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RESUMO 

 

As sequências neoproterozoicas do Cráton do São Francisco estão associadas a uma 

acumulação ocorrida durante eventos extensionais relacionados à quebra do supercontinente 

Rodínia, entre 900 e 600 Ma, que ocasionaram a sedimentação de espessas camadas 

carbonáticas e siliciclásticas associadas a dois tipos de feições tectônicas. Uma intracratônica, 

relacionada com a deposição dominantemente carbonática em ambientes de mares 

epicontinentais rasos, e outra associada às sequências carbonáticas e siliciclásticas depositadas 

em bacias de margem passiva que estão associadas às faixas móveis da orogenia 

Brasiliana/Pan-Africana. Todas elas mostram, em suas unidades basais, evidências de eventos 

glaciogênicos de caráter global, provavelmente relacionados à Glaciação Sturtiana (entre 750 

e 700 Ma). Muitas também possuem registros diretos ou indiretos da ocorrência de um 

segundo evento glaciogênico, possivelmente de idade Marinoana (entre 650 e 600 Ma). A 

Sub-bacia de Campinas, localizada na região centro-norte do Estado da Bahia, está inserida no 

contexto do Cráton do São Francisco. Caracteriza-se por ser uma sub-bacia intracratônica e 

suas sucessões neoproterozoicas são representadas pelo Grupo Una que, historicamente, tem 

sido subdividido em duas formações: (1) Bebedouro, composta por diamictitos glacio-

marinhos na porção basal e (2) Salitre, constituída por duas sequências carbonáticas 

transgressivas-regressivas que foram subdivididas em unidades informais C, B, B1 (primeira 

sequência) e A e A1 (segunda sequência). Na área de estudo ocorrem somente os calcarenitos 

dolomitizados, vermelhos e argilosos, da unidade C; calcilutitos e calcarenitos laminados e, 

por vezes interestratificados com camadas argilosas, da unidade B; dolomitos cinza-claros e, 

por vezes, peloidais, impuros e com intercalações de camadas dolomíticas oolíticas, laminitos 

microbianos, calcarenitos e estromatólitos, da unidade B1, que contém as principais 

ocorrências de anomalias de fosfato da sub-bacia, o que evidencia (e confirma) um nítido 

controle estratigráfico dessas ocorrências. Através da quimioestratigrafia de alta resolução e, a 

partir de amostras de 07 seções, foram feitas interpretações paleoambientais a respeito da 

Sub-bacia de Campinas. Algumas importantes variações isotópicas de ẟ
13

C são observadas em 

quase todos os perfis analisados nessas mesmas sequências e podem também ser usados para 

correlações estratigráficas: (i) Desvio negativo de ẟ
13

C, com valores dentro da faixa -5 até -

7‰ V-PDB nos calcarenitos dolomitizados, vermelhos e argilosos da Unidade C na base da 

sequência carbonática, logo acima dos diamictitos glaciogênicos da Formação Bebedouro; (ii) 

um segundo desvio negativo parece ocorrer no topo da primeira subsequência, sugerindo a 
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existência de uma segunda glaciação no final do primeiro ciclo transgressivo-regressivo; (iii) 

desvio de ẟ
13

C próximo ao zero para a maior parte das litofácies da Unidade B1, onde foi 

encontrada a maior parte das anomalias de P2O5. Isto marcaria o limite transitório do ambiente 

subóxico/anóxico onde, geralmente, ocorrem as precipitações de íos de Fe e P. Os dados de 

Elementos Maiores e Terras-Raras, incluindo as observações de campo, conduzem a validar 

parte das interpretações acima. Para a análise da razão de 
87

Sr/
86

Sr, foi analisado um total de 

09 amostras, todas com Sr (total) maior do que 1000 ppm e de baixa razão Mn/Sr (<0,1). 

Todas são de calcilutitos e calcarenitos laminados da Unidade B. Os resultados obtidos 

mostram uma faixa de variação entre 0,70750 e 0,70766, ou seja, dentro da faixa esperada 

para o intervalo entre 720 e 600 Ma. 

 

Palavras-chave: “Neoproterozoico”; “Cráton do São Francisco”, “Grupo Una”, “Sub-bacia 

de Campinas”; “Quimioestratigrafia”; “Correlação”. 

 

ABSTRACT 

 

The Neoproterozoic sequences of the São Francisco Craton are associated with an 

accumulation occurred during extensional events related to the break of the supercontinent 

Rodinia, between 900 and 600 Ma, which caused the sedimentation of thick layers of 

carbonate and siliciclastic associated to two types of tectonic features. An intracratonic, 

related to the predominantly carbonate deposition in shallow epicontinental sea environments, 

and another associated to the carbonic and siliciclastic sequences deposited in passive margin 

basins that are associated with the moving bands of the Brasilian / Pan African orogeny. All 

of them show, in their basal units, evidence of glaciogenic events of global character, 

probably related to Sturtian Glaciation (between 750 and 700 Ma). Many of them also have 

direct or indirect records of the occurrence of a second glaciogenic event, possibly in 

Marinoan age (between 650 and 600 Ma). The Campinas Sub-basin, located in the central-

north region of the State of Bahia, is located in the context of the São Francisco Craton. It is 

characterized as being an intracratonic sub-basin and its neoproterozoic sequences are 

represented by the Una Group, which historically has been subdivided into two formations: 

(1) Bebedouro, composed by glacial marine diamictites in the basal portion and (2) Salitre, 

consistuted by two transgressive-regressive carbonate sequences that were subdivided into 

informal units C, B, B1 (first sequence), A and A1 (second sequence). In the study area only 
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occur: the red, dolomitic and clayey calcarenites from unit C; laminated mudstones and 

calcarenites sometimes interlaced with clayey layers, of unit B; light gray dolomites and 

sometimes impure, peloidal with interlacings of oolitic dolomitic layers, microbial laminites, 

calcarenites and stromatolites, from unit B1, which contains the main occurrences of 

phosphate anomalies in the sub-basin, evidencing (and confirming) a clear stratigraphic 

control of these occurrences. Through high resolution chemostratigraphy, and from samples 

of 07 sections, paleoenvironmental interpretations were made regarding the Campinas Sub-

basin. Some important isotopic variations of ẟ
13

C are observed in almost all profiles analyzed 

in these same sequences and can also be used for stratigraphic correlations: (i) Negative 

deviation of ẟ
13

C, with values within the range -5 to -7 ‰ V-PDB in cap carbonates of Unit C 

at the carbonatic sequence basin, slightly above of the glaciogenic diamictites of the 

Bebedouro Formation; (ii) a second negative deviation seems to occur at the top of the first 

subsequence, suggesting the existence of a second glaciation at the end of the first 

transgressive-regressive cycle, possibly related to Marinoan Glaciation; And (iii) ẟ
13

C 

deviation close to zero for most of the lithofacies of Unit B1, where most of the P2O5 

anomalies were found. This could mark the transient limit of the suboxic / anoxic 

environment where precipitation of Fe and P ions generally occurs. Data from Major 

Elements and Rare Earths, including field observations, lead to validate some of the above 

interpretations. For the analysis of the 
87

Sr/
86

Sr ratio, a total of 09 samples were analyzed, all 

with Sr (total) higher than 1000 ppm and with a low Mn/Sr ratio (<0.1). All of them are 

constituted of mudstones and laminated calcarenites wich are sometimes intercalated with 

clayey levels of Unit B. The results obtained show a variation range between 0.70750 and 

0.70766, within the range expected for the interval between 720 and 600 Ma. 

 

Keywords: “Neoproterozoic”; “