - Valores de REE+Y em ppm, e anomalias de Ce, Eu, Pr e Y na Unidade-2. 
 

Fonte: Autor. 

AMOSTRAS LR-375 LR-426 LR-182 LR-5 LR-427 LR-8 LR-351 LR-424 LR-49B LR-312 LR-306 LR-318 LR-343 LR-337 LR-356 LR-23 LR-61 LR-62

La 24.1 35.3 19.8 63.6 39.7 47.1 21.5 35.7 44.6 31.8 39 54.1 <10 16 11 187.2 186.1 119.2

Ce 42.2 66.4 36.2 60.5 67.4 102.6 33.6 67.3 82.4 60.7 81.7 88.4 31.6 82.2 42.1 25.21 25.25 14.68

Pr 4.05 7.58 3.93 10.83 7.99 11.62 3.87 7.98 9.95 6.95 9.51 11.31 2.15 3.53 4.93 108.1 109.3 64.2

Nd 15.7 30.1 15.8 44.4 30.8 43.4 15.2 31.4 38.4 27.9 37.5 40.7 8.6 13.9 20.5 18.1 18.1 11.6

Sm 3.1 5.2 3.1 6.8 5.7 6.3 2.9 6.1 5.3 5.4 7.8 7 2 2.6 3.9 5.36 5.1 4.13

Eu 0.92 1.28 0.83 1.81 1.4 1.59 0.91 1.55 1.38 1.46 1.35 1.49 0.53 0.67 0.9 17.13 16.32 12.62

Gd 2.67 4.86 2.92 7.46 5.7 5.25 2.55 5.42 4.7 4.82 7.07 6.1 2.27 2.33 3.43 2.81 2.73 2.08

Tb 0.47 0.72 0.48 1.1 0.82 0.86 0.36 0.76 0.65 0.75 1.09 0.85 0.37 0.37 0.51 14.89 13.5 11.64

Dy 3.03 4.07 3.2 6.45 5.44 4.21 2.26 4.66 3.1 4.26 6.33 4.75 2.47 2.3 2.91 3.12 2.66 2.41

Ho 0.66 0.82 0.67 1.37 1.14 0.87 0.42 0.96 0.68 0.88 1.23 0.93 0.52 0.48 0.55 8.41 6.3 6.44

Er 2.11 2.44 1.94 3.78 3.29 2.28 1.07 2.84 1.67 2.36 3.28 2.74 1.59 1.5 1.59 1.28 0.9 0.99

Tm 0.32 0.34 0.29 0.53 0.54 0.36 0.16 0.44 0.24 0.36 0.52 0.41 0.22 0.24 0.26 7.5 5.4 6.1

Yb 2.2 2.2 1.8 3.2 3.1 2.4 0.9 3 1.8 2.4 3.2 2.4 1.5 1.6 1.5 1.17 0.78 0.88

Lu 0.33 0.34 0.3 0.5 0.5 0.38 0.13 0.44 0.32 0.33 0.43 0.36 0.23 0.28 0.21 500.98 484.14 324.17

ΣETR 77.76 126.35 71.46 148.73 133.82 182.12 64.33 132.85 150.59 118.57 161.01 167.44 54.05 112.00 83.29 444.67 435.55 281.01

ΣLREE 90.07 145.86 79.66 187.94 152.99 212.61 77.98 150.03 182.03 134.21 176.86 203.00 55.58 122.30 93.03 56.31 48.59 43.16

ΣHREE 11.79 15.79 11.60 24.39 20.53 16.61 7.85 18.52 13.16 16.16 23.15 18.54 9.17 9.10 10.96 1.43 1.40 1.59

Ce/Ce* 0.97 0.94 0.94 0.53 0.87 1.01 0.84 0.92 0.90 0.94 0.98 0.82 1.52 2.28 0.96 0.86 0.89 0.88

Eu/Eu* 1.51 1.20 1.30 1.19 1.15 1.30 1.58 1.27 1.30 1.35 0.86 1.07 1.16 1.28 1.16 1.43 1.40 1.59

Pr/Pr* 0.92 1.00 0.97 1.19 1.03 1.02 1.01 1.02 1.04 0.99 1.01 1.11 0.75 0.55 0.99 1.03 1.03 0.98

Y/Ho 26.06 27.24 28.09 35.99 28.92 27.92 26.52 27.96 26.74 24.33 24.88 26.74 24.60 29.56 24.60 28.36 25.10 28.26

LaN/SmN 1.13 0.99 0.93 1.36 1.01 1.09 1.08 0.85 1.22 0.86 0.73 1.12 0.78 1.08 0.77 0.81 0.74 0.84

ErN/LuN 0.97 1.09 0.98 1.15 1.00 0.91 1.25 0.98 0.79 1.09 1.16 1.16 1.05 0.81 1.15 1.09 1.23 1.11

DyN/SmN 1.16 0.93 1.22 1.12 1.13 0.79 0.92 0.91 0.69 0.94 0.96 0.80 1.46 1.05 0.88 0.98 0.88 1.19

Y/Y* 0.97 0.98 1.03 1.32 1.06 1.01 0.91 1.01 1.00 0.88 0.87 0.94 0.90 1.08 0.85 1.04 0.89 1.03

La/Nd 1.36 1.04 1.11 1.27 1.14 0.96 1.26 1.01 1.03 1.01 0.92 1.18 1.10 1.24 0.90 0.83 0.74 0.93

Eu/Sm 0.30 0.25 0.27 0.27 0.25 0.25 0.31 0.25 0.26 0.27 0.17 0.21 0.27 0.26 0.23 0.30 0.28 0.36

Sm/Yb 1.41 2.36 1.72 2.13 1.84 2.63 3.22 2.03 2.94 2.25 2.44 2.92 1.33 1.63 2.60 2.41 3.35 1.90
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Quando normalizado para o PAAS, as amostras da Unidade-3 encontram-se 

notoriamente enriquecidas, em um fator de até 60 vezes, nos elementos Sr, Ba, Nb, Y, Zr, Hf, 

Th, e U com relação ao normalizador, com exceção dos elementos Rb, Cs e Zn, os quais 

apresentam anomalias negativas com um fator de empobrecimento de até 100 vezes, em relação 

ao normalizador (Figura 4.5). O Ba, Ni, Co e o V apresentam comportamento extremamente 

variável, estando enriquecidos em algumas amostras e empobrecido em outras. A Tabela 4.8 

mostra a variação dos valores dos elementos traços observados nesta unidade. 

 

 

Tabela 4.7 - Elementos maiores da Unidade-3. 
 

Fonte: Autor. 

Fonte: Autor. 

Figura 4.5 - Unidade-3: Diagrama spider com valores de elementos-traço normalizados em 
relação ao PAAS (MCLENNAN, 1989). 
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Os Padrões dos REE, quando normalizados para o PAAS, revelam-se empobrecidos 

com relação ao mesmo, havendo exceção para litofácies (Figura 4.6, amostra Lr-378). Todas 

as amostras dos dois grupos oscilam em um fator de até ±5 vezes com relação ao normalizador 

PAAS (Figura 4.6). O padrão de distribuição é predominantemente enriquecido nos MREE, 

com empobrecimento relativo entre LREE e HREE, os quais impõem concavidade voltada para 

baixo e centrada no Eu (Figura 4.6). Todas as amostras apresentam leves anomalias negativas 

de Ce e notáveis anomalias positivas de Eu (Figura 4.6). A Tabela 4.9 mostra a variação dos 

valores das anomalias e somatórios dos ΣREE+Y observados nesta unidade. 

 

 

 

 

Tabela 4.8 - Valores dos elementos-traço da Unidade-3. 
 

Fonte: Autor. 

AMOSTRAS Cr Ni Cu Co V Pb Rb Sr Ba Ga Cs Nb Y Zr Hf Ta Th U Zn Σtraços

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

LR-378 15 39 62 9.7 5 4 1.3 67 195 1.6 0.19 0.31 1.69 5 0.025 0.025 0.1 0.25 149 541.19

LR-354 96 99 41 32.8 47 10 125 115 1031 27.5 4.14 10.2 22.64 129 5.01 0.49 16 1.59 117 1834.37

LR-429 35 17 48 7.9 9 9 29.5 395 801 12.2 2.26 8.01 49.68 291 7.15 0.025 7.3 1.14 16 1711.17

LR-353 1.64 13 4 3 2.5 4 15 68.3 43 339 18.1 1.16 2.53 2 77 1.82 0.025 5 75 674.435

LR-359 99 60 7 8 379 10 17.6 9 35 11.9 0.32 1.98 19.05 92 3.03 <0,05 16.4 1.63 2 673.91

LR-422 222 156 137 100.4 45 6 13.3 178 196 16.7 3.12 12.04 19 130 4.93 0.83 11.4 0.6 20 1050.32

Fonte: Autor. 

Figura 4.6 -  Unidade-3: Diagrama mostrando o padrão dos REE-Y normalizados em relação 
ao PAAS (MCLENNAN, 1989). 
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4.4 UNIDADE-4 

Essa unidade é constituída por dois grupos litofaciológicos. O primeiro é 

representado pela litofácies quartzito verde e apresenta um conteúdo de SiO2 superior a 90%, 

com exceção da amostra Lr-430, a qual contém 88,62% de SiO2 e 5,4% de Fe2O3. O segundo 

grupo é caracterizado pela litofácies quartzito foliado com fosfato secundário e quartzito 

brechado com oólitos fosfáticos. Seu conteúdo de SiO2 é bastante amplo, variando de 3,37% a 

72,62%, com uma média de 33,31%, apresentando valores de TiO2 variando de 0,3% a 3,69%, 

com uma média igual a 2,14% e também teores de Al2O5 variando de 8,79% a 21,76%, com 

uma média de 13,03%. A porcentagem de ferro total varia de 3,32% a 15,06%, com uma média 

de 11.16%. Merece destaque o elevado conteúdo de P2O5 presente nesse grupo, com valores 

variando de 8,28% a 28,47%, com uma média de 20,63%. É relevante observar que as amostras 

Lr-10 e Lr-11 apresentam teores de CaO iguais a 6,54% e 1,68%, respectivamente, 

distinguindo-se dos valores das outras amostras que são inferiores a 0,1% (Tabela-4.10). 

 

 

Tabela 4.9 - Valores de REE+Y em ppm, e anomalias de Ce, Eu, Pr e Y na Unidade-3. 
 

Fonte: Autor. 

AMOSTRAS LR-378 LR-354 LR-429 LR-353 LR-422 LR-359
La 7.2 37.6 46.7 31 22.6 29.2
Ce 6.7 67.5 72.4 42.2 44.7 48.6
Pr 0.6 8.41 10.15 71.8 5.86 5.62
Nd 2.4 31.8 39.4 8.28 24.8 20.3
Sm 0.4 5.8 7.6 30 5.6 3.3
Eu 0.1 1.44 1.83 5.7 1.52 0.74
Gd 0.42 5.27 7.79 1.8 5.08 2.52
Tb <0,05 0.76 1.05 4.64 0.76 0.33
Dy 0.29 4.33 6.53 0.66 4.44 2
Ho 0.05 0.93 1.32 3.72 0.77 0.37
Er 0.19 2.39 3.55 0.66 1.91 1.02
Tm <0,05 0.43 0.51 1.71 0.28 0.16
Yb 0.2 2.4 3 0.27 1.6 1
Lu <0,05 0.39 0.44 1.5 0.23 0.12

ΣETR 18.63 169.45 202.27 173.16 120.15 232.19
ΣLREE 17.40 152.55 178.08 159.78 105.08 212.59
ΣHREE 1.23 16.90 24.19 13.38 15.07 19.6
Eu/Eu* 1.14 1.23 1.11 1.65 1.34 1.30
Ce/Ce* 0.66 0.88 0.77 0.88 0.89 0.93

Y/Ho 33.80 24.34 37.64 30.39 24.68 25.98
Pr/Pr* 0.88 1.07 1.11 1.05 1.03 1.02
Eu/Sm 0.25 0.25 0.24 0.32 0.27 0.24

LaN/SmN 2.62 0.94 0.89 1.08 0.59 0.72
ErN/LuN 1.15 0.93 1.23 1.18 1.26 1.41

DyN/SmN 0.86 0.89 1.02 0.77 0.94 0.64
Y/Y* 1.11 0.90 1.35 1.02 0.82 0.70
La/Nd 2.66 1.05 1.05 1.25 0.81 0.83
Eu/Sm 0.25 0.25 0.24 0.32 0.27 0.24
Sm/Yb 2.00 2.42 2.53 3.80 3.50 4.09
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Quando normalizado para o PAAS, o primeiro grupo apresenta-se empobrecido, 

com um fator de até 100 vezes, sendo que a anomalia negativa mais pronunciada é representada 

pela concentração do Nb (Fig. 4.7-A). É notório o enriquecimento dos elementos litófilos (Y, 

Zr, Hf, Th, U e Zn), quando comparados aos elementos V, Rb, Sr, Ba, Cs e Nb. O segundo 

grupo apresenta valores próximos ao do normalizador, oscilando para mais ou para menos, com 

uma acentuada anomalia negativa de Cs e Rb (Figura 4.7-B). A Tabela 4.11 mostra a variação 

dos valores dos elementos-traço observados nesta unidade. 

Tabela 4.10 - Elementos maiores das unidades da Unidade-4. 
 

Fonte: Autor. 

AMOSTRAS SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO K2O Na2O P2O5 LOI

% % % % % % % % % % %

LR-376 >90 <0,01 0.49 1.12 0.04 0.04 0.02 0.18 0.02 0.01 <0,01
LR-374 >90 0.01 0.58 1.04 0.02 0.17 0.03 0.04 0.03 0,01 <0,01
LR-381 >90 <0,01 0.15 1 0.04 <0,01 0.03 0.09 <0,01 0,01 1.12
LR-350 >90 0.02 0.35 0.9 0.02 0.05 0.03 0.09 <0,01 0.04 <0,01

LR-322 >90 0.02 0.3 1.08 0.02 0.02 <0,01 0.08 <0,01 0.04 <0,01

LR-305 >90 0.01 0.22 0.98 0.02 0.07 0.01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01

LR-319A >90 0.01 0.3 0.95 0.02 0.04 0.02 0.06 0.01 0.03 1.25
LR-432 >90 0.02 0.25 0.98 0.02 0.03 0.03 0.11 <0,01 0.03 <0,01
LR-430 88.62 0.02 0.48 5.4 0.02 0.02 0.07 0.03 0.01 0.37 0.06

LR-418B 29.48 3.69 10.71 15.06 0.07 0.01 0.07 0.03 <0,01 28.47 13.41
LR-418A 27.66 3.45 10.85 14.79 0.06 0.03 0.07 0.05 <0,01 26.91 14.15
LR-10 3.37 1.13 21.76 11.48 0.1 0.6 6.54 1.5 0.19 25 12.53
LR-11 72.71 0.3 8.79 3.32 0.01 0.45 1.68 0.95 0.12 8.28 3.37
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Fonte: Autor. 

Figura 4.7 - Unidade-4: Diagrama spider com valores de elementos-traço normalizados em 
relação ao PAAS (MCLENNAN, 1989). 

 

Tabela 4.11 – Elementos-traço das unidades da Unidade-4. 
 

Fonte: Autor. 

AMOSTRAS Cr Ni Cu Co V Pb Rb Sr Ba Ga Cs Nb Y Zr Hf Ta Th U Zn Σtraços

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

LR-376 27 2.5 4 1.1 2.5 4 4 1 8 0.6 0.19 0.025 3.06 60 0.76 0.025 1.3 0.6 33 153.66

LR-374 8 5 12 2.4 2.5 1.5 0.4 1 5 1 0.025 0.025 1.99 49 0.63 0.025 0.1 0.32 16 106.915

LR-381 9 2.5 3 0.25 57 1.5 1.4 2 4 0.4 0.08 0.74 1.12 66 0.9 0.025 0.9 0.42 33 184.235

LR-430 25 19 55 2.2 60 3 0.9 59 61 1.3 0.09 0.24 3.03 27 0.92 0.025 1 0.79 2.5 321.995

LR-350 9 2.5 7 0.6 11 4 2.8 2 6 0.7 0.24 0.025 2.28 44 0.94 0.025 1.3 0.41 12 106.82

LR-432 20 7 9 0.6 12 1.5 3.9 8 9 0.7 0.41 0.025 2.13 30 0.73 0.025 0.6 0.38 16 122

LR-322 10 7 5 1 2.5 5 2 5 6 0.6 0.06 0.025 2.08 33 0.67 0.025 1 0.42 7 88.38

LR-305 9 2.5 6 0.6 2.5 4 0.4 2 2 0.5 0.08 0.025 2 29 0.33 0.025 0.2 0.27 2.5 63.93

LR-319A 13 2.5 3 0.25 2.5 4 2.6 6 7 0.6 0.2 0.025 1.86 31 0.69 0.025 2 0.25 17 94.5

LR-418B 80 2.5 19 5.9 202 34 1.3 50 153 37.5 0.025 34.98 10.66 569 14.01 1.35 12.3 2.35 90 1319.88

LR-418A 82 7 17 3.5 95 39 2.3 61 83 44 0.025 23.38 2.16 387 9.27 0.77 8.2 0.95 40 905.555

LR-10 166 26 132 8.5 62 1.5 42.2 772 1166 48.1 3.32 33.8 29.98 497 9.02 2.03 33.4 2.53 206 3241.38

LR-11 62 12 21 1.8 44 1.5 25 187 473 12.4 2.22 7.63 9.5 327 7.21 0.05 9.7 1.22 33 1237.23
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Os REE+Y do primeiro grupo, quando normalizados para o PAAS, revelam 

empobrecimento relativo ao normalizador oscilando em torno de 0,1. O padrão de distribuição 

é predominantemente constante, mas com uma leve depleção dos HREE relativo aos LREE, 

(Figura 4.8). As amostras desse grupo apresentam uma anomalia positiva de La e uma suave 

anomalia positiva de Eu. Enquanto o segundo grupo, quando comparado ao fator de 

normalização PAAS, apresenta concentrações oscilando em torno de 1 (Figura 4.8). O padrão 

de distribuição é caracterizado por um notável enriquecimento dos LREE com relação aos 

HREE, imprimindo uma geometria linear decrescente. Todas as amostras apresentam leves 

anomalias negativas de Ce e notáveis anomalias positivas de Eu (Figura 4.8). A Tabela 4.12 

mostra a variação dos valores das anomalias e somatórios dos ΣREE+Y observados nesta 

unidade. 

 
Fonte: Autor. 

Figura 4.8 -  Unidade-4: Diagrama mostrando o padrão dos REE-Y normalizados em relação 
ao PAAS (MCLENNAN, 1989). 
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4.5 UNIDADE-5 

É a unidade mais diversificada, sendo possível diferenciar cinco grupos. O primeiro 

é representado faciologicamente por quartzo-sericita-xisto e apresenta um conteúdo de SiO2 

variando de 65,33% a 75,03%, com uma média de 70,01%, apresenta também valores de Al2O5 

variando de 13,63% a 21,68%, com uma média de 16,94%.  

O segundo grupo é representado pelas litofácies calcissilicáticas e apresenta um 

conteúdo de SiO2 variando de 61,39% a 65,51%, em uma média de 63,45%, valores de Al2O5 

variando de 11,71% a 11,74%, com uma média de 11,73% e também uma soma de MgO+CaO 

variando de 11,15% a 16,23%, com média igual a 13,69%. 

 O terceiro grupo é representado pela goetita-xisto com apatita, sendo formado, 

essencialmente, por 60,55% de Fe2O3, 3,87% de TiO2 e 17,32% de P2O5. O quarto grupo é 

representado pela litofácie grafita xisto com fosfato, sendo formado por 20,76% de SiO2, 

10,78% de Al2O3, 13,26% de Fe2O3 e 26,52% de P2O5. O quinto grupo é representado pela 

litofácies rutilo-quartzo-cianita xisto com apatita, a qual é formada por 48,52% de SiO2, 

40,92% de Al2O3, 5,01% de TiO2 e ,95% de P2O5 (Tabela-4.13). 

Tabela 4.12 - Valores de REE+Y em ppm, e anomalias de Ce, Eu, Pr e Y na Unidade-4. 
 

Fonte: Autor. 

AMOSTRAS LR-376 LR-374 LR-381 LR-430 LR-350 LR-432 LR-322 LR-305 LR-319A LR-418BLR-418A LR-10 LR-11 

La 9 7.1 3.4 8.3 11.9 7.7 9.6 8.9 8 59.4 49.3 110.6 32.7

Ce 9.3 5.3 1.9 5.1 9.5 9 10.3 8.4 9.5 111.3 85.5 216 50.3

Pr 1.01 0.58 0.19 0.55 0.92 0.89 1.07 0.84 1.04 11.65 8.44 26.8 6.42

Nd 4 2.3 0.8 2.1 3.2 3.2 4 3.2 3.7 42.2 32.1 95.9 22.5

Sm 0.7 0.5 0.1 0.3 0.5 0.4 0.7 0.5 0.6 7 4.5 12.7 3

Eu 0.15 0.09 <0,05 0.09 0.11 0.1 0.14 0.09 0.11 1.5 1.1 3.05 0.92

Gd 0.59 0.4 0.15 0.53 0.42 0.34 0.49 0.4 0.39 4.24 2.21 10.02 2.78

Tb 0.09 0.05 <0,05 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.51 0.23 1.46 0.38

Dy 0.57 0.4 0.22 0.47 0.4 0.33 0.43 0.38 0.37 2.59 0.87 6.59 1.95

Ho 0.12 0.08 <0,05 0.12 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.45 0.13 1.14 0.38

Er 0.32 0.21 0.12 0.3 0.22 0.26 0.24 0.23 0.19 1.21 0.28 2.92 1.09

Tm <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0.21 0.06 0.38 0.14

Yb 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.5 0.4 2.2 1

Lu 0.06 <0,05 <0,05 0.05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0.25 0.08 0.32 0.18

ΣETR 26.25 17.29 7.28 18.32 27.59 22.65 27.39 23.36 24.31 244.01 185.2 490.08 123.74

ΣLREE 24.16 15.87 6.43 16.44 26.13 21.29 25.81 21.93 22.95 233.05 180.94 465.05 115.84

ΣHREE 2.09 1.42 0.85 1.88 1.46 1.36 1.58 1.43 1.36 10.96 4.26 25.03 7.9

Eu/Eu* 1.10 0.95 1.48 0.99 1.13 1.28 1.12 0.95 1.06 1.28 1.59 1.27 1.50

Ce/Ce* 0.67 0.53 0.43 0.46 0.57 0.75 0.69 0.64 0.73 0.97 0.96 0.92 0.80

Y/Ho 25.50 24.88 28.00 25.25 28.50 26.63 26.00 28.57 26.57 23.69 16.62 26.30 25.00

Pr/Pr* 0.97 0.98 0.91 0.99 0.97 0.97 0.98 0.95 1.03 1.00 0.95 1.10 1.12

Eu/Sm 0.21 0.18 0.40 0.30 0.22 0.25 0.20 0.18 0.18 0.21 0.24 0.24 0.31

LaN/SmN 1.87 2.06 4.94 4.02 3.46 2.80 1.99 2.59 1.94 1.23 1.59 1.27 1.58

ErN/LuN 0.81 0.80 0.46 0.91 0.84 0.99 0.91 0.87 0.72 0.74 0.53 1.39 0.92

DyN/SmN 0.97 0.95 2.61 1.86 0.95 0.98 0.73 0.90 0.73 0.44 0.23 0.62 0.77

Y/Y* 0.93 0.89 0.95 1.01 1.02 1.04 0.89 0.98 0.92 0.50 0.78 0.87 0.88

La/Nd 2.00 2.74 3.77 3.51 3.30 2.14 2.13 2.47 1.92 1.25 1.36 1.02 1.29

Eu/Sm 0.21 0.18 0.40 0.30 0.22 0.25 0.20 0.18 0.18 0.21 0.24 0.24 0.31

Sm/Yb 2.33 2.50 0.50 1.00 2.50 2.00 3.50 2.50 3.00 4.67 11.25 5.77 3.00
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Quando normalizado para o PAAS, as amostras da Unidade-5 apresentam três 

grupos com padrões distintos (Figura 9.5). O primeiro grupo, representado pelas litofácies 

goetita-xisto com apatita, quartzo-grafita xisto com fosfato e rutilo-quartzo-cianita xisto com 

apatita, as quais apresentam comportamento geoquímico dos elementos traços muito 

semelhantes, com valores próximos ao do normalizador, oscilando em anomalias positivas e 

negativas, com destaque neste conjunto para as acentuadas anomalias negativas de Cs e Rb 

(Figura 4.9-A).  

O segundo grupo, representado pelas litofácies xistosas, apresentam variações de 

anomalias positivas e negativas, com valores empobrecidos com relação ao normalizador, na 

ordem de até 10 vezes, com exceção dos valores de Y, Hf e Zn, os quais apresentam leves 

anomalias positivas acima do PAAS (Figura 4.9-B). Muito semelhante ao segundo grupo, o 

terceiro, representado pelas litofácies calcissilicáticas, apresenta anomalias positivas e 

negativas, com valores empobrecidos em relação ao normalizador da mesma ordem ou até 100 

vezes menor, com destaque para a acentuada anomalia apresentada pelo V (Figura 4.9-C). A 

Tabela 4.14 mostra a variação dos valores dos elementos-traço observados nesta unidade. 

Tabela 4.13 - Elementos maiores Unidade-5. 
 

Fonte: Autor. 

AMOSTRAS SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO K2O Na2O P2O5 LOI

% % % % % % % % % % %

LR-049B 65.33 0.93 21.68 1.84 0.02 0.89 0.07 7.2 0.29 0.08 2.92

LR-49B 75.03 0.29 17.84 1.32 <0,01 0.31 0.18 5.22 0.3 0.17 2.25

LR-315 71.74 0.09 13.63 1.86 0.02 0.92 0.1 4.89 0.12 0.06 2
LR-433 69.55 0.1 14.61 2.27 0.02 0.87 0.81 2.55 4.47 0.04 1.44

LR-319B 54.87 0.29 5.94 2.56 0.1 14.66 16.19 1.07 1.01 0.08 2.27
LR-434 61.39 0.08 11.71 1.55 0.07 7.25 8.98 3.59 3.09 0.05 1.01

LR-418E 48.52 5.01 40.92 1.31 <0,01 <0,01 0.04 0.03 0.03 2.95 1.21
LR-418D 20.76 1.85 10.78 13.26 0.02 0.1 0.17 0.05 0.03 26.522 25.12
LR-418C 1.1 0.39 3.87 60.55 0.03 0.02 0.09 0.01 <0,01 17.324 14.78
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Fonte: Autor. 

Figura 4.9A - Figura 4.5 Unidade-5: Diagrama spider com valores de elementos-traço 
normalizados em relação ao PAAS (MCLENNAN, 1989). 
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Fonte: Autor. 

Figura 4.9B - Figura 4.5 Unidade-5: Diagrama spider com valores de elementos-traço 
normalizados em relação ao PAAS (MCLENNAN, 1989). 
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Os REE+Y quando normalizados para o PAAS revelam que um grupo de amostras 

estão enriquecidas em um fator de até 7 vezes, enquanto outras estão empobrecidas em um fator 

de até 10 vezes com relação ao PAAS, (Figura 4.10). A distribuição dos REE+Y quando 

normalizados para o PAAS revelam três padrões notavelmente distintos. Um grupo, 

representada pelas litofácies (goetita-xisto com apatita, sericita-xisto, calcissilicática), são 

predominantemente enriquecidas nos MREE, com depleção nos HREE quando comparado com 

os LREE, os quais impõem uma geometria com concavidade voltada para baixo centrada no 

Eu. A litofácies rutilo-quartzo-cianita xisto com apatita apresenta uma geometria voltada para 

baixo, dos LREE aos MREE, e concavidade voltada para cima dos MREE aos HREE, com 

notáveis anomalias positivas de Eu e negativa de Y (Figura 4.10, amostra Lr-418E). O segundo, 
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Fonte: Autor. 

Figura 4.9 C- Figura 4.5 Unidade-5: Diagrama spider com valores de elementos-traço 
normalizados em relação ao PAAS (MCLENNAN, 1989). 

 

C 

Tabela 4.14 – Elementos-traço em ppm da Unidade-5. 
 

Fonte: Autor. 

AMOSTRAS Cr Ni Cu Co V Pb Rb Sr Ba Ga Cs Nb Y Zr Hf Ta Th U Zn Σtraços

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

LR-049B 6 57 2.5 7.8 111 6 131.1 48 511 25.1 4.3 16.09 35.65 241 6.27 0.23 12.4 2.18 25 1242.6

LR-49B 0.5 36 2.5 3.5 49 <3 88.4 47 135 21.9 2.71 5.68 18.18 237 4.76 0.025 4.6 2.13 2.5 660.9

LR-315 5 14 2.5 2.2 2.5 <3 118.6 11 218 16.9 2.78 8.5 4.45 91 2.66 0.025 3.1 0.5 18 516.7

LR-433 14 11 2.5 3.8 25 9 60.6 306 722 16.9 2.53 1.76 7.25 29 1.15 0.025 3.3 0.44 15 1217.3

LR-434 5 18 2.5 10.4 2.5 10 76.4 348 548 14.1 1.63 1.83 11.37 49 1.76 0.025 5.1 0.43 27 1128.0

LR-418E 14 8 25 3.2 870 67 0.6 69 53 60.3 0.07 20.22 29.77 417 10.99 0.62 12.1 4.69 33 1684.6

LR-418D 143 2.5 53 1 127 60 1.7 775 155 51.1 0.05 23.72 52.14 419 9.84 2.04 34.8 2.83 73 1843.7

LR-418C 236 115 98 25.2 733 327 0.4 774 67 8.9 0.025 4.16 5.46 57 1.78 0.25 7.2 2.95 612 2839.3

Lr-319B 6 9 2.5 6.6 1.5 5 55.9 117 395 6.8 2.6 5.18 10.6 96 2.37 0.025 5 0.94 14 736.015
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representado pela litofácie quartzo-grafita xisto com fosfato apresenta um padrão de 

distribuição, a qual apresenta uma depleção dos MREE quando comparado com os LREE e 

HREE, que lhe imprime uma geométrica com concavidade voltada para cima (Figura 4.10, 

amostra Lr-418D). Todas as amostras apresentam notáveis anomalia positiva de Eu e anomalias 

de cério variando de positiva a negativa.  A Tabela 4.15 mostra a variação dos valores das 

anomalias e somatórios dos ΣREE+Y observados nesta Unidade. 

 

 
Fonte: Autor. 

Figura 4.10 -  Unidade-5: - Diagrama mostrando o padrão dos REE-Y normalizados em relação 
ao PAAS (MCLENNAN, 1989). 
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4.6 UNIDADES MINERALIZADAS 

As Unidades 3 e 4 e 5 apresentam litofácies mineralizadas em fosfato. Os padrões 

de distribuição dos REE+Y dessas litofácies quando normalizados para o PAAS revelam padrão 

distintos variado em função da litologia hospedeira. 

Na unidade-3 as mineralizações estão hospedadas em litofácies calcissilicáticas 

com um padrão de distribuição de REE+Y com notável enriquecimento em REEM quando 

comparado com os REEs leves e pesados. Essa geometria de distribuição é resultante de 

pronunciadas anomalias negativa de Ce positivas de Eu e Y.  Quando comparado com os 

fosforito de Sunrai, na Índia, também de idade paleoproterozoica, o padrão é muito semelhante 

as litofácies mineralizadas da Unidade-3. Entretanto as amostras de Sunrai (KHAN et al. 

2012b), são empobrecidas quando comparados com o normalizador enquanto as amostras da 

Unidade-3 muito próximas do PAAS (Figura 4.11). Esse conteúdo diferencial de REE pode ser 

devido a contribuição detritica distintas. 

           Tabela 4.15 - Valores de REE+Y em ppm, e anomalias de Ce, Eu, Pr e Y na Unidade-5. 
 

Fonte: Autor. 

AMOSTRAS LR-049 LR-49B LR-315 LR-433 LR-319B LR-434 LR-418E LR-418D LR-418C

La 73.2 44.6 16.7 32.9 42.2 35 76.3 119.9 13

Ce 158.5 82.4 26.2 59.2 71.8 76.5 163.4 206.4 18.1

Pr 19.28 9.95 2.79 6.53 8.28 6.32 23.63 18.81 2.27

Nd 75.2 38.4 10.8 23.7 30 23 109.9 54.4 9.3

Sm 14.4 5.3 1.7 3.8 5.7 3.6 20.2 7.5 1.6

Eu 3.3 1.38 0.43 1.04 1.8 0.95 4.83 1.9 0.48

Gd 12.44 4.7 1.21 2.59 4.64 2.99 13.61 6.67 1.66

Tb 1.45 0.65 0.17 0.32 0.66 0.38 1.51 1.39 0.25

Dy 6.91 3.1 0.76 1.53 3.72 2.04 7.4 9.69 1.34

Ho 1.25 0.68 0.15 0.3 0.66 0.37 1.32 2.05 0.26

Er 3.43 1.67 0.52 0.7 1.71 1.06 3.96 6.19 0.65

Tm 0.46 0.24 0.06 0.13 0.27 0.15 0.66 0.91 0.1

Yb 2.6 1.8 0.4 0.5 1.5 0.8 4.8 6.2 0.7

Lu 0.42 0.32 0.08 0.08 0.22 0.11 0.84 0.96 0.11

ΣREE 372.84 195.19 61.97 133.32 115.28 153.27 432.36 442.97 49.82

ΣLREE 343.88 182.03 58.62 127.17 107.76 145.37 398.26 408.91 44.75

ΣHREE 28.96 13.16 3.35 6.15 7.52 7.90 34.10 34.06 5.07

Eu/Eu* 1.16 1.30 1.41 1.55 1.21 1.36 1.36 1.26 1.38

Ce/Ce* 0.97 0.90 0.87 0.93 0.87 1.18 0.88 0.98 0.76

Y/Ho 28.52 26.74 29.67 24.17 28.65 30.73 22.55 25.43 21.00

Pr/Pr* 1.04 1.04 0.98 1.03 1.05 0.87 1.01 1.01 1.02

Eu/Sm 0.24 0.25 0.30 0.26 0.22 0.27 0.23 0.26 0.25

LaN/SmN 0.74 1.22 1.43 1.26 1.29 1.41 0.55 2.32 1.18

ErN/LuN 1.24 0.79 0.99 1.33 1.29 1.46 0.72 0.98 0.90

DyN/SmN 0.57 0.69 0.53 0.48 0.72 0.67 0.43 1.53 0.99

Y/Y* 0.96 1.00 1.05 0.85 0.98 1.04 0.76 0.93 0.74

La/Nd 0.86 1.03 1.37 1.23 1.28 1.35 1.24 1.25 1.36

Eu/Sm 0.23 0.26 0.25 0.27 0.22 0.26 0.24 0.25 0.30

Sm/Yb 5.54 2.94 4.25 7.60 3.30 4.50 4.21 1.21 2.29
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Na Unidade-4 as mineralizações estão hospedadas nas litofácies silicosas, que 

imprime um padrão de distribuição caracterizadas por um notável enriquecimento dos LREE 

com relação aos HREE, imprimindo uma geometria linear decrescente com acentuadas 

anomalias positivas de Eu e Y (Figura 4.12). Ao compararmos com o padrão de distribuição os 

fosforitos de Sunrai (KHAN et al. 2012b), as amostras da Unidada-4 apresentam enriquecidas 

em LREE com relação aos HREE quando normalizado para o PAAS. Já os fosforitos de Sunrai, 

apresentam enriquecidos em MREE quando normalizado para o PAAS (Figura 4.12). 

Na Unidade-5 as mineralizações estão hospedadas nas litofacies goetita xisto com 

apatita, quartzo-grafita xisto com fosfato e rutilo-quartzo-cianita xisto com apatita que tiveram 

seus padrões de REE+Y apresentados na Unidade-5. Ao compararmos com o padrão de 

distribuição os fosforitos de Sunrai, verifica-se que a litofácies goetita xisto com apatita, 

semelhante, com distinções relacionadas aos conteúdos de LREE e HREE além das anomalias 

de Y de natureza oposta (Figura 4.13).  

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 4.11 -  Comparação do padrão dos ETR-Y das hospedeiras da mineralização primária na 
Unidade-3 com as litofácies rica em fosfato de Sunrai, na Índia, normalizados em relação ao PAAS.  
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Fonte: Autor. 

Figura 4.12 -  Comparação do padrão dos ETR-Y das hospedeiras da mineralização primária na 
Unidade-4 com as litofácies rica em fosfato de Sunrai, na Índia, normalizados em relação ao PAAS.  
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Figura 4.13 -  Comparação do padrão dos ETR-Y das hospedeiras da mineralização primária na 
Unidade-5 com as litofácies rica em fosfato de Sunrai, na Índia, normalizados em relação ao PAAS.  
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4.7 INTERPRETAÇÃO DO COMPORTAMENTO DOS ELEMENTOS MAIORES E 

TRAÇOS COMO MARCADORES GEOQUÍMICOS DE PALEOAMBIENTE E 

CONDIÇÕES PALEOAMBIENTAIS 

Os dados de elementos maiores e traços serão discutidos, com base nas possíveis 

evidências apresentadas pelos mesmos, assim como a interrelação entre eles, as quais possam 

fornecer informações sobres as condições paleo-oceanográficas deposicionais e as possíveis 

alterações sofridas pelo fosfato na área de estudo. Khan et. al. (2012b) propôs que esses 

elementos podem ser precipitados nos fosforitos primários por processos inorgânicos diretos 

singenéticos e autigênicos, e também por processos epigenéticos, como consequência da 

lixiviação, remobilização e precipitação nas cavidades, fraturas e fissuras ocorrentes no 

processo de formação de fosforitos secundários.  

Admitindo-se que a concentração ou a depleção dos elementos maiores e alguns 

dos elementos traços dependem de determinados fatores, tais como a sua afinidade na estrutura 

da apatita, quando associado a um conjunto de elementos, assim como do tipo e intensidade da 

resistência aos efeitos de processos secundários, suas concentrações variam no decorrer dos 

processos geológicos, a qual os fosforitos possam ter sido submetidos ao longo do tempo. 

Apesar da possibilidade de haver adição ou remoção dos elementos primários, eles 

deixaram alguns vestígios das condições primárias nos sedimentos, os quais têm sido utilizados 

para fazer interpretações significativas sobre as variações nas condições do paleoambiente 

(KHAN et al. 2012c; SHAMIM et al. 2014). A concentração e o tipo de elemento adsorvido ou 

acoplado na estrutura do cristal dependem de um número de fatores, tais como o pH, Eh, a 

natureza e estrutura do adsorvente, a disponibilidade e a concentração de íons, a taxa de 

crescimento do cristal, a natureza e taxa de sedimentação e vários outros parâmetros (KHAN et 

al. 2012c). 

4.7.1 Comportamento dos Elementos Maiores 

Serão aqui considerados os dados de elementos maiores nas litofácies onde se 

verificou a presença de anomalias de P2O5 e de carbonato fluorapatita. Os resultados podem 

não refletir o ambiente deposicional, considerando as modificações químicas decorrentes do 

metamorfismo e dos processos hidrotermais que afetaram as sequências estudadas.  Portanto, 

eles devem ser considerados com cautela na interpretação dos paleoambientes e serão aqui 

usados sempre em conjunto com os dados de elementos-traço e de elementos de terras raras 

(ETR). 
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 Os elevados valores de CaO e P2O5 nas Unidades 3, 4 e 5 podem indicar a presença 

de apatita, e a correlação linear positiva entre P2O5 e CaO (Figura. 4.14), possivelmente, é o 

resultado da fosfatização diagenética, em que o CO2 pode ser substituído por PO4 antes da 

precipitação do fosforito, sob condições variando de oxidas a sub-oxidas das águas basinais, 

dando origem ao carbonato fluorapatita como produto final (AMES, 1959). A Unidade-5 mostra 

uma correlação negativa entre P2O5 e CaO, a qual pode estar associada à lixiviação do cálcio 

nos processos superficiais que dão origem aos fosfatos secundários (Figura.4.14).  

 A correlação negativa do Al2O3 com P2O5, na Unidade-5, (Figura.4.15) corroboram 

a hipótese da substituição iónica mútua entre Al+3 e Ca+2 na estrutura da apatita e no processo 

de neoformação de minerais de fosfato secundário. Já na unidade-3, a correlação negativa entre 

Al2O3 e P2O5, possivelmente, é devido as condições alcalinas elevadas das águas bacinais, as 

quais possibilitam a substituição do cálcio (Ca) por alumínio na estrutura da apatita (KHAN et 

al. 2012c).  

Na Unidades 4 a correlação positiva, possivelmente está associada à presença do 

alumínio de silicatos hidratados, formadores dos minerais de argila, que adsorvem P2O5 em 

suas superfícies (KHAN et al. 2012c). Os argilominerais formam a mineralogia essencial na 

Unidade 2 e são encontrados na Unidade 4. 

  O MgO apresenta uma relação negativa referente ao fosforito da Unidade-5, e 

positiva nos fosforitos da Unidade-4 (Figura 4.16). Tal relação negativa, possivelmente, é 

resultante da substituição do Mg+2 por Ca+2 na apatita, ou pode ser devido à precipitação da 

apatita em meio marinho e raso, pois encontra-se em partes da bacia que tem o efeito inibidor 

de Mg, na cristalização de apatita, fazendo com que o Mg permaneça em solução (KHAN et al. 

2012c). Já a relação positiva com a Unidade-4 pode ser devido a presença de carbonatos 

associados aos fosforitos desta unidade, os quais sofreram dolomitização. A fraca relação entre 

Mg e P, na unidade-3, seria supostamente um indicador de que o Mg não pode ter sido 

incorporado na estrutura da apatita, tal como descrito nos fosforitos quaternários da costa 

sudeste da Índia (RAO et al. 2002). 

A relação negativa entre SiO2 com P2O5 nas Unidades 4 e 5, provavelmente é 

devido à substituição de (PO4)-3 ânions trivalentes, por ânions equidimensionais semelhantes, 

tais como divalente (SO4)-2 ou tetravalente (SiO4)-4 (MANHEIM et al., 1980 IN  KHAN et al. 

2012c), antes da precipitação final do fosforito no ambiente de deposição (Figura  4.10). Além 

disso, os raios iônicos de silício e fósforo são similares, o que possibilita a substituição na 

estrutura da apatita. O elevado teor de SiO2 em algumas amostras de fosforitos, (Figura 4.17) 
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pode ser devido a silicificação do minério, através de processos diagenéticos na bacia 

sedimentar, como descrito por (BANERJEE et al. 1982 IN KHAN et al. 2012c) para as rochas 

fosfáticas da área de Hirapur, no distrito de Sagar na índia.  

Já a não existência de relação entre SiO2 com P2O5 na Unidade 3 (Figura 4.17), 

possivelmente esta associda a efeitos pos deposicionais, tais como o metamorfismo regional e 

de contato, assim como os processos hidrotermais magmático e/ou metamórfico que afetaram 

as litofácies da Unidade-3.  

 

 

 

 

Figura 4.14 - Gráficos da relação entre cálcio e fosforo nas unidades estudadas. 

Fonte: Autor. 
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Figura 4.15 - Gráficos da relação entre Alumínio e fosforo nas unidades. 

Fonte: Autor. 
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Figura 4.16 - Gráficos da relação entre magnésio e fosforo nas unidades. 

Fonte: Autor. 
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4.7.2 Comportamento dos Elemento-traço 

Dentre os diversos elementos-traço, o urânio apresenta uma característica distinta 

da maioria dos demais elementos, que é a de estar frequentemente associado a rochas fosfatadas 

e fornecerem subsídios para discussões a respeito das condições paleo-oceanográficas 

primárias, através das relações existentes com outros elementos traço.  

  A correlação positiva entre Cu e U, na unidade-1, (Figura 4.18) sugere que o 

urânio está presente em algumas impurezas, as quais estão associadas aos carbonatos, já que 

carbonatos puros apresentam baixos teores de U, especialmente os dolomíticos. Entretanto, 

quando os carbonatos contêm matéria orgânica, podem apresentar elevados níveis de U, 

enquanto o Cu pode estar na estrutura do carbonato, atuando na substituição do cálcio, devido 

as similaridades geoquímicas, haja vista a possibilidade de se formar malaquita em processos 

superficiais.    

  A Unidade-2 não apresenta relação entre o Cu e U, (Figura 4.18) sugerindo não 

haver substituição entre estes elementos na estrutura dos minerais. Khan et al. (2012c) e 

Shamim et al. (2014), propõem que a relação positiva entre Cu e U no fosforito pode estar 

relacionada à substituição mútua, embora em menor escala de Ca+2 por Cu+2 e de P+5 por U+6 

na rede cristalina de apatita em condições que variam de oxidas a sub-oxidas. As Unidades 4 e 

Figura 4.17: Gráficos da relação entre sílica e fosforo nas unidades. 

Fonte: Autor. 

R² = 0.0006

R² = 0.9628

R² = 0.7868

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

0 20 40 60 80 100

P
2
O

5
(%

)

SiO2 (%)

Unidade-3 Unidade-4 Unidade-5

Linear (Unidade-3) Linear (Unidade-4) Linear (Unidade-5)



106 
 

5 apresentam este comportamento positivo, entretanto, a unidade-3, que também está 

mineralizada, apresenta uma relação negativa entre Cu e U.  Segundo estudo de Khan et al. 

(2012c) essa relação negativa sugere ação intempérica e/ou metamórfica propiciando o 

enriquecimento secundário de urânio, o qual dissocia-se do cobre.   

Nas unidades estudadas, existe uma excelente correlação positiva entre Th e U, com 

exceção da Unidade-3 (Figura 4.19). Segundo Dentith e Munge (2014), em condições anóxicas, 

tanto o U como o Th existem num estado tetravalente, mas, sob condições oxidantes, o U ocorre 

em estado hexavalente. No estado tetravalente, o U e o Th têm raios iônicos semelhantes e 

número igual de coordenação. Por consequência eles tendem a permanecer juntos em processos 

geológicos que ocorrem em um ambiente redutor. Ambos os íons, no estado tetravalente, são 

relativamente insolúveis, mas o íon de urânio hexavalente (UO2
2+) é solúvel em água, 

precipitando nos sedimentos de zonas subóxicas na interface água sedimento (DENTITH E 

MUNGE 2014).   

A correlação negativa existente na Unidade-3 pode estar associada a condições mais 

oxidadas, as quais tornam o U mais solúvel no meio aquoso. Ou tal correlação pode ocorrer 

devido a retirada de U por processos secundários, pelo fato do mesmo ser mais móvel que o Th 

na lixiviação. De acordo com Rao (1984), a presença de Th em fosforitos é devido a substituição 

de Ce na estrutura do fosfato.    
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Figura 4.18 - Relação entre Uranio e Cobre nas unidades. 

Fonte: Autor. 
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Figura 4.19 - Relação entre urânio e tório nas unidades. 
 

Fonte: Autor. 
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4.7.3 Comportamento dos Elementos Maiores Versus Elementos-traço 

Com o intuito de aprofundarmos a análise dos dados geoquímicos será feita uma 

relação entre os elementos maiores predominantes na estrutura da apatita (CaO e P2O5) e o 

urânio, por ser um elemento traço muito comum nos fosforitos. A análise será restrita às 

unidades mineralizadas, haja visto que a interpretação dessas relações nos fosforitos propiciam 

a obtenção de informações sobre a profundidade do ambiente e condições paleoceanográficas 

prevalecentes na época da sedimentação.    

Nos fosfatos, frequentemente percebe-se uma correlação positiva entre urânio (U) 

e as concentrações de fosfato (P2O5), (BROOKFIELD et al. 2009, SHAMIM et al. 2014). 

Segundo Shamim et al. (2014) o urânio em fosforitos ocorre em estados de oxidação mista 

tretavalente e hexavalente. O urânio pode ser incorporado na rede cristalina do carbonato      

fluorapatita, o qual contribuiria para o enriquecimento de U em fosforitos, formados sob 

condições subóxidos (SHAMIM et al. 2014). Na área de trabalho, as unidades 3, 4 e 5 

apresentaram variados graus de correlação positivas, sugerindo uma condição 

paleooceanográficas com baixa fugacidade de oxigênio (Figura 4.20).   

Verifica-se ainda uma relação direta entre o U e o CaO (Figura 4.21) na Unidade-4, sugerindo 

que, possivelmente a fosfogênese ocorreu em água rasa, onde a substituição entre CaO+2 e U+4 

na estrutura da apatita torna-se menor. Esse enriquecimento de U nesses fosforitos pode ser 

devido a adsorção e absorção na superfície do mineral carbonato fluorapatita.  Já nas Unidades 

3 e 5, a correlação inversa sugere uma ambiência mais profunda quando comparado com a 

profundidade do ambiente da Unidade-4, (SHAMIM et al. 2014). 
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Figura 4.20 - Relação urânio fósforo nas unidades. 
 

Fonte: Autor. 
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Figura 4.21 - Relação cálcio e fósforo nas unidades. 

Fonte: Autor. 
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4.8 INTERPRETAÇÃO DO COMPORTAMENTO DOS ELEMENTOS ETR-Y COMO 

MARCADORES GEOQUÍMICOS DE PALEOAMBIENTE E CONDIÇÕES 

PALEOAMBIENTAIS 

Os elementos ETR-Y vem sendo utilizados como marcadores geoquímicos em 

sedimentos químicos marinhos (bifs, fosforitos e carbonatos), e são largamente utilizados para 

explicar o ambiente de sedimentação e os processos geoquímicos atuantes nas bacias 

(ALEXANDER et al. 2008). Também são utilizados como ferramentas importantes para 

investigaras condições paleoambientais durante a formação de minerais autigênicos e 

diagenéticos. Bau e Dulski (1996), Webb e Kamber (2000), Shields e Stille (2001), Nothdurft 

et al. (2004), Shields e Webb (2004) discutem extensivamente a utilização dos ETR-Y como 

indicadores de condições paleoambientais. 

  Essa larga utilização dos ETR e do ytrio ocorre pelo fato destes mesmos 

apresentarem um comportamento previsível na água dos mares modernos. Estes marcadores 

elementares também são, relativamente, pouco afetados por processos geológicos, os quais 

comumente influenciam a assinatura primária dos sedimentos marinhos, tais como diagênese e 

metamorfismo (ALEXANDER et al. 2008). Nessa linha, as anomalias de Ce, Eu e as razões de 

Y/Ho são bastante eficazes na obtenção de informações paleoambientais das bacias percussoras 

que foram afetadas por metamorfismo e/ou deformação, hidrotermalismo e intemperismo. 

4.8.1 Comportamento das Anomalias de Cério 

O único elemento de terras raras que sofre transformação redox no oceano 

contemporâneo é o cério (Goldberg et al. 1963, Mazumdar et al. 1999). A remoção dos Ce III 

dissolvido na forma insolúvel de Ce IV ocorre de preferência na parte superior da coluna d’ 

água. Adsorção de matéria orgânica e óxidos de Fe e Mn sobre a superfície das partículas 

desempenham um papel importante na ligação de Ce IV. Elderfield e Greaves (1982) e De Baar 

et al. (1983, 1985) estudaram a concentração de ETRs em perfis de profundidade na água dos 

mares do Pacífico e Atlântico e demonstraram que as concentrações de ETR aumentam com a 

profundidade. A partir desses perfis também se tornou claro que a taxa de aumento de Ce é 

muito menor quando comparado com as taxas de aumento das concentrações de La, Pr ou Nd 

ao longo do perfil de profundidade.  Devido à sua transformação única no estado de redox sob 

condições ambientais oceânicas, as variações na anomalia de Ce tem sido utilizado como um 

marcador para inferir as condições redox paleoceanográficas (MAZUMDAR et al. 1999, 

SHIELDS E STILLE 2001, ALEXANDER et al. 2008, PLANAVSKY et al. 2010, KHAN, 

DAR E KHAN, 2012b). Perante incertezas na natureza exata dos complexos de cério que 
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controlam a sua concentração na água do mar, diferentes cientistas têm utilizado diferentes 

espécies de cério em modelos termodinâmicos de reações Ce-redox (MAZUMDAR et al. 1999). 

Independentemente do modo de cálculo, a principal conclusão é que o estado de 

oxidação do Ce é dependente mais do pH, do que da PO2. Embora a dependência da 

concentração Ce+3 com relação ao pH seja evidente, a mudança da fugacidade de oxigênio em 

ambiente marinho estratificado anóxica/óxido pode ser suficiente para afetar a concentração 

Ce+3 significativamente. Em outras palavras, um pH mais baixo e menor fPO2 tenderá a trazer 

Ce+3 em solução e tanto PO2 aqunto o pH caem acentuadamente abaixo da camada superficial 

oxigenada dos oceanos (MAZUMDAR et al. 1999). 

A anomalia de cério (Ce) tem sido utilizada em rochas sedimentares e 

metassedimentares para interpretar as condições paleoredox, na água do mar, no momento em 

que os ETRs foram incorporados nos sedimentos marinhos (MAZUMDAR et al. 1999, 

SHIELDS E STILLE 2001, ALEXANDER et al. 2008, PLANAVSKY et al. 2010, KHAN, 

DAR E KHAN, 2012b). 

Os padrões de distribuição dos ETRs da área de trabalho, quando normalizados para 

o PAAS, revelam que uma grande variação nos valores das anomalias de cério nas amostras de 

todas as unidades. Sendo notável amostras sem anomalias, amostras com anomalias 

predominantemente negativas, mas existem também anomalias positivas, sugerindo um 

ambiente de sedimentação com condição paleoambiental variando de óxico, sub-óxido a 

anóxido (Figura 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 e 4.10). As amostras mineralizadas não apresentam anomalias 

de cério, mas quando presentes essas são essencialmente negativas (Figura 4.11, 4.12 e 4.13). 

4.8.2 Efeito da Mobilidade do Lantânio sobre as Anomalias de Ce (processos sin-

deposicionais)  

Apesar da baixa mobilidade do cério quando submetido a processos primários e 

secundários, existem evidências de que as anomalias de Ce podem ser mascaradas pela 

mobilidade do lantânio (La) (SHIELDS E STILLE, 2001). Os autores perceberam que as 

anomalias de Ce de certas amostras do fosforito do sul da China foram exageradas por este 

efeito de mobilidade do La. De maneira que as anomalias positivas de La precisam ser 

consideradas como uma possível causa de falsas anomalias negativas de Ce em qualquer estudo 

de REE em sedimentos e metassedimentos (SHIELDS E STILLE, 2001). 

O gráfico (Figura 4.22), idealizado por Bau e Dulski (1996), mostra que as amostras 

das unidades majoritariamente estão plotadas no campo IIa, correspondente a anomalias 
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positivas de La. Com exceção de duas amostras da Unidade-2, duas da Unidade-3 e uma da 

Unidade-4, que estão plotadas no campo IIb correspondente ao das anomalias verdadeiras 

positivas de Ce; e 7 amostras, duas da Unidade-3,  duas da Unidade-4 e três da Unidade-3 , que 

estão plotadas no campo IIIc, correspondente ao das anomalias verdadeiras negativas de Ce.  

As amostras que apresentam anomalias positivas de La ficam impossibilitadas de fornecer 

informações sobre as condições paleoceanográficas da bacia, já que as mesmas foram 

mascaradas pela concentração anômala de La devido a processos pós-deposicionais. 

 

 

 

Apesar de não se conhecer uma forma de retirar os efeitos diagenéticos sobre a 

assinatura primária da bacia, Shields e Stille (2001), estudando fosfato, propuseram que as 

anomalias de Ce em apatitas, mesmo sendo afetadas pela mobilidade do La no final da 

diagênese, poderiam representar as assinaturas primárias da deposição, caso não exista: 

I- correlação negativa entre as anomalias de Ce e DyN/SmN, 

II- correlação positiva entre as anomalias de Ce e Eu, 

III- correlação positiva entre as anomalias de Ce e o conteúdo total do REE. 

Ao analisarmos a relação entre a anomalia de Ce e DyN/SMN (Figura 4.23), 

percebemos que a Unidades-5 não apresenta correlação. As Unidades 1 e 2 apresentam uma 

Figura 4.22 - Diagrama (Ce/Ce*) vs (Pr/Pr *) normalizado ao PAAS para amostras da área de estudo.  

Fonte: Modificado de   Bau e Dulski (1996). 
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sutil relação positiva e as Unidades 3 e 4 apresentam uma correlação negativa, sutil e acentuada, 

respectivamente. 

Quanto à relação entre Ce/Ce * e Eu/Eu * (Figura 4.24), verifica-se que a Unidade-

5 não apresenta correlação. As Unidades 1, 3 e 4 apresentam uma correlação levemente positiva 

e a unidade-2, uma correlação suavemente negativa. 

Já na relação entre a anomalia de Ce e o somatório de ETR (Figura 4.25), é visível 

uma relação positiva em todas as unidades. A correlação varia de muito suaves e acentuadas.  

Shi e Hu, (2005), mostraram que os processos diagenéticos tardios produzem uma 

correlação negativa entre anomalia La/SmXCe/Ce*. Ao analisarmos essa relação, percebemos 

que a Unidade-5 apresenta uma correlação positiva, enquanto as Unidades 1, 2, 3 e 4 apresentam 

uma correlação negativa (Figura 4.26). 

  A análise dos quatro parâmetros aqui relacionados sugerem que as Unidades 1 e 4 

foram mais afetadas pelos processos diagenéticos, seguido pela unidade 3. As Unidades 2 e 5 

tiveram os padrões de ETR’s menos afetados pela diagênese. 
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Figura 4.23 - Relação Dy/SmXCe/Ce* nas unidades da área de estudo. 
 

Fonte: Autor. 
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Figura 4.24 - Relação Eu/Eu*XCe/Ce* nas unidades da área de estudo. 
 

Fonte: Autor. 
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Figura 4.25 - Relação ΣETRsXCe/Ce* nas unidades da área de estudo. 
 

Fonte: Autor. 
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Figura 4.26 - Relação La/SmXCe/Ce* nas unidades da área de estudo. 
 

Fonte: Autor. 

R² = 0.0788

R² = 0.0746

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

C
e

/C
e

*

La/Sm

Unidade-2 Unidade-5 Linear (Unidade-2) Linear (Unidade-5)

R² = 0.6705

R² = 0.6834

R² = 0.6869

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

C
e

/C
e

*

La/Sm

Unidade-1 Unidade-3 Unidade-4

Linear (Unidade-1) Linear (Unidade-3) Linear (Unidade-4)



119 
 

Elderfield e Greaves (1982), estudando as anomalias de cério em águas dos oceanos 

atuais, caracterizaram as razões de Ce/Ce* com valores variando de 0,4 a 0,7, como típicos de 

águas oxigenadas, enquanto que o valor para o normalizador (PAAS) fica em torno de 

Ce/Ce*=1,0. 

Ao analisarmos as razões Ce/Ce* nas unidades (Figura 4.27), percebemos que as 

anomalias Ce/Ce* na unidade-1 variam de 0,39 a 6,7, na unidade-2, de 0,86 a 1,58, na unidade-

3, de 0,66 a 0,94, na unidade-4, de 0,67 a 0,97 e na unidade-5, de 0,97 a 1,18.   

As distribuições das intensidades das anomalias de Ce nas unidades são coerentes 

com a interpretação dos dados de campo e petrográfico em que as unidades 2 e 5 são associadas 

à plataforma distal. As mesmas possuem condições de oxirredução variando de subóxico a 

anóxico, pois apresentam anomalias positivas de Ce com valores até superiores ao do 

normalizador (Figura 4.27).  

Os valores das anomalias de Ce das unidades 1, 3 e 4 são coerentes com uma 

plataforma proximal com disponibilidade de oxigênio variando de óxica a subóxica (Figura 

4.27). As Unidades 3 e 4 estão mineralizadas em fósforo, portanto os valores Ce/Ce* dos 

fosforitos são ligeiramente mais elevados em comparação com a água dos oceanos atuais. Estes 

dados sugerem uma condição paleoceanográfica variando de óxica a subóxica para o fosforito. 

Condição semelhante foi encontrada para os fosforitos paleoproterozoicos da bacia de Bijawar, 

Uttar Pradesh, Índia (KHAN et al. 2012b).  

Apesar dos parâmetros propostos por Shields e Stille (2001) indicarem leves efeitos 

pós-deposicionais para algumas unidades, a variação vertical de Ce/Ce* sugere, ainda, existir 

uma assinatura primária para as anomalias de Ce nas unidades estudadas, tendo em vista o 

padrão de variação Ce/Ce*.  Nas unidades que representam ambientes mais rasos, as anomalias 

de Ce tendem a diminuir seu valor, enquanto nas unidades que representam ambiente mais 

profundo, essas anomalias chegam a ficar superior ao do normalizador (Figura 4.27).    
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4.8.3 Efeito do Metamorfismo sobre as Anomalias de Eu (processos sin e pós-

deposicionais) 

Os efeitos do metamorfismo e/ou metassomatismo, sobre a mobilidade dos ETRs, 

são função da razão fluído/rocha. Quanto maior for esta razão, maior a ação do metamorfismo 

atuante (ALEXANDER et al. 2008). Seja o metamorfismo de fundo oceânico (sin deposicional) 

ou metamorfismo regional (pós deposicional), um dos principais efeitos na mobilidade dos 

ETRs são as elevadas anomalias positivas de Eu em litofácies que hospedam minerais oriundos 

da ação de fluidos metassomáticos (GRAUCH, 1989; BAU, 1993).   

Ao analisarmos a distribuição vertical dos valores das anomalias de Eu/Eu* ao 

longo das unidades que compõem os perfis, verifica-se, na Unidade-4, 0,8 como o menor valor 

para as anomalias de Eu/Eu*, sendo os valores das anomalias de Eu das outras unidades igual 

ou superior ao valor do normalizador PAAS (Figura 4.28). Esses valores não são concordantes 

com os dados de campo, petrográficos, valores apresentados pelas anomalias de cério e com as 

relações dos elementos maiores e traços que, majoritariamente, sugerem um ambiente 

Figura 4.27 - Variação de Ce/Ce* nas unidades estudadas. 
 

Fonte: Autor. 
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plataformal com condição paleoambiental variando de óxido a subóxido para as Unidades-1 e 

3.  

Alexander et al. (2008) propuseram a relação Y/Ho versus Eu/Sm para quantificar 

a contribuição de fluidos hidrotermais advindos de fumarolas. Esta relação possibilita 

inferirmos sobre a proximidade do ambiente deposicional com relação às fontes hidrotermais 

quentes em ambiente profundo e anóxido.  Ao plotarmos os pontos de todas as unidades, os 

mesmos caem no campo da água do mar sem influência de fluidos hidrotermais quentes (Figura 

4.29). Tal constatação corrobora para o modelo de uma plataforma rasa sem influência de fontes 

hidrotermais originadas do metamorfismo do assoalho oceânico.  

 

 

Figura 4.28 - Variação de Eu/Eu* nas unidades estudadas. 

Fonte: Autor. 
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4.8.4 Comportamento dos Isótopos de Sm-Nd 

Com o intuito de inferirmos sobre a proveniência e a natureza das fontes 

relacionadas a geração de BIFs da área de trabalho, foram analisadas amostras da formação 

ferrífera presentes nas sequências sedimentar, as quais são o foco de estudo. Partindo do 

princípio de que os processos tectonometamórficos não são capazes de obliterar completamente 

a assinatura primária da razão isotópica Sm/Nd (MILISENDA et al. 1994, ALEXANDER et al. 

2008) tornando-o assim, uma ferramenta muito utilizada para determinar a idade direta da 

sedimentação das formações ferríferas (FREI E POLAT, 2007).  

  O comportamento isotópico de Nd é expresso utilizando εNd(t) sugerido por 

DePaolo (1981), o que reflete a diferença relativa entre 143Nd/144Nd da amostra e 143Nd/144Nd 

dentro de um reservatório uniforme condrítico (CHUR), em qualquer dado momento t.  

Segundo Alexander et al. (2008) isótopos de neodímio para IFs precambrianas possuem εNd 

(t) variando, geralmente, entre -5 e 5 (Figura 4.30), sendo que os valores negativos estão 

associados a uma fonte derivada da crosta continental, enquanto valores positivos estão 

associados a um material derivado do manto. Ao analisarmos nossos dados de εNd (t) variando 

de -4.03 e -5.57, os mesmos sugerem uma fonte predominantemente crustal.  

Figura 4.29:  Relação Y/Ho versus Eu/Sm nas unidades da área de trabalho. 

     Fonte: Modificado de Alexander et al. (2008). 
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A presença da formação ferrífera com εNd (t) variando de -4.03 e -5.57, associada 

à metassedimentos de ambiente plataforma, tais como quartzitos, mármores, xisto e rochas 

calcissilicáticas, sugere ambiente plataformal raso e quente, o qual possibilitou a deposição da 

associação de litofácies, por vezes, rica em fósforo na área de trabalho. 

 

 

4.8.5 O Uso da Y/Ho na Interpretação de Contribuição Detrítica. 

Embora o Y há muito tempo seja bem conhecido por ter química similar aos 

lantanídeos, seu comportamento geoquímico em sistema aquoso ainda não foi bem 

demonstrado. Isto ocorre, pelo menos em parte, porque poucos dados estavam disponíveis sobre 

as concentrações de Y em águas naturais, devido à falta de um método de determinação 

adequado. Recentemente Bau e Dulski (1999) e Bau (1999) utilizando (ICP-MS) mostraram 

que devido as semelhanças de raio iônico a distribuição do Y nos oceanos é semelhante ao Ho. 

Mesmo assim, as diferenças no comportamento geoquímico entre Y e Ho resultam em forte 

fracionamento entre os dois elementos. Estudos indicam que a razão Y/Ho nos oceanos 

paleoprotrozoicos variavam de 60 a 90, não diferindo das atuais (PLANAVSKY et al. 2010). 

Já as águas estuarinas têm razões menores que 30, devido a maior contribuição crustal, posto 

que a razão Y/Ho da crosta félsica varia em torno de 26 (BOLHAR et al. 2004). 

A complexação de compostos químicos é um processo importante no 

fracionamento do Y e Ho em meio aquoso, onde cátions com potencial iônico alto formam 

partículas muito reativas, as quais se ligam com o Y e o Ho. Segundo (Nozaki, Zhang e 

Amakawa, 1997), o Ho é eliminado nas partículas em suspensão, duas vezes mais rápido do 

Figura 4.30 - Variação do εNd com o tempo. 

Fonte: Modificado de Alexander et al. (2008). 
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que Y, o qual torna a concentração destes elementos nas águas naturais mais baixas que a do 

meio.  Bau et al. (1999), Nozaki, Zhang e Amakawa, (1997), Feng (2010) discutiram diversos 

mecanismos de fracionamento do Y e do Ho, incluindo intemperismo, diferentes soluções 

complexantes e sais de fosfato, como possíveis causas do enriquecimento do Y relativo ao Ho 

na água do mar. Eles também sugeriram que grande parte do fraccionamento pode ocorrer fora 

do oceano, talvez em rios e estuários.  

Mesmo sabendo que vários fatores interferem na complexação desses elementos, 

os quais por vezes são negligenciados, além de críticas aferidas aos métodos convencionais para 

obtenção dos teores (PLANAVSKY et al. 2010), vários trabalhos sobre formações ferríferas 

versam sobre o papel do Y e Ho na obtenção de informações paleoambientais. Assim como o 

trabalho de Prajith et al. (2015), que estende-se para o caso de estudo do estuários. Segundo 

Bau, (1993), Bolhar et al. (2004), Frei E Polat, (2007) estes elementos são comumente 

utilizados como parâmetro de contaminação dos sedimentos químicos com relação à presença 

de detritos na bacia. 

No presente estudo o Y está, de maneira significativa, diretamente correlacionado 

com o Ho e com o ΣREE (Figura 4.31 e 4.32, respectivamente), em todas as unidades estudadas. 

Isto sugere que o comportamento geoquímico do Y é similar ao do Ho e outros REE, e também 

que o fracionamento entre Y e Ho é consistente e as relações de Y/Ho não foram afetadas 

demasiadamente por processos secundários. 

A maior proporção entre Y e Ho na unidade-4 (Figura 4.31), possivelmente, é 

devida a presença de complexantes mais favoráveis a adsorverem o Y. Segundo Bau, Dulski e 

Moller, (1995) e Nozaki, Zhang e Amakawa, (1997) o Y mostra forte tendência para ser 

adsorvido em partículas sólidas e o Ho mostra uma maior capacidade de adsorver nos materiais 

orgânicos ou HCO-3. As amostras com as maiores proporções estão mineralizadas em P2O5, as 

quais são formadas em locais com alta produtividade orgânica, permitindo assim, a maior 

adsorção do Ho em detrimento ao Y. 
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Figura 4.31 - Relação Y/Ho nas unidades da área de estudo. 
  

Figura 4.32 - Relação ΣETR/Y nas unidades da área de estudo. 
  

Fonte: Autor. 
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Ao aplicarmos o diagrama que relaciona Y versus a razão Y/Ho desenvolvido por 

Bau e Dulski, (1996) nas unidades de estudo, com o intuito de entendermos o processo de 

contaminação terrígena, verificando-se assim as seguintes relações: 

 Todas as unidades têm amostras que são plotadas no campo do normalizador, razão 

Y/Ho em torno de 27, à exceção da unidade-1, a qual apresenta razões muito superiores, 

chegando a 56 (Figura. 4.33). A grande dispersão dos dados de todas unidades justifica a 

necessidade de apresentarmos os dados em função dos valores médios dos parâmetros utilizados 

(figura. 4.34). A unidade-1 apresenta maior razão média Y/Ho=42,62 (Figura 4.34), valor muito 

próximo da água do mar, como proposto por (FRIEND et al. 2008). As unidades 2 e 3 

apresentam valores de Y/Ho, respectivamente 27,55 e 28,73, muito próximos da razão do PAAS 

(PLANAVSKY et al. 2010). A unidade-4 apresenta o menor valor para a razão Y/Ho= 25,5, 

muito próximo dos valores encontrados para o estuário na Índia por (PARAJITH et al. 2015). 

A unidade-5 apresenta valor da razão Y/Ho igual a 26,58, pouco menor que o valor do 

normalizador e maior que os valores encontrados para o estuário na índia por (PARAJITH et 

al. 2015). Os valores das unidades 4 e 5 sugerem uma maior contribuição detrítica na 

constituição dos litotipos. 

 

 

Figura 4.33 - Relação Y/Ho versus Y nas unidades da área de estudo. 
  

Fonte: Autor. 
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4.9 CORRELAÇÃO ESTRATIGRÁFICA COM BASE NOS DADOS LITOGEOQUÍMICOS 

Purohit e Bhu e Mehta, (2014), estudando litofácies carbonáticas do Grupo Aravali, 

de idade paleoproterozoica, na Índia, propõe uma comparação entre a Formação Babarmal e a 

Formação Jhamarkotra, a qual sobrepõe a formação Babarmal na base do grupo Aravali, a partir 

de razões entre Mg/Ca, Mn/Sr e 1000Sr/Ca. Purohit et al. (2006) afirma que a Formação 

Babarmal poderia ser mais jovem do que a Formação Jhamarkotra, porém ambas as formações 

poderiam ser a mesma que aparece em dois níveis estratigráficos distintos devido aos efeitos 

deformacionais da Orogenia Aravalli. Na área de trabalho, deparamos com uma situação 

geológica muito semelhante, tanto pela natureza química das litofácies, quanto pela deformação 

as quais os mesmos foram submetidos.  

  Os valores Mn /Sr nas calcissilicáticas de todos os perfis variam de 4,24 a 128,33 

(Tabela 4.16). A razão Mn/Sr indica alterações diagenética em carbonatos (BRAND E 

VEIZER, 1981; DERRY, KAUFMAN E JACOBSEN, 1992). Knoll Kaufman e Semikhatov, 

(1995) sugeriram que, carbonatos os quais as razões Mn/Sr sejam inferiores a 10 são 

Figura 4.34 - Relação dos valores médios Y/Ho versus a média do Y nas unidades da área de estudo. 
  

Fonte: Autor. 
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inalterados. Já valores de Mn/Sr, acima de 10 significam alterações diagenéticas elevadas.  As 

amostras da área de estudo que apresentam razão Mn/Sr acima de 10, não poderam ser utilizadas 

como parâmetro de comparação entre as litofácies, devido ao elevado e variado grau de 

alteração, o qual impossibilita a distinção entre os mesmos. Já que, os valores contrastantes nas 

razões utilizadas podem ser atribuídos à alteração ocorrida durante a diagênese, e não, 

necessariamente, é uma característica primária distinta entre os litotipos (PUROHIT e BHU e 

MEHTA, 2014). Nesse sentido os dois níveis de calcissilicáticas presente no perfil do Serrote 

da Batateira não podem ser correlacionados pois ao analisarmos as razões Mn/Sr percebe-se o 

elevado grau de alteração do nível superior, o qual apresenta razão Mn/Sr variando de 35,93 a 

81,05 (Tabela 4.16). O mesmo ocorre com as amostras da Ilha do fogo e da Serra do Velho 

Firmino que apresentarem elevados valores das Mn/Sr, que são, respectivamente 13,79 e 20,26.   

4.9.1 Correlação entre os mármores do Serrote da Batateira e os da Serra dos Espinhos 

Tentar-se-á verificar as semelhanças e diferenças entre os mármores do nível 

inferior do Serrote da Batateira e os mármores da Serra dos Espinhos, com o intuito de 

advogarmos sobre a possível correlação entre estes litotipos.    

Os valores de Mn/Sr nas amostras Lr-428B_SB e Lr-20_NE variação de (4,24 a 

4,81) no Serrote da Batateira e na Serra dos Espinhos, respectivamente, (Figura 4.35) tornam 

possíveis que os litotipos aflorantes em locais distantes, quase 20 km, sejam os mesmo que 

preservaram a assinatura primária de Mn/Sr, independentemente destes terem sidos submetidos 

aos processos diagenéticos e deformacionais.  

A razão Mg/Ca variando de (0,71 a 0,66) no Serrote da Batateira e Serra dos 

Espinhos, respectivamente, (Figura 4.35) sugere uma semelhança nas condições deposicionais 

entre os dois litotipos.  Segundo Veizer (1978), os valores de 1000Sr/Ca variando entre (0,25 a 

0,75), é indicativo de ambiente tipicamente plataformal. Na área de trabalho, os valores de 

1000Sr/Ca variam de 0,82 a 0,12, no Serrote da Batateira e Serra dos Espinhos, 

respectivamente, (Figura 4.35).  Os valores assumidos pelas razões comuns entre as duas lito-

fácies, sugerem que sua deposição talvez possa ter ocorrido simultaneamente em um ambiente 

plataformal. 
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Figura 4.35 - parâmetros geoquímicos de correlação estratigráfica. SE: Serra dos Espinhos; 
B_INF: calcissilicática inferior do perfil do Serrote da Batateira; D_padrão: desvio padrão. 
 

Fonte: Autor.  
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Tabela 4.16 - Parâmetros geoquímicos utilizados na correção estratigráfica.  

Fonte: Autor.  

Rocha Fe_% Mg_% Mn_% Sr_ppm Sr_% Ca_% Mg/Ca Mn/Sr Fe/Mn 1000Sr/Ca
LR-428B_SB 0.97 9.50 0.05 109.00 0.0109 13.31 0.71 4.24 21.06 0.82

LR-20 _NE 0.64 4.22 0.00 8.00 0.0008 6.43 0.66 4.81 167.27 0.12

LR-21C _NE 0.52 3.89 0.00 7.00 0.0007 6.35 0.61 5.50 134.55 0.11

LR-64_NE 0.11 12.29 0.02 38.00 0.0038 21.25 0.58 6.08 4.55 0.18

LR-7B 0.74 11.76 0.05 80.00 0.0080 14.98 0.78 6.74 13.64 0.53

LR-064A_NE 0.36 11.52 0.04 49.00 0.0049 22.37 0.52 7.86 9.45 0.22

LR-064_NE 0.17 12.44 0.04 40.00 0.0040 22.92 0.54 9.63 4.36 0.17

LR-9 -SB 0.82 10.30 0.18 153.00 0.0153 21.83 0.47 11.58 4.62 0.70

LR-319B_SVF 1.79 8.80 0.08 38.00 0.0038 11.49 0.77 20.26 23.27 0.33

LR-378_NE 0.54 15.27 0.14 60.00 0.0060 11.81 1.29 23.10 3.89 0.51

LR-366_NE 0.85 4.00 0.04 13.00 0.0013 7.55 0.53 29.62 22.18 0.17

LR-367A_NE 0.86 4.72 0.02 5.00 0.0005 7.60 0.62 30.80 55.91 0.07

LR-367B_NE 0.93 5.02 0.02 7.00 0.0007 8.52 0.59 33.00 40.30 0.08

LR-434 1.09 4.35 0.05 15.00 0.0015 6.38 0.68 35.93 20.13 0.24

LR-45_NE 0.74 5.02 0.02 4.00 0.0004 7.68 0.65 38.50 48.18 0.05

LR-365_NE 0.92 1.75 0.03 7.00 0.0007 2.96 0.59 44.00 30.00 0.24

LR-429 3.16 4.58 0.25 55.00 0.0055 6.52 0.70 44.80 12.81 0.84

LR-377_NE 1.90 5.96 0.03 5.00 0.0005 9.37 0.64 61.60 61.82 0.05

LR-364_NE 0.64 1.78 0.02 2.00 0.0002 2.04 0.87 77.00 41.36 0.10

LR-372_NE 1.02 3.20 0.04 5.00 0.0005 4.68 0.68 77.00 26.36 0.11

LR-353_SB 2.30 4.16 0.15 19.00 0.0019 3.54 1.18 81.05 14.95 0.54

LR-369_NE 0.64 4.44 0.05 4.00 0.0004 5.83 0.76 115.50 13.79 0.07

LR-354_SB 7.07 2.17 0.11 9.00 0.0009 0.38 5.67 119.78 65.58 2.35

LR-368_NE 0.81 3.64 0.04 3.00 0.0003 4.97 0.73 128.33 20.91 0.06
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CAPÍTULO 5 -  DEPÓSITOS DE FOSFATO E FOSFOGÊNESE 

 

5.1 PERÍODOS E PROCESSOS FOSFOGENÉTICOS: FOSFOGÊNESE PRECAMBRIANA 

 

Fosforitos são rochas sedimentares marinhas ricas em fósforo. Para alguns autores 

devem conter mais de 10% de P2O5 para serem assim denominadas, para outros mais de 18%. 

As rochas sedimentares apresentam, em geral, concentrações menores que 0,3% de P2O5.  

Em termos de distribuição espacial, os eventos fosfogenéticos de natureza 

sedimentar são considerados como fenômenos que ocorrem em escala mundial (Figura 5.1). Os 

maiores depósitos de fosforito são registrados no Fanerozoico e em duas Eras do Proterozoico: 

Neoproterozoico e Paleoproterozoico. Não se conhecem ainda depósitos importantes no 

Mesoproterozoico e muito menos no Arqueano. (Figura 5.1) 

O aparecimento dos fosforitos no Paleoproterozoico coincide com o Great Oxygen 

Event- GOE e, consequentemente, com o início da ação do intemperismo químico nas rochas 

do continente que puderam fornecer fósforo aos oceanos (PAPINEAU, 2010; NELSON, 

PUFAHL E HIATT, 2010). 

A ampla distribuição temporal e o registro síncrono do Paleoproterozoico ao 

Fanerozoico de sedimentos químicos ricos em fósforo e ferro sugerem mudanças químicas dos 

oceanos ligadas á mudança climática e/ou evolução dos processos tectônicos (Figura 5.2), que 

influenciaram a sedimentação e, consequentemente, o ciclo biogeoquímico de Fe, P e C 

(PAPINEAU, 2010, PUFAHL E HIATT, 2012). Acredita-se que a oxigenação do oceano 

durante o GOE, com contribuições diretas ou indiretas de bactérias anaeróbicas, teria sido 

responsável pela deposição simultânea de formações ferríferas e fosforitos durante o 

Paleoproterozoico. Assim, a distribuição temporal de sedimentos bioelementais, entre estes o 

fósforo, fornece uma estrutura para a compreensão da natureza do GOE (Figura 5.2) e as 

mudanças a longo prazo associadas à química do oceano-atmosfera que possibilitaram a 

deposição de fósforo e do ferro nos oceanos (PUFAHL E HIATT, 2012). 
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Figura 5.1 - Distribuição espacial e temporal dos depósitos de fosforito no mundo. 

Fonte: Cook e Shergold, 1986 in Sanches, 2012. 

Figura 5.2 - Distribuição temporal da formação de ferro (vermelha), ironstone (roxo), fosforito 
(amarelo) e folhelho negro (preto). Com base na idade do depósito, estimativa de recursos e cronologia 
de eventos da Terra, em Glenn et al. (1994), Kholodov & Butuzova (2004), Condie et al. (2001), Klein 
(2005), Reddy & Evans (2009), e Becker et al. (2010). Eventos: OP = aparecimento da fotossíntese 
aeróbica; GOE = Grande Evento de Oxidação; BB = Boring billion; CE = Explosão Cambriana. 
Glaciações: 1 = Mesoarqueano; 2 = Huroniano; 3 = Paleoproterozoica; 4 = "Bola de Neve" 
Neoproterozoico; 5 = Ordoviciano; 6 = Permiano; 7 = Neogene. 

Fonte: Pufahl e Hiatt, 2012. 
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Dentre os modelos fosfogenéticos relacionados ao sistema sedimentar, destacam-

se o modelo de correntes de ressurgência (upwellings), preconizado por KAZAKHOV (1937), 

e o modelo de bombeamento Fe-redox (NELSON, PUFAHL E HIATT, 2010). O modelo de 

correntes de ressurgência explica de forma satisfatória, entretanto com lacunas, os processos 

fosfogenéticos durante o Fanerozoico. Quanto ao modelo de bombeamento Fe-redox, existe um 

consenso que o mesmo explica bem a fosfogênese precambriana. 

As condições físico-químicas das águas oceânicas, associadas à ação biológica, 

tornam possível a precipitação dos minerais fosfatados. Entre os parâmetros inorgânicos, os 

valores de pH em torno de 7,1 e 7,8 e a temperatura variando de 5 a 25°C são citados por 

(JANKE, 1984 IN SANCHES, 2012) como condições ideais para a precipitação. No entanto, a 

presença de bactérias é fundamental no processo, sendo que os locais de maiores taxas de 

precipitação ocorrem em profundidade que torna possível as maiores taxas de produtividade 

orgânica. De acordo com Savenko (2010) in Sanches, (2012), nas águas relativamente rasas, o 

fósforo é bioquimicamente concentrado a partir de águas subsaturadas em apatita. Detritos 

biogênicos herdam altas concentrações de P a partir dos organismos e alcançam rapidamente o 

fundo por causa da baixa profundidade e as altas taxas de sedimentação promovem o 

soterramento dos sedimentos detritos biogênicos. Isto facilitaria a liberação do P durante a 

destruição da matéria orgânica, em ambiente anóxico. 

As principais fontes de fósforo para formar os fosforitos podem estar relacionadas 

às atividades hidrotermais submarinas e à erosão das rochas basálticas em cadeias meso-

oceânicas. Rochas ígneas e sedimentares ricas em fósforo existentes nas áreas continentais 

expostas ao intemperismo e erosão também são fontes importantes de fósforo (SANCHES, 

2012). 

Luz e Lins (2005) listam em torno de 370 minerais com teor de fósforo superior a 

10%, dentre estes 96 apresentam teores de fósforo superiores aos da apatita (18,43% de P). A 

maioria tem apenas significados científico e mineralógico. Em se tratando dos fosforitos, a 

francolita ou carbonato-fluorapatita, mineral majoritário na constituição dos mesmos, constitui 

uma poderosa ferramenta para estudo de condições paleoambientais da sedimentação (Sanches, 

2012). A estrutura geral do carbonato-fluorapatita é dada pela fórmula Ca10a-bNaaMgb(PO4)6-

x(CO3)x-y-z(CO3.F)y(SO4)xF2. 
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5.1.1 Relação da Fosfogênese com Eventos Glaciais 

O estudo de fracionamento isotópico e razões isotópicas de Sr, C, e O2 em diversas 

partes do mundo têm mostrado que os eventos fosfogenéticos possuem estreita correlação com 

eventos de glaciação em escala planetária.Tais eventos determinam mudanças climáticas e 

biogeoquímicas nas condições de oxidação que permitiriam a acumulação e precipitação e 

deposição dos fosfatos. Cook e Shergold (1986) estudaram o papel dessas correlações 

isotópicas e mostraram que os padrões apresentados pelas mesmas são indicativos que os 

períodos pós-glaciação são os momentos onde se instalaram as melhores condições para a 

implantação de um sistema fosfogenético. Outro fator ligado à pós-glaciação que contribuiu 

para a fosfogênese é a exposição de grandes áreas continentais que estavam cobertas por gelo 

e ficaram sujeitas a erosão e, consequentemente, aumentaram a taxa de lixiviação do fósforo 

que foi transportado para águas marinhas (SANCHES, 2012).   

5.1.2 Fosfogênese pré-cambriana (Neoproterozoico e Paleoproterozoico) 

Desde o início da década de 1970 tenta-se criar um modelo metalogenético para 

explicar a origem dos fosforitos pré-cambrianos a partir de estudos do Grupo Aravalli, situado 

na Índia, entretanto, as primeiras tentativas não atingiram consistência geológica. Os primeiros 

trabalhos com coerência científica na tentativa de explicar a gênese dos fosforitos de Aravalli 

datam de 1974. Later (1974) in Banerjee, Basu e Srivastava (1980) propôs uma hipótese muito 

semelhante à proposta por Kazakov em 1937 para explicar a fosfogênese fanerozoica. Banerjee 

(1979) in Banerjee, Basu e Srivastava (1980) faz um estudo sobre a ambiência sedimentar, 

baseado em estruturas primárias, sugerindo a existência de um mar epicontinental raso, 

inviabilizando a aplicação da hipótese das correntes de ressurgência, proposta por Later, em 

1974. Gulick (1955) in Banerjee, Basu e Srivastava propôs a existência de uma importante fonte 

de fosfato nos primórdios da Terra, decorrente da precipitação de apatita a partir da redução da 

molécula de fosfato por vias biogênicas em condições anômalas das águas dos oceanos. A partir 

disto, Banerjee recorreu às ideias da origem biogênica para propor um modelo que ficou 

conhecido como modelo alternativo para fosfosforitos paleoproterozoicos do Grupo Aravalli 

(BANERJEE, BASU E SRIVASTAVA, 1980). Segundo este modelo, a gênese biogênica dos 

fosforitos transcorria nas seguintes etapas: (I) redução do fosfato por bactérias redutoras; (II) 

incremento da concentração de fósforo   nas   águas   oceânicas; (III) oxidação do fosfato e 

precipitação da apatita em um ambiente de água rasa; e (VI) fragmentação e retrabalhamento, 

levando a reconcentração detrítica de intraclastos de rocha fosfática. 
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As ideais atuais sobre a gênese dos fosforitos paleoproterozoicos advêm de estudos 

do Grupo Baraga, em Michigan, nos Estados Unidos. Segundo Nelson, Pufahl e Hiatt (2010), 

a fosfogênese paleoproterozoica é função de uma confluência de processos orgânicos, 

inorgânicos e hidráulicos. Como exemplo, a existência de oceanos estratificados em zonas 

oxidadas, subóxidadas e anóxicas, associado à produção de oxigênio fotossintético em uma 

zona próxima à costa (ambientes de águas rasas), diferentemente do que ocorre nos fosforitos 

do Fanerozoico, nos quais a fosfogênese ocorre em toda extensão da plataforma 

(dissimilaridade na oxigenação do fundo oceânico). Além da existência de organismos vivos 

que faziam fotossíntese (cianobactérias) e de correntes de marés e tempestades episódicas que 

retrabalhavam o fosfato primário. O mecanismo de concentração do fósforo é denominado de 

bombeamento Fe-Redox, o qual constitui um mecanismo cíclico que enriquece as águas 

intersticiais em fosfato, por via de adsorção do fósforo nas moléculas de oxi-hidróxidos de Fe 

que transportavam as mesmas para zonas subóxicas (Figura 5.3), regulando os processos 

vigentes (NELSON, PUFAHL E HIATT, 2010). Nas zonas subóxicas e anóxicas esses 

complexos seriam reduzidos pela ação de micro-organismos, liberando o P que irá se combinar 

com F e CO2 da água do mar para formar o carbonato-fluorapatita (Figura 5.3). Apesar do 

modelo de bombeamento de Fe-redox explicar a morfogênese do Grupo Baraga em Michigan, 

nos Estados Unidos, e de outros fosforitos formados em ambiente de água rasa, o mesmo não 

explica e existência de litofácies de águas profundas hospedando fosfatos primários, tal como 

o carbonato fluorapatita.  

Papineau (2010), propõe um modelo que admite a existência da fosfatogênese em 

águas profundas. Este modelo parte do princípio da existência de correntes de ressurgência 

(Figura 5.4), onde as cianobactérias trazidas em correntes de ressurgência podem produzir 

grandes quantidades de matéria orgânica e fósforo que é concentrado em biomassa, 

ocasionando à diminuição da disponibilidade de oxigênio abaixo da zona fótica. 

Durante o início da diagênese, o fósforo pode ser libertado a partir de matéria 

orgânica e também a partir de óxidos de ferro sob condições anóxicas, sendo que ambos podem 

desempenhar um papel na fosfogênese (INGALL E JAHNKE, 1994). Já durante a 

decomposição de compostos orgânicos e da matéria orgânica na coluna de água, o fósforo é 

liberado e a sua concentração aumenta na zona anóxica (RUTTENBERG, 2003). O fósforo 

também é regenerado durante o início da diagênese e pode voltar para a coluna de água através 

da ressurgência ou tornar-se concentrado em sedimentos profundos (PAPINEAU, 2010). 
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Áreas de não-ressurgência, como estuários e baías semi-restritas também podem ser 

propicias à formação de depósitos de fosfato ou carbonato fluorapatita autigênica (BREMNER 

E ROGERS, 1990, IN PAPINEAU, 2010). A maior parte da matéria orgânica soterrada em 

sedimentos marinhos ocorre em áreas de não-ressurgência, onde os sedimentos estuarinos 

deltaicos e plataformais são depositados. Dentro desses ambientes, os poros dos sedimentos, 

frequentemente, tornam-se enriquecidos em fosfato dissolvido, devido a liberação para o meio 

aquoso durante a decomposição orgânica realizada por heterotróficos anaeróbicos e 

comunidades microbianas (BERNER, 1990, IN PAPINEAU, 2010). O mecanismo detalhado 

por trás da precipitação do carbonato de fluorapatita autigênica na água do mar ou durante a 

diagêneses não é bem compreendido, mas os estudos isotópicos de carbono, oxigênio e enxofre 

em carbonato, sulfato e carbono flúor apatita sugerem que os processos diagenéticos, 

especialmente a redução microbiana dos sulfatos e a fermentação, desempenham papéis 

importantes (MCARTHUR et al. 1980, 1986). 
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Figura 5.3 - Extensão da fosfogênese resultantes do bombeamento de Fe-redox nas plataformas do 
Précambriano e Fanerozoico. As moléculas de oxi-hidróxidos de Fe são soterrados sob a interface Fe-
redox e dissolvidos, assim liberam (PO4)-3 adsorvido na água intersticial. FWB = nível de base da onda 
de clima justo, SWB = base de ondas de tempestade. 

Fonte: Modificado de Nelson, Pufahl e Hiatt, 2010. 

 



137 
 

 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS E OCORRÊNCIAS DE FOSFATO DA 

REGIÃO ESTUDADA 

5.2.1 Histórico 

A descoberta das ocorrências de fosfato na região de Juazeiro ocorreu em meados 

da década de 70 na Ilha do Fogo, quando os geólogos Aust e Schmitz, ambos da Missão Alemã 

que prospectavam cobre na região, constataram a existência de rocha fosfática no leito do Rio 

São Francisco, na localidade conhecida como Ilha do Fogo. Passados quase uma década, o 

geólogo Haroldo Sá, na época chefiando o Programa de Análise de Dados e Seleção de Áreas 

(PROADASA) da CBPM, descobriu a ocorrência de fosfato no Serrote da Batateira. O mais 

extenso trabalho no qual avaliou-se a potencialidade desse fosfato do Serrote da Batateira foi 

realizado por Leite (1983), no projeto que tinha o mesmo nome. Este trabalho permitiu 

caracterizar um depósito com reservas estimados em 660.000 toneladas e teor de P2O5 variando 

de 8 a 11% em uma camada com aproximadamente 12 m de espessura, com extensão em torno 

Figura 5.4 - Ilustração simplificada do modelo de ressurgência para fosfogênese. Acumulações de 
fosfato sedimentar em rochas sedimentares pré-cambrianas são mostrados em vermelho na forma oval 
(para concreções ou nódulos), linhas curvas (para camadas finas), colunas de estromatólitos, e pequenos 
pontos (para disseminações finas). Vários litotipos são representados incluindo rocha vulcânica (''v'' 
padrão), granitoides (''+'' padrão), formações de ferríferas (preto), folhelhos (linhas), calcário (tijolos), 
arenito-chert (pontilhado) e conglomerado (padrão fragmentado). As principais vias metabólicas na 
coluna d’água ou nos sedimentos são mostrados em amarelo. A coluna d'água é codificada, por cores, 
para representar estados redox como turquesa (zona fótica óxica), azul (zona de transição redox) e verde 
(zona anóxica). BIFs, formações ferríferas bandadas; REE, elementos terras raras. 

Fonte: Modificado de Papineau, 2010. 
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de 600 m e mergulho da camada de 45°. O mesmo autor do relatório acima referido, geólogo 

Carlson Maia Leite, descobriu a ocorrência de fosfato na Serra dos Espinhos, no âmbito do 

Projeto Juazeiro, em 1984. 

Leite (1983) dividiu informalmente a geologia do Serrote da Bateira em três 

unidade litológicas. Unidade Inferior, essencialmente xistosa; Unidade Intermediária, 

constituída por rochas calcissilicáticas intercaladas com mármores e a Unidade Superior 

silicosa, formada por variedades de quartzito. A mineralização ocorre principalmente na 

Unidade Intermediária, hospedadas em dois níveis distintos de rochas calcissilicática (LEITE, 

1983). 

Segundo Leite (1983) as paragêneses mineralógicas associadas com microtexturas, 

atestam para duas fases metamórficas distintas. Durante a primeira, de natureza regional, foi 

equilibrada todo conjunto de surpracustais na fácies anfibolito. A segunda estaria associada a 

processos hidrotermais, possivelmente devido à colocação dos granitoides e/ou ao 

retrometamorfismo para a fácies xisto verde. Em termo de ambiência primaria, Leite, (1983) 

sugere que a fosfogênese ocorreu em um ambiente de agua rasa e quente com presença de 

material argiloso, areno-argiloso rico em alumínio que ocorre como lentes no âmbito das rochas 

calcissilicáticas e carbonáticas.  

5.2.2 Depósito do Serrote da Batateira  

No depósito do Serrote da Batateira, existem duas unidades litofaciológicas que 

contêm as hospedeiras da mineralização. As rochas calcissilicáticas, da Unidade-3, constituem 

as hospedeiras da mineralização primária, enquanto que os quartzitos com fosfato, da Unidade-

4, são as rochas hospedeiras da mineralização secundária (concentração residual). O quartzo 

sericita xisto e o quartzito verde são as litofácies associadas mais próximas. Os teores anômalos 

de P2O5 variam de 5,3 a 25% (Figura 5.17, amostras Lr-353, Lr-10 e Lr-11).  As paragêneses 

primárias mais notáveis nas calcissilicáticas são: I-carbonatos (calcita e dolomita), flogopita e 

serpentina; II-carbonatos (calcita e dolomita) com apatita e flogopita em arranjo poligonal; e 

III-diopsídio, tremolita e apatita (Fotografia 5.1). A mineralização primária ocorre, 

principalmente, na forma de lentes de grãos poligonais de apatita com espessuras variando de 

milímetros a metros. Porém, ocorre também de forma disseminada. Dados de difratometria de 

Raio-X, obtidos nos furos de sondagem no âmbito do Projeto Serrote da Batateira, 

caracterizaram as apatitas hospedadas nas calcissilicática da Unidade-3 como carbonato-

fluorapatita, fluorapatita e hidroxiapatita (LEITE, 1983). 
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Nos quartzitos com fosfato da Unidade-4, hospedeiras da mineralização secundária 

(concentração residual), os processos de alteração intempérica criaram uma cobertura residual 

rica em minerais secundários de fosfato, sendo os elevados valores certamente associados a 

concentração residual. As características macroscópicas e microscópicas são extremamente 

ambíguas para a grande maioria dos minerais secundários de fosfatos. Com exceção para 

algumas espécies minerais tais como wavelita fibrosa, dufrenita e mitridatita (COSTA, 1980).  

Na análise microscópica não foi possível obter características opticas que pudessem ser 

atribuida a algum mineral secundário de fosfato. Foram observadas apenas lentes de um 

material de cor variando de marrom escuro a marrom claro em alternância com níveis de grãos 

de quartzo com tamanho variando de 0,1 a 0,3mm, sub-idioblástico em contato interlobado 

entre si ou cimentado pela massa microscristalina de minerais de fosfato (Fogografia 5.2A e 

5.2B). A mineralização secundária ocorre essencialmente na forma de intraclastos 

inequigranulares e/ou cimentando os clastos de quatzo dos quartzitos hospedeiros. 

Fotografia 5.1 - Fotomicrografia (PP - 10x) observa-se um limite bem definido entre grãos de 
tremolita (porção oeste) em contato com grãos de apatita (porção leste). 

                       Fonte: Autor. 
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Diante da impossibilidade de caracterização macrocroscopica e microscópicas dos 

minerais secundário fosfatados, foi necessário a análise de difratometria de Raio-X, em duas 

amostras, onde foram identificados dois minerais secundários de fosfato:  

I-Variscita, (Al, Fe+3)PO42H2O. Os difratograma apresentaram 11 e 14 picos 

(amostras Lr10-S e Lr-11-M, respectivamente) do padrão deste mineral (Figuras 5.5 e 5.6)  

II-Crandalita, CaAl3H(PO4)2(OH)6. Os difratograma apresentaram 8 e 7 picos 

(amostras Lr10-S e Lr-11-M, respectivamente) do padrão deste mineral (Figuras 5.5 e 5.6) 

Além da identificação das fases de minerais secundários de fosfato, o uso da 

difratometria de Raio-X identificou 9 e 11 picos, dentre estes os mais intensos (amostras Lr10-

S e Lr-11-M, respectivamente) do carbonato-fluoapatita associdas a litofácies da Unidade-4 em 

que predomina minerais fosfatados de origem secundária ((Figuras 5.5 e 5.6).  

 

Fotografia 5.2 - Fotomicrografia (LP - 10x); A: grãos de quartzo e de minerais secundários de fosfato 
imersos numa matriz fosfática; B; observa-se uma alternância de níveis rico em minerais secundários 
de fosfato com grãos de quartzo.     

                       Fonte: Autor. 
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Figura 5.5 – Difratograma de Raios-X mostrando os picos correspondentes aos minerais secundários 
de fosfato e do carbonato-fluorapatita. Análise realizada na amostra Lr-10-S. 
 

Variscita (4,81-3,91-3,63-3,04-2,91-2,58-2,48-2,08-1,95-1,89-1,75), AMCSD 

Crandalita (5,68-4,85-2,94-2,70-2,21-2,16-1,89-1,75), AMCSD 

Carbonato-fluorapatita (3,04-2,68-2,49-2,23-2,12-2,00-1,93-1,86-1,74), ICDD 

Fonte: Autor. 

Figura 5.6 – Difratograma de Raios-X mostrando os picos correspondentes aos minerais secundários 
de fosfato do carbonato-fluorapatita. Análise realizada na amostra Lr-11-M. 
 

Variscita (4,81-4,26-3,91-3,63-3,04-2,91-2,87-2,64-2,58-2,48-2,34-2,08-1,95-1,75), AMCSD 

Crandalita (4,85-3,50-2,93-2,21-2,16-1,89-1,75), AMCSD 

Augelita (3,61-3,49-3,34-2,48-1,94-1,86-1,59) AMCSD 

Carbonato-fluorapatita (3,46-3,17-3,04-2,78-2,62-2,49-2,23-2,12-2,07-1,93-1,86-1,75), ICDD 

    

Fonte: Autor. 
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5.2.3 Ocorrências da Ilha do Fogo e da Serra dos Espinhos  

Assim como no depósito do Serrote da Batateira, as ocorrências estão distribuídas 

em duas unidades que contêm as hospedeiras do minério. Trata-se dos quartzitos fosfatados, 

Unidade-4, que são correlacionáveis com os quartzitos fosfatados do Serrote da Batateira, e das 

litofacies da Unidade-5 que afloram, exclusivamente, na Ilha do Fogo. Análises químicas feitas 

no perfil da Ilha do Fogo apresentaram valores anômalos de P2O5 em todas as litofacies 

variando de 3.0 a 25% (Figura 5.17, amostras Lr-418A, Lr-418B, Lr-418C, L-418D e Lr-418E). 

A mineralização na Ilha do Fogo é essencialmente secundária, entretanto há 

indícios petográficos de mineralização primária. As lâminas dos quartzitos brechados com da 

Unidade-4, apresentam oólitos de carbonato e fosfato com cor marrom claro; tamanho variando 

de fino a médio fraturados e com extinção ondulante. Os grãos variam de circular a elipsoides. 

A mineralização secundária ocorre formando a matriz juntamente com carbonato 

microcristalino que estão cimentando os grãos de quartzo, intaclastos fosfático e oólitos de 

carbonato e fosfato primário. Majoritariamente os oólitos ocorrem sustentados pelos clastos de 

quatzo e pela matriz micrcocristalina, mas localmente ocorrem como agregados exibindo 

textura grapestone (“cacho de uva”) (Fotografias 5.3 e 5.4). A mineralização primária ocorre 

unicamente como intraclastos oolíticos disseminados na massa fosfática neoformada. Na 

Unidade-4 a mineralização secundária apresenta as mesmas hospedeiras da mineralização 

secundaria no Serrote da Batateria, haja vista que a litofácies dessa unidade são 

correlacionáveis. As paragêneses são as mesmas, com exceção dos oólitos presente unicamente 

nos quartzitos fosfáticos da Ilha do Fogo. Assim como so Serrote da Batateira, a forma de 

ocorrência da mineralização secundária na Unidade-4 da Ilha do Fogo é sob a forma de 

intraclastos (Fotografias 3.47 e 3.48) e cimentando os grãos de quartzos. 
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A análise difratométrica realizadas em seis amostras da litofácie quartzito brechado 

com oólitos fosfáticos foram identificados três minerais secundários de fosfato.    

I-Variscita, (Al, Fe+3)PO42H2O. Os difratogramas apresentaram 11, 10, 13 e 8 picos 

(amostras Lr-418AF, Lr-418AMB, Lr418AB e Lr-418A-C respectivamente) do padrão deste 

mineral (Figuras 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12)  

II-Augelita, Al2(PO4)(HO)3 Os difratogramas apresentaram 7, 6, 6 e 6 picos 

(amostras Lr-418AM, Lr-418AMB, Lr418AB e Lr418A-C respectivamente) do padrão deste 

mineral (Figuras 5.8, 5.10, 5.11 e 5.12)  

III-Crandalita, CaAl3H(PO4)2(OH)6 Os difratogramas apresentaram 7, 6, 6, 8 e 7 

picos mais intensos (amostras Lr-418AM, Lr-418AF, Lr-418AMB, Lr418AB e Lr418A-C 

respectivamente) do padrão deste mineral (Figuras 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12) 

Em cinco das seis analises de difratométria de Raio-X realizadas nas amostras que 

continha minerais secundários foram encontrados os 15, 10, 12, 10 e 7 picos mais intensos do 

carbonato-fluoapatita associdas a litofácies da Unidade-4 da Ilha do Fogo (figura 5.7, 5.8, 5.9, 

5.10 e 5.11). 

Fotografia 5.3 - Fotomicrografia (LP - 10x) – 
observa-se a textura grapestone (“cacho de 
uva”) formada por oólitos fosfatados. 

Fotografia 5.4 - Fotomicrografia (PP - 10x) – 
observa-se bordas de reação dos oólito com a 
matriz formada por quartzo e fosfato. 

Fonte: Autor. 
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Figura 5.7 – Difratograma de Raios-X mostrando os picos carbonato-fluorapatita. Análise realizada na 
amostra Lr-418AV. 
 

Carbonato-fluorapatita (3,46-3,04-2,78-2,68-2,62-2,23-2,12-2,07-2,00-1,93-1,86-1,84-1,78-1,75-

1,74), ICDD 

Fonte: Autor. 

Figura 5.8 – Difratograma de Raios-X mostrando os picos correspondentes aos minerais secundários 
de fosfato do carbonato-fluorapatita. Análise realizada na amostra Lr-418AM. 
 

Augelita (3,99-3,51-3,34-2,48-2,00-1,86-1,59), AMCSD 

Crandalita (3,50-2,98-2,94-2,70-2,16-1,89-1,75), AMCSD 

Carbonato-fluorapatita (2,78-2,68-2,28-2,12-2,07-2,00-1,86-1,84-1,78-1,74), ICDD 

    

Fonte: Autor. 
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Figura 5.9 – Difratograma de Raios-X mostrando os picos correspondentes aos minerais secundários 
de fosfato do carbonato-fluorapatita. Análise realizada na amostra Lr-418AF. 
 

Variscita (4,81-4,26-3,90-3,04-2,91-2,87-2,64-2,45-2,08-1,86-1,75), AMCSD 

Crandalita (4,85-2,93-2,21-2,16-1,89-1,75), AMCSD 

Carbonato-fluorapatita (3,04-2,78-2,68-2,28-2,23-2,12-2,07-2,00-1,93-1,86-1,84-1,74), ICDD 

    

Fonte: Autor. 

Figura 5.10 – Difratograma de Raios-X mostrando os picos correspondentes aos minerais secundários 
de fosfato do carbonato-fluorapatita. Análise realizada na amostra Lr-418AMB. 
 

Variscita (4,81-4,26-3,04-2,58-2,48-2,45-2,34-2,08-1,95-1,52), AMCSD 

Augelita (3,51-3,34-2,48-2,00-1,94-1,59), AMCSD 

Crandalita (4,85-3,50-2,94-2,21-2,16-1,89), AMCSD 

Carbonato-fluorapatita (3,04-2,49-2.28-2,23-2.12-2.07-2.00-1.93-1.84-1.74), ICDD    

    

Fonte: Autor. 
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Figura 5.11 – Difratograma de Raios-X mostrando os picos correspondentes aos minerais secundários 
de fosfato do carbonato-fluorapatita. Análise realizada na amostra Lr-418AMB. 
 

Variscita (4,26-3,04-2,91-2,87-2,63-2,58-2,48-2,58-2,33-2,08-1,95-1,86-1,75), AMSD 

Augelita (3,50-3,34-2,48-2,00-1,86-1,59), AMSD 

Crandalita (4,85-3,50-2,94-2,70-2,21-2,16-1,89-1,75), AMSD 

Carbonato-fluorapatita (3,46-3,04-2,68-2,49-2.28-2,12-2,07-2,00-1,86-1,75-1,74), ICDD 

    

Fonte: Autor. 

Figura 5.12 – Difratograma de Raios-X mostrando os picos correspondentes aos minerais secundários 
de fosfato. Análise realizada na amostra Lr-418A-C. 
 

Variscita (4,26-3,91-3,04-2,48-2,45-2,08-1,95-1,86), AMCSD 

Augelita (3,51-3,33-2,48-1,94-1,86-1,59), AMCSD 

Crandalita (4,85-3,50-2,94-2,70-2,21-2,16-1,89), AMCSD 

 

Fonte: Autor. 
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Na Unidade-5, as hospedeiras são representadas pelos seguintes grupos de 

litofácies: goetita xisto com apatita, quartzo-grafita xisto e   rutilo-quartzo-cianita-xisto com 

apatita. A principais paragêneses são: goetita-fosfato/secundário-apatita, quartzo-grafita-

fosfato/secundário e quartzo-cianita-fosfato/secundário-apatita.  A mineralização secundária 

ocorre na forma de vênulas, preenchendo vazios ou planos de fraqueza que formam uma trama 

esqueletiforme (Fotografias 3.83 e 3.84) ou como microfosforito cristalino com raros 

pseudomorfos e/ou grãos reliquiares de apatita incolores (Fotografias.5.6 e 5.8). 

 

 

 

Fotografia 5.5 - Fotomicrografia (LP - 50x(PP - 
50x) Observa-se o contato interlobado da massa 
microcristalina do mineral secundário de fosfato 
com as goetitas. 

Fotografia 5.6 - Fotomicrografia  (PP - 50x) 
observa-se o grão reliquiar idioblástico de apatita 
sob luz polarizada. 

Fonte: Autor. 
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Fotografia 5.7 - Fotomicrografia (LP - 50x) nota-
se grãos de fosfato secundário decorrente da 
alteração da apatita. 

Fonte: Autor. 

Fotografia 5.8 - Fotomicrografia  (PP - 50x) 
Fotomicrografia (LP - 50x) exibe grão reliquiar 
de apatita substituído parcialmente por mineral 
secundário de fosfato. 
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As análises difratométricas realizadas nas litofácies da Unidade-5 identificaram 

cincos minerais secundários de fosfato.  

No fácies quartzo-goetita xisto com apatita, foram identificados os seguites 

minerais secundários de fosfato: 

I-Augelita, Al2(PO4)(HO)3.  O difratograma apresentou os 7 picos deste mineral 

(Figura 5.13)  

II-Mitrandita, Ca2Fe3
3+(PO4)3O2·3H2O. O difratograma apresentou 7 picos do 

padrão deste mineral (Figura 5.13). 

III-Gasporite-(Ce), Ce(AsO4). O difratograma apresentou 9 picos do padrão deste 

mineral (Figura 5.13). 

 IV-Ludlamite, (Fe2+,Mg,Mn)3(PO4)2·4H2O. O difratograma apresentou 13 picos 

mais do padrão deste mineral (Figura 5.13). 

 

 

 

 

Figura 5.13 – Difratograma de Raios-X mostrando os picos correspondentes aos minerais secundários 
de fosfato do carbonato-fluorapatita. Análise realizada na amostra Lr-418C. 
 

Augelita (4,66-3,48-3,33-2,00-1,94-1,86-1,59), AMCSD 

Mitrandita (4,36-3,23-2,91-2,78-2,74-2,14-1,62), AMCSD 

Gasporite (3,35-3,03-2,95-2,69-2,52-2,00-1,92-1,81-1,77), AMCSD 

Ludlamite (4,18-3,96-3,73-3,45-3,04-2,76-2,54-2,26-1,92-1,84-1,73-1,64-1,61), AMCSD 

Carbonato-fluorapatita (3,46-3,04-2,78-2,68-2,49-2,28-2,00-1,93-1,84-1,78-1,74), ICDD 

    

Fonte: Autor. 
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Na facies quartzo-grafita xisto, foram identificados os seguites minerais 

secundários de fosfato: 

-Ludlamite, (Fe2+,Mg,Mn)3(PO4)2·4H2O. O difratograma apresentou 8 picos do 

padrão deste mineral (Figura 5.14). 

II-Fosfato de Gálio, GaPO4.(2H2O). O difratograma apresentou 10 picos do padrão 

deste mineral (Figura 5.14). 

 

 

Na facies rutilo-quartzo-cianita xisto com apatita, foram identificados os seguites 

minerais secundários de fosfato: 

I-Augelita, Al2(PO4)(HO)3.  O difratograma apresentou 7 picos do padrão deste 

mineral (Figura 5.15).  

II-Cyrilovita, NaFe3
3+(PO4)2(OH)4·2H2O. O difratograma apresentou 13 picos do 

pabrao deste mineral (Figura 5.15).  

III-Gasporita-(Ce), Ce(AsO4). O difratograma apresentou 12 picos do padrão deste 

mineral (Figura 5.15). 

Figura 5.14 – Difratograma de Raios-X mostrando os picos correspondentes aos minerais secundários 
de fosfato do carbonato-fluorapatita. Análise realizada na amostra Lr-418D. 
 

Ludlamite (4,91-2,99-2,77-2,76-2,25-2,15-1,89-1,66), AMCSD 

Fosfato de Gálio (5,41-4,88-4,38-4,30-3,90-2,91-2,51-2,41-2,10-1,54), AMCSD 

Carbono-Fluorapatita (2,49-2,23-2,12-2,00-1,84), ICDD       

Fonte: Autor. 
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Alem dos minerais secundários, nas amostras das litofacies quartzo-goetita xisto, 

Quartzo-grafita xisto e quartzo-cianita xisto, foram identificados 11, 5 e 13 picos do carbonato 

fluorapatita associda a mineralização primária (Figuras 5.13, 5.14 5.15).   

 

 

 

Os indícios petrográficos de mineralização primária puderam ser comprovados a 

partir da identificação do mineral carbonato-fuorapatita por difratometrica de Raio-X nas 

unidades 4 e 5 do perfil da Ilha do Fogo.  

A ocorrência presente na Serra dos Espinhos está inserida na Unidade-3, sendo a 

fácies flogopita-serpentina-mármore a hospedeira do minério primário. Análises químicas 

quantificaram um valor 4,3% de P2O5 (Figura 5.17, amostra Lr-378). As principais paragêneses 

são apatita-carbonato-serpentina e carbonato-flogopita-clorita. A apatita ocorre disseminada na 

trama do carbonato. As principais litofacies associadas são: sillimanita-cordierita-quartzo 

hornfels com rutilo, que está sobreposta à formação ferrífera que, por sua vez, sobrepõe a 

hospedeira. Não foi possível a análise de difratometria de Raio-X nas amostras de rochas 

calcissilicática na Serra dos Espinhos.  

 

 

Figura 5.15 – Difratograma de Raios-X mostrando os picos correspondentes aos minerais secundários 
de fosfato do carbonato-fluorapatita. Análise realizada na amostra Lr-418E. 
 

Augelita (3,34-3,15-2,48-2,00-1,94-1,86-1,59), AMCSD 
Cyrilovita (3,22-3,18-3,10-2,91-2,50-2,29-2,20-2,18-2,02-1,85-1,82-1,71-1,58), AMCSD 

Gasporite (4,30-3,35-3,03-2,95-2,69-2,50-2,23-2,00-1,92-1,89-1,81-1,77), AMCSD 

Carbonato-fluorapatita (3,04-2,78-2,68-2,62-2,49-2,28-2,23-2,12-2,00-1,93-1,86-1,84-1,75), ICDD 

Fonte: Autor. 
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5.3 CONTROLE DA MINERALIZAÇÃO 

5.3.1 Mineralização Primária   

Na área de trabalho, foram encontrados teores anômalos de P2O5 em uma 

diversidade de litotipos. Dentre todas as amostras (Figura 5.16), doze apresentam teores 

maiores ou iguais a 0,5% de P2O5 (Figura 5.17). Esses teores são resultantes de processos 

genéticos primários e secundários. Tais teores anômalos encontram-se nas unidades 3 (unidade 

das calcissilicáticas), 4 e 5, as quais afloram nos perfis geológicos levantados em campo 

(Figuras 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5). 

Nos trabalhos pioneiros de Sá e Oliveira (1981) e Sá et al. (1984), os autores 

propuseram o controle lito-estratigráfico para a gênese dos fosfatos do Serrote da Batateira e 

restringiram a unidade calcissilicática como sendo a única hospedeira da mineralização 

primária. Em trabalho de reconhecimento nas Serra dos Espinhos, Serra do Velho Firmino e 

Serrote do Sobrado, já haviam sido encontradas calcissilicáticas com valores anômalos de P2O5, 

possivelmente, “com a mesma estruturação lito-estratigráfica” (Sá et al. 1984). 

A correlação proposta neste trabalho (Figura 3.15) indica uma continuidade da 

mineralização na unidade calcissilicática, mapeada no Serrote da Batateira, identificada, 

igualmente, nos outros perfis mapeados em campo, como previsto pelos autores supracitados. 

Por outro lado, outras unidades com anomalias de P2O5, possivelmente mineralizadas, também 

foram localizadas. A Unidade-4 é constituída por quartzitos com fosfatos primários e 

secundários aflorantes nos perfis da Ilha do Fogo e Serrote da Batateira (Figura 3.15). Já na 

Unidade-5, os litotipos mineralizados estão restritos ao perfil da Ilha do Fogo (Figura 3.15). 

 Diante da existência de litotipos calcisilicáticos que não mostram teores anômalos 

de P2O5, na unidade mineralizada, e da diversidade litofaciológica que se apresenta 

mineralizada em unidades estatigráficas distintas, surgem alguns questionamentos quanto ao 

controle lito-estratigráfico. 
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A gênese dos depósitos minerais sedimentares, o tempo de permanência dos 

períodos metalogenéticos são determinados pelo potencial de oxirredução, as mudanças no 

sistema oceano-atmosfera e a evolução biológica, além do tipo e idade da bacia (HOLLAND, 

2005). Entretanto, os processos e condições locais que controlam a precipitação e a acumulação 

dos fosforitos paleoproterozoicos não estão totalmente compreendidos. Isto é devido, 

possivelmente, ao alto potencial econômico dos depósitos de fosfato de idade fanerozoica e/ou 

pelos poucos estudos dos fosfatos paleproterozoicos (PAPINEAU, 2010). 

Figura 5.16 - Total de amostra analisadas para P2O5 em %. 
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Figura 5.17 - Total de amostra analisadas com teores maior que 0.5% de P2O5 associadas às anomalias 
de Ce/Ce*. 
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A sistemática do uso de ETR’s em fácies sensíveis às reações de oxirredução parece 

ser a mais robusta e mais fácil ferramenta para interpretar as condições paleoambientais, 

principalmente porque as questões de fracionamento biológico, potencialmente fortes, não são 

ainda bem compreendidos cientificamente (PUFAHL E HIATT, 2012). Nessa linha, as 

anomalias de cério constituem bons marcadores geoquímicos das condições paleoambientais 

de oxidação. Khan et al. (2012b), estudando fosforitos na Índia, encontrou valores de Ce/Ce* 

variando de 0,71 a 8,5 e interpretou esses valores associando-os à condições que variam de 

óxido a subóxido 

A análise das anomalias de Ce/Ce* na área de trabalho, quando comparada aos 

teores de P2O5, apresentam as seguintes características:  

I-Anomalias de Ce/Ce* variando de 0,39 a 0,57, típicas de ambiente oxidado, 

apresentaram teores de P2O5 variando de 0,01 a 0,1, (Figura 5.18); 

II-Anomalias de Ce/Ce* variando de 0,62 a 0,98, intervalo que abrange condições 

de oxirredução variando de óxido a subóxido e subóxido a anóxido, apresentaram valores de 

P2O5 variando de 0,5 a 25,4 (Figura 5.19); 

III-Anomalias de Ce/Ce* variando de 1,07 a 1,58, valores típicos de ambiente 

anóxido, apresentaram teores de P2O5 variando de 0,01 a 0,14, com exceção da amostra Lr-424, 

a qual apresentou teor de 0,6, (Figura 5.20). 

 

 

Figura 5.18 - Relação dos valores de Ce/Ce* variando de 0,39 a 0,57 com os teores de P2O5. 
 

Fonte: Autor. 
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Nas situações I e III é perceptível que em condições totalmente óxidas e anóxidas, 

respectivamente, não ocorram precipitações anômalas de fósforo no registro sedimentar.  Já na 

situação II, são evidentes os valores anômalos de P2O5 no registro sedimentar, os quais foram 

acumulados sobre as condições de oxirredução, variando de óxido-subóxido a subóxido-

anóxido. Estas condições são estritamente necessárias para o funcionamento do mecanismo 

concentrador de Fe-(redox), (Figura do modelo, capítulo 3) proposto por (NELSON, PUFAHL 

E HIATT, 2010). Entretanto, existem amostras com anomalias de Ce/Ce* no intervalo II, as 

quais não apresentam anomalias de P2O5. As anomalias de cério só permitem dissertarmos sobre 

o grau de oxigenação, o qual é um dos parâmetros controladores da acumulação de fósforo nos 

sedimentos. Sendo a concentração do fósforo, no registro sedimentar, o produto de uma 

confluência de fatores bioquímicos, ainda nos falta o conhecimento e a quantificação da 
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Figura 5.20 - Relação dos valores de Ce/Ce* variando de 1,07 a 1,58, com os teores de P2O5. 
  

Fonte: Autor. 

Figura 5.19 - Relação dos valores de Ce/Ce* variando de 0,62 a 0,98 com os teores de P2O5. 
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atividade biológica para uma ideia mais ampla dos processos controladores da fosfogênese 

paleoproterozoica. 

 O entendimento do controle de um sistema mineralizador é alcançado quando se 

conseguem explicar todos os componentes do sistema (ROUTHIER, 1969 in MISI, 1999). 

Nesse sentido, entende-se que a precipitação e acumulação dos fosforitos no Paleoproterozoico 

estão condicionadas por controles externos e internos da bacia. Como controles externos tem-

se a tectônica, o grau de oxigenação da atmosfera-oceano e o clima, os quais propiciam a fonte 

e o mecanismo de transporte dos componentes químicos necessários à formação do mineral de 

minério. Como controle interno da bacia tem-se os fatores bioquímicos, a tectônica e o clima, 

os quais propiciam o mecanismo de deposição ou precipitação da concentração mineral. Sendo 

que alguns desses fatores têm relevância nos dois grupos (externo e interno), tal como a 

tectônica e o clima. 

Externamente o regime tectônico cria áreas fontes de fósforo e dos outros 

componentes do sistema mineralizador, além de controlar localmente o clima. Possibilitando a 

existência de sistemas fluviais, os quais atuam como meio de transporte de tais componentes. 

O controle do grau de oxigenação da atmosfera e oceanos é perceptível no 

intemperismo químico, fundamental para que haja a liberação do fósforo e dos outros 

componentes químicos (Ca, Mg, F e etc.) da área fonte. Uma evidência do controle do grau de 

oxigenação da atmosfera na gênese dos fosforitos é a ausência de fosforito no Arqueano, 

refletindo, dessa forma, as condições totalmente anóxidas dos oceanos e atmosfera, onde 

predominavam o intemperismo físico de rochas máficas (NELSON, PUFAHL E HIATT, 

2010). A fonte só apareceu depois do Arqueano, no qual a erosão física das rochas máficas foi 

substituída por intemperismo químico dos jovens continentes que ficaram expostos à atmosfera 

oxidada. O aparecimento de fosforito no Paleoproterozoico coincide com o início do GOE e, 

consequentemente, com o começo da ação do intemperismo químico nas rochas do continente, 

as quais puderam fornecer fósforo aos oceanos (PAPINEAU, 2010; NELSON, PUFAHL E 

HIATT, 2010). 

É notório o controle bioquímico no mecanismo de deposição dos fosforitos de idade 

paleoproterozoica, quando Nelson, Pufahl e Hiatt (2010) afirmaram que a gênese desses 

fosforitos está associada às condições físico-químicas peculiares da atmosfera e dos oceanos 

(grau de oxigenação), assim como à atividade biológica. Estas especificações restringem os 

processos fosfogenéticos a ambientes de água rasa (shallow-water) e, consequentemente, a 

litotipos que são formados nesses ambientes e nessas condições restritas.  
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Nesse mesmo trabalho, os autores supracitados discutem que, em condições 

marinhas rasas, a fotossíntese produziu um “oásis” de oxigenação no fundo do mar subóxido 

ou anóxido. Diferentemente do que ocorre nos fosforitos do Fanerozoico, no qual a fosfogênese 

ocorre em toda extensão da plataforma (dissimilaridade na oxigenação do fundo oceânico). 

Segundo Nelson, Pufahl e Hiatt (2010), a fosfogênese ocorre quando as águas dos poros estão 

saturadas em H2PO-4/ HPO-2 e PO4
-3, sendo os fosfatos formados em zonas de baixa oxigenação 

onde a lama rica em matéria orgânica é degradada pela ação das reações de oxirredução 

microbiana. Froelich et al. (1979) descreve, em ordem decrescente de liberação de energia, as 

seguintes reações: respiração óxida, desnitrificação, redução de metais na forma de óxidos, 

redução do sulfato e metanogênese. Algumas bactérias oxidantes de enxofre, em condições 

anóxidas, liberam ativamente o fósforo para o meio marinho. 

As ocorrências mundiais de depósitos sedimentares de fosfato em torno de 2,0 Ga, 

sugerem que a fosfogênese está relacionada com as alterações químicas oceanográficas globais 

e não exclusivamente restritas a condições locais (PAPINEAU, 2010). Em períodos pós-

glaciais temos as maiores ocorrências da precipitação de fósforo no registro sedimentar, sempre 

sobreposto às sequências glaciais, tais como os diamictitos. Esse fato sugere que, em períodos 

de deglaciação, ocorrem condições propícias a formação dos fosforitos. O aumento da 

temperatura, devido a deglaciação, propicia a exposição de grandes áreas continentais, as quais 

podem servir de área fonte para o fósforo e os outros componentes do sistema mineralizador.  

Em termos de controle estritamente interno, a variação no regime tectônico pode 

formar tipos distintos de bacia (tipo rift, intracratônica, margem passiva, epicontinental, ante-

arco, retroarco, foreland, intramontana e pull-apart). Muitos fosforitos ocorrem em uma 

arquitetura estratigráfica característica de um regime transgressivo. Entretanto, essa não é uma 

condição necessária e suficiente para a fosfogênese paleoproterozoica, haja vista a ocorrência 

mundial de depósitos não associados a esse padrão de arquitetura estratigráfica (PAPINEAU, 

2010). Papineau (2010), estudando a distribuição mundial e as principais características dos 

fosforitos de idade paleoproterozoica, propõe uma ambiência deposicional bastante variada, 

visto que, há uma grande diversidade de rochas hospedeiras. Segundo o autor supracitado, as 

hospedeiras variam entre folhelhos, formações ferríferas, argilitos, calcários, cherts e arenitos. 

Esses dados corroboram com nossos dados de campo e geoquímicos, sugerindo um controle 

estratigráfico, condicionado a processos orgânicos e inorgânicos atuantes em processos da 

evolução bioquímica da bacia.  
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5.3.2 Mineralização Secundária       

O principal mineral primário dos fosforitos é o carbonato fluorapatita, de maneira 

que a alteração intempérica do mesmo, constitui o primeiro passo para a formação dos minerais 

secundário de fosfato. Segundo Sanches (1997), o processo de descarbonatação é uma das 

primeiras modificações que ocorre na estrutura cristalina do carbonato fluorapatita. Esse 

processo de perda de CO3
-2 da estrutura do carbonato fluorapatita transforma a mesma em 

fluorapatita. Esse processo continua enquanto ocorre fases carbonáticas pertencentes a estrutura 

do carbonato fluorapatita (SANCHES, 1997).  

Depois da retirada de todas as fases carbonáticas, a estrutura da apatita começa a 

ser atacada com a consequente liberação de íons constituintes que são lixiviados. O fosforo é 

liberado no perfil de alteração junto com outros íons de cátion (Na, Ca, Sr, Ba, Al, Fe, ETRs...) 

que podem estar envolvidos na formação de novas fases minerais.  

Com a evolução do manto de intemperismo, os fosfatos secundários são 

desestabilizados e reprecipitados, com acentuada mudança na constituição química e 

cristalográfica como resposta às condições superficiais reinantes.  O processo progressivo da 

concentração residual torna possível a caracterização de uma zonalidade vertical no perfil de 

intemperismo, quanto à formação dos minerais secundários de fosfato, em função da 

desidratação e retirada progressiva de álcalis, juntamente com o aumento da razão Al+Fe/P 

(TOLEDO, 1999b).  Da base para o topo do perfil temos a seguinte zonalidade dos seguintes 

grupos de minerais secundário fosfatados: 

1-Fosfato de alumínio-cálcio-estrôncio e de alumínio-sódio-cálcio, representados 

pela família da Crandalita 

2-Fosfato de alumínio, representados por augelita, senegalita, variscita e wavelita 

3-Fosfato de ferro, representado pela strengita   

Condições específicas de intemperismo, associadas a disponibilidade de determinados íons, 

podem omitir fases intermediárias (TOLEDO, 1999b). 

Segundo Toleto (1999b), a formação de fosfato secundário está condicionada a 

evolução do processo supergênico controlado por variações do pH, atividade do H3PO4 e dos 

cátions envolvidos na neoformação dos minerais de fosfato. Esses parâmetros variam em 

função da trama geológica e geoquímica da litofácie, assim como as condições geomorfológicas 

e climáticas que controlam as condições físico-químicas superficiais.   



158 
 

CAPÍTULO 6 – DISCUSSÕES 

 

6.1 INTEGRAÇÃO DE DADOS 

A compreensão da gênese dos fosforitos paleoproterozoicos está intimamente 

associada ao entendimento da evolução das bacias precambrianas, sendo assim comprometida 

pelas alterações decorrentes da diagênese e do metamorfismo (HIATT et al. 2010). O 

entendimento da ambiência deposicional requer uma abordagem totalmente integrada, em todas 

as etapas de trabalho, com o máximo de ferramentas disponíveis (Figura 1.3).  

Os comentários a seguir abordam os principais resultados da pesquisa, assim como 

os problemas que ainda persistem para uma melhor compreensão da ordenação estratigráfica, 

correlações, definição de paleoambientes e processos fosfogenéticos, a partir do estudo dos 

perfis do Serrote da Batateira (SB), Ilha do Fogo (IF), Serra do Velho Firmino (SVF) e Serra 

dos Espinhos (SE). 

6.1.1 Ordenação Estratigráfica    

A ordenação das colunas estratigráficas, apresentada no tópico 3.4.1, da SE foi 

formulada a partir do arcabouço estrutural local da área de trabalho, enquanto a do SB foi 

proposta pela existência de uma possível estrutura primária que pode ser utilizada como 

estrutura marcadora de topo e base de camadas. Já na IF, a proposta da polaridade é evidenciada 

pela existência de uma estrutura de natureza gravitacional (slump). Entretanto, a ordenação da 

coluna estratigráfica da SVF não foi sustentada por parâmetros supracitados. Assim, ainda 

persistem dúvidas quanto a polaridade da coluna estratigráfica da SVF, pois a proposta de 

ordenação foi fundada na similaridade de aspectos litofaciológicos que estão sujeitos a 

questionamentos de natureza química e/ou estrutural.  

  

Em termos de ambiguidades geoquímicas, o elevado grau de alteração apresentado 

pelas litofácies calcissilicáticas presentes nos perfis da SVF, IF e SB impossibilitaram uma 

comparação entre as litofácies, como proposto por (PUROHIT, BHU E MEHTA, 2014) e 

interpretado no tópico 4.6. A comparação química entre as calcissilicáticas da SVF e IF com as 

calcissilicáticas da base e do topo do perfil do SB, poderia dar suporte para a ordenação 

proposta. Outro problema decorrente da falta de critério químico para comparar as 

calcissilicáticas persiste no perfil do SB.  As calcissilicáticas da base e do topo da coluna 

poderiam ser a mesma litofácies que aparece em dois níveis estratigráficos distintos, devido aos 

efeitos deformacionais. 
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6.1.2 Correlação e Condições Paleoambientais 

Propostas de correlação e sucessão litofaciológica, assim como de possíveis 

paleoambientes baseados somente em dados de campo, não seriam sustentáveis. Isto porque, a 

associação e variação vertical de fácies necessitam de parâmetros geológicos, tais como 

estruturas primárias diagnósticas, fósseis e elementos arquiteturais que possam sustentar a 

interpretação dos sistemas deposicionais contemporâneos (HOLZ, 2012). Diante da ausência 

ou obliteração de estruturas primárias, por fatores citados no tópico 3.4.2, há a necessidade do 

uso de ferramentas geoquímicas e isotópicas para que possamos sustentar a correlação, os 

ambientes e as condições paleodeposicionais propostas nos capítulos 3 e 4.  

As correlações fundadas em dados de campo e petrográficos nos tópicos 3.4.1 e 

3.4.2 do Capítulo 3, são corroboradas por similaridades geoquímicas na correlação feita no 

tópico 4.6.1 do Capítulo 4, entre as litofácies flogopita-serpentina-mármore do Serrote da 

Batateira e da Serra dos Espinhos (Figura 4.35). A coerência entre os dados de campo e 

petrográficos com os dados geoquímicos tornam a ocorrer ao compararmos o padrão de 

distribuição entre os ETRs da litofácies quartzosas fosfatados da unidade-4 no Serrote da 

Batateira com os existentes na Ilha do Fogo (Figura 3.2 e 3.5 respectivamente), sugerindo tratar-

se de unidades regionalmente correlacionáveis.  

 A presença de estruturas primárias nas Unidades-1 e 4 (estratos cruzados e marcas 

de onda, (Figuras 3.2 e 3.58) são indicativas de ambiente marinho raso sujeito a ação de onda 

e/ou correntes. No entanto, ainda persistem ambiguidades nos paleoambientes propostos devido 

à ausência de estruturas sedimentares na maioria dos perfis estudados. 

Diante da faixa de variação dos valores de Ce/Ce* (0,9 a 1,2), associada com a 

razão Y/Ho, com uma média (27,55), muito próxima da razão do PAAS (PLANAVSKY et al. 

2010) e com seu elevado conteúdo de Al2O3, que chega a 50% em rocha total. Considerando 

também que essa unidade apresenta baixo grau de alteração devido a processos sin e pós-

deposicionais, podemos afirmar, com certo grau de confiabilidade, que o paleoambiente 

deposicional mais provável para a Unidade-2 foi o plataformal distal, que transita entre 

shoreface e offshore. 

Ao compararmos, em todas as unidades, as condições paleoambientais propostas 

pelos dados dos elementos maiores e traços, com as condições propostas pelos dados de ETRs, 

especialmente as anomalias de Ce/Ce*, verifica-se uma coerência, com exceção da unidade-5. 

Nessa unidade, as relações entre CaO/P2O5 e U/Cu, propõem condições paleoambientais para 
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a precipitação dos fosforitos da Unidades-5 variando de óxico a subóxico. Enquanto os valores 

das anomalias de Ce/Ce* para a Unidade 5, sugerem condições anóxicas (Figura 4.27). Essa 

aparente disparidade pode ser decorrente da maior contribuição detrítica na sedimentação 

química, haja visto que a razão Y/Ho nessa unidade é igual a 26.58, pouco menor que o valor 

do normalizador e maior que os valores encontrados para o estuário na índia por PARAJITH et 

al. (2015). Ou também a substituição do CO2 por PO4 proposto por Ames (1959), no processo 

de fosfatização diagenética, pode ocorrer tambem em condições anóxicas.   

A correlação negativa existente na Unidade-3 entre U e Th, pode estar associada a 

condições mais oxidadas, as quais tornam o U mais solúvel no meio aquoso. Ou tal correlação 

pode ocorrer devido a retirada de U por processos secundários, pelo fato do mesmo ser mais 

móvel que o Th na lixiviação. De acordo com Rao (1984), a presença de Th em fosforitos é 

devido à substituição de Ce na estrutura do fosfato.  Ao analisarmos os dados de anomalias de 

Ce da unidade 3, que são mais confiáveis devido a sua baixa mobilidade frente aos processos 

pós deposicionais, verifica-se que os valores de Ce/Ce* (Figura 4.27) são condizentes com uma 

condição paleoambiental que varia de anóxica a subóxica. Este dado inviabiliza a possibilidade 

da relação negativa entre (U-Th) estar associado à condição paleoceanográfica oxidada e 

reforça a ação de processos pós deposicionais como causadores da relação negativa entre U e 

Th. 

 Há uma incompatibilidade nos elevados valores de Eu/Eu* nas Unidades 1, 3 e 4 

(Figura 4.28), com os ambientes plataformais rasos propostos para essas unidades a partir dos 

dados de campo e pelos valores de Ce/Ce* (Figura 4.27), e também com os dados da (Figura 

4.29), os quais sugerem um ambiente raso sem influência de fumarolas para todas as unidades, 

mesmo as plataformais mais profundas, Unidades 2 e 5, quando comparamos os elevados 

valores de Eu/Eu*. Essa aparente incompatibilidade pode ser entendida se sugerirmos a ação 

do metamorfismo e/ou metassomatismo como o principal agente causador dos elevados valores 

das anomalias de Eu para as unidades 1, 3 e 4 (Figura 4.21). Na análise petrográfica estão 

evidentes as feições de hitrotermal tardia que podem ter lixiviado e reconcentrado o Eu de forma 

anômala nas unidades da área de estudo (3.21 e 3.22).  A fonte do fluido que transportou e 

depositou o Eu anomalamente na litofácies das unidades poderia ter sido gerado pelos 

granitoides e/ou associado ao metamorfismo regional, tão marcante na área de trabalho. 
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6.1.3 Fosfogênese na Área de Trabalho   

Nossos dados de campo e petrografia, associados com os dados litogeoquímicos, 

sugerem que a fosfogenêse da área de trabalho está presente nas Unidades 3, 4 e 5.  Sendo que 

as principais fácies mineralizadas dessas unidades, teriam sido formadas em ambiente marinho 

plataformal, variando de raso a profundo, sob condições paleoambientais sub-óxicas e anóxicas 

(Figuras 4.28 e 5.19). Os ambientes de águas rasas e as condições paleoambientais que 

prevaleceram nas Unidades 3 e 4, sugeridas nos capítulos 3 e 4 (Figura 4.27), estão de acordo 

com o mecanismo de bombeamento de Fe-Redox, o qual é aceito como mecanismo responsável 

pela concentração de fósforo e, consequentemente, a formação de carbonato fluorapatita em 

águas marinhas rasas (NELSON, PUFAHL E HIATT, 2010). 

 Mesmo com a predominância de minerais secundários de fósforo, os dados 

petrográficos e de difratometria de Raio-X na Unidade 5, indicam a presença de carbonato 

fluorapatita como mineral primário. A existência desse mineral em águas profundas e anóxidas 

não estão totalmente de acordo com o modelo proposto por Nelson, Pufhal e Hiatt (2010) para 

formação dos fosforitos precambrianos.  Como proposto no tópico 5.1.2, existe um modelo 

fosfognético para os fosforitos precambrianos que admite condições favoráveis para a formação 

do carbonato fluorapatita em águas marinhas profundas e anóxicas. Entretanto, o mecanismo 

detalhado que controla a precipitação desse mineral em águas profundas ainda não é bem 

entendido (PAPINEAU, 2010)    

6.2 COMPARAÇÃO COM OUTROS DEPÓSITOS DE IDADE PALEOPROTEROZOICA 

DO MUNDO 

Ao compararmos as principais características das mineralizações de fosfato 

descritas no item 5.2.1, com as características dos principais depósitos e ocorrências de 

fosforitos de idade paleoproterozoica no mundo, percebe-se que há muitas semelhanças, mas 

também características peculiares exclusivas dos depósitos estudados. As comparações a seguir 

são feitas principalmente com os depósitos do Serrote da Batateira. 

A idade em torno de 2,0 Ga é comum a todos os depósitos e ocorrências. Apesar da 

tabela 6.1 não discriminar os litotipos que compõem o arcabouço tectono-estratigráfico das 

paleobacias portadoras de fosforitos com essa idade, invariavelmente, estão metamorfizados e 

polideformados.  O carbonato fluorapatita representa o principal mineral primário em todos os 

fosforitos estudados, inclusive no Serrote da Batateira. Os fosforitos podem ser uraníferos ou 
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não uraníferos. O Serrote da Batateira, assim como os fosforitos da Ásia, Índia e África, são 

depósitos de fosforitos não uraníferos.  

A forma de ocorrência do fosfato é muito variável (Tabela 6.1), sendo as 

ocorrências dos fosforitos da América do Norte as formas mais semelhantes àquelas 

encontradas no Serrote da Batateira. Destacam-se os fosforitos de Thelon e do Grupo Hornby, 

nos territórios do Nordeste que, assim como no Serrote da Batateira, além do mineral de minério 

primário representado pelo carbonato fluoapatita, apresentam ocorrências minerais secundários 

de fosfato.  

A existência de formação ferrífera (fácies goetita–xisto) e quartzo grafita xisto, 

como hospedeiras da mineralização primária, são características comuns a outros fosforitos de 

idade paleoproterozoica no mundo, como destacados na tabela 6.  

Uma marca basal muito comum aos fosforitos paleoproterozoicos é a existência de 

uma camada conglomerática, possivelmente de origem glacial, que baliza a sequência 

transgressiva na qual eles estão associados, além da existência de bioconstruções 

estromatolíticas hospedeiras de fosfato (Tabela 6.1). Ambas as características não estão 

presentes no Serrote da Batateira. 

Apesar do depósito do Supergrupo Aravalli, na Formação Jhamarkotra, não conter 

a maior reserva do mundo, estimada em > 65 Mt, é o deposito mais bem estudado (PAPINEAU, 

2010). Esses fosforitos constituem o laboratório natural mais bem estudado sobre o primeiro 

evento fosfogenético que se conhece atualmente no mundo. Uma das características mais 

favoráveis para o desenvolvimento de um grande número de trabalhos no Grupo Aravalli é a 

existência de afloramentos com excelente grau de preservação que permitem obter 

características petrográficas, dados geoquímicos de elementos maiores, traços e ETR’s, além 

de dados de isótopos estáveis com assinatura primária que, ao serem integrados, possibilitam 

inferirmos sobre a ambiência e condições paleoambientais.
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Fonte: Modificado de Papineau, (2010). 

Tabela 6.1-  Principais fosforitos paleoproterozoico.   
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6.3 POTENCIAL ECONÔMICO 

Devido às ótimas qualidades das rochas fosfatadas do Serrote da Batateira, a 

CBPM, na época do projeto homônimo, decidiu obter parâmetros técnicos e econômicos para 

a continuidade da pesquisa na região. A empresa Paulo Abib Engenharia S.A. ficou responsável 

por quantificar esses parâmetros e, consequentemente, determinar a viabilidade econômica dos 

recursos (LEITE 1983, 1984).  Mesmo com as boas qualidades dos parâmetros geológicos da 

área de trabalho, a pequena área e a relação alta de estéril/minério, da ordem de 6:1, levariam a 

um custo final de concentrado de fosfato e produção via lavra a céu aberto e subterrânea de 

US$ 125/t e US$ 95/t, respectivamente. Estes custos eram incompatíveis com o preço da venda 

do concentrado, que na época era de US$ 70/t. Leite (1983) ressalta que a existência, a nível 

regional, de litotipos semelhantes aos do Serrote da Batateira, com teores elevados de P2O5, 

poderiam modificar o cenário econômico da área. Diante dessa perspectiva, a CBPM idealizou 

o Projeto Juazeiro com o objetivo de prospectar litotipos com teores anômalos em uma escala 

regional com ambiência geológica e parâmetros geomorfológicos semelhantes aos do Serrote 

da Batateira (Leite, 1984). Os trabalhos de campo tinham como guias prospectivos os altos 

topográficos.  

No presente trabalho, a Serra dos Espinhos e a Serra do Velho Firmino foram 

reavaliadas com intuitos científico e econômico. Alguns dados novos foram apresentados, tais 

como um nível de calcissilicática na Serra do Velho Firmino e a presença da litofácies flogopita-

serpentina-dolomita-mármore, com teor de 5% de P2O5 na Serra dos Espinhos. Tais dados não 

foram obtidos no Projeto Juazeiro, o que justificou o não prosseguimento dos trabalhos a nível 

de detalhes. Outro dado novo relevante é o arcabouço estrutural aqui proposto, que contradiz a 

concepção da geometria em “ferradura”, a qual tonaria possível a existência de um grande 

sinforme que uniria os alvos trabalhados. Além disso, a existência de rochas com teores 

anômalos (Ilha do Fogo) em cotas topográficas mais baixas da região também se contrapõe ao 

guia prospectivo que norteou os trabalhos da CBPM no início da década de oitenta.  

Diante desses novos dados apresentados, é sugerida a continuidade do trabalho em 

escala de detalhes com novos guias prospectivos e novos métodos analíticos. Dessa forma, será 

possível o entendimento da gênese e da distribuição espacial para a criação de um modelo 

prospectivo que venha avaliar a real potencialidade econômica dos fosfatos da região de 

Juazeiro.      
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES 

 

Diante da integração dos dados coletados e as suas respectivas interpretações e 

discussões, serão apresentadas nesse capítulo as possíveis conclusões obtidas referentes ao 

arcabouço estrutural, a ordenação estratigráfica, geocronologia, além das correlações inferidas 

e dos aspectos fosfogenéticos abordados.  

O arcabouço estrutural, local da área de trabalho, foi caracterizado como sendo de 

natureza dúctil-rúptil, submetido a no mínimo dois eventos deformacionais. O evento mais 

antigo nucleou nas supracrustais dobras assimétricas com limbos invertidos, vergentes para SE 

e linhas de charneira com caimento para NE. E o mais novo nucleou rampas de empurrão com 

direções NW-SE nos metassedimentos paleoproterozoicos do Cráton São Francisco. Com a 

evolução do evento mais novo, foram nucleadas zonas de cisalhamento de natureza dúctil com 

cinemática variando de dextral a sinistral. Ao associarmos nossos dados com os dados da 

literatura, é possível propormos que as direções dos campos de tensões geradores das 

deformações são coincidentes com os campos de tensões dos eventos orogenéticos do 

Paleoproterozóico e Neoproterozóico. 

As implicações dessas deformações epidérmicas para a ordenação estratigráfica da 

área de trabalho foram expressas na inversão de camadas e consequentemente na mudança da 

polaridade estratigráfica (topo e base). Sendo a Serra dos Espinhos a representação geométrica 

dos flancos invertidos, já a Serra do Velho Firmino, Serrote da Batateira e a Ilha do Fogo, 

possivelmente, representam os flancos não invertidos das dobras assimétricas com vergência 

para SE, interpretadas na área de trabalho.   

As análises estratigráficas dos dados de campo associadas às análises petrográficas, 

sugerem haver correlações entre as litofácies dos perfis geológicos levantados em campo. As 

similaridades geoquímicas (Mg/Ca, Mn/Sr e 1000Sr/Ca) sugerem haver uma correlação entre 

as litofácies serpentina-mármore do perfil do Serrote da Batateira e as existentes no perfil da 

Serra dos Espinhos, corroborando com tais correlações supracitadas. 

Apesar das dificuldades para correlacionar litofácies em terrenos pré-cambrianos, 

os dados de campo combinados aos estudos litogeoquímicos sugerem a existência de cinco 

unidades litofaciológicas passíveis de serem correlacionadas ao longo da área estudada. Essa 

sucessão litofaciológica é caracterizada da base para o topo pelas seguintes unidades: 

Unidade_1- Inferior, essencialmente carbonática e calcissilicática, interpretada como uma 
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unidade sedimentada, situada numa plataforma rasa; Unidade_2- Intermediária e pelítica, 

produto da sedimentação plataformal profunda; Unidade_3- Intermediária, calcissilicática e 

química, formada numa plataforma rasa; Unidade_4-Intermediária Superior, variando de 

silicosa a silicosa fosfática, produto da sedimentação num ambiente plataformal raso de  alta 

energia, sujeito a ação de ondas e/ou correntes; Unidade_5- Superior, pelítica e química, 

produto da sedimentação na transição entre a plataforma rasa e profunda.  

Valores de εNd btidos na formação ferrífera bandada da Unidade-3, que contém 

rochas hospedeiras da mineralização primária variam de -4,86 a -5,66, sugerindo que a 

proveniência do ferro advém de uma crosta mais diferenciada. Já os dados geocronológicos de 

Sm-Nd, em rocha total, indicam idade de 2021±97 Ma, para a Unidade-3. 

Valores das anomalias de Ce/Ce* não foram demasiadamente afetados por 

processos diagenético e metamórficos, refletindo variações coerentes com as assinaturas 

primárias dos ambientes propostos para cada unidade. Já a faixa de variação dos valores das 

anomalias de Eu/Eu*, associados a presença de feições hidrotermais no campo e em laminas, 

estão condizentes com valores resultantes de processos de alteração pós-deposicional nas 

litofácies da área de trabalho.  

As mineralizações no depósito do SB ocorrem em duas unidades distintas. As 

rochas calcissilicáticas, da Unidade-3, constituem as hospedeiras da mineralização primária, 

enquanto que os quartzitos com fosfato, da Unidade-4, são as hospedeiras da mineralização 

secundária (concentração residual). 

A mineralização na IF é essencialmente secundária, assim como no SB. As 

ocorrências estão distribuídas em duas unidades que contêm as hospedeiras do minério. Trata-

se dos quartzitos fosfatados da Unidade-4, os quais são correlacionáveis com os quartzitos 

fosfatados do SB e as litofácies (goethita, grafita-quartzo e cianita xisto) da Unidade-5, que 

afloram, exclusivamente, na IF.Enquanto que a ocorrência presente na Serra dos Espinhos (SE) 

está inserida na Unidade-3, correlacionando-se com as hospedeiras da mineralização primária 

do (SB). 

As paragêneses primárias do SB e SE são: I- carbonato, flogopita e serpentina; II- 

carbonato com apatita e flogopita, em arranjo poligonal; E III-diopsídio, tremolita e apatita. No 

SB, a mineralização primária ocorre, principalmente, na forma de lentes com grãos poligonais 

de apatita e espessuras variando de milímetros a metros. Já na SE ocorre de forma disseminada. 

Variscita, crandalita, quartzo, oólitos de carbonato e fosfato constituem as paragêneses da 

mineralização secundária no SB e IF. A variccita e a crandalita são os principais minerais de 
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fosfato secundário.Tanto no SB quanto na IF, a mineralização secundária ocorre na forma de 

intraclastos inequigranulares cimentando os quartzitos hospedeiros. Já a mineralização primária 

da IF ocorre, unicamente, como intraclastos oóliticos disseminados na massa fosfática 

neoformada. 

As principais fácies mineralizadas nas Unidades 3 e 4 teriam sido formadas em 

ambiente marinho plataformal raso, sob condições paleoambientais variando de sub-óxido a 

anóxido. Esses dados corroboram com o modelo mais aceito para a formação dos fosforitos 

precambrianos. Enquanto as fácies mineralizadas da Unidade-5 teriam sido formadas em 

ambiente marinho plataformal profundo sob condições paleoambientais anóxicas. A existência 

de fácies marinhas profundas mineralizadas, aparentemente, difere do que propõe o modelo de 

Nelson, Pufahl e Hiatt (2010), entretanto o processo de formação de carbonato fluorapatita em 

aguas profundas ainda não está bem compreendido. O controle da mineralização é, 

essencialmente, estratigráfico, condicionado a processos orgânicos e inorgânicos.  
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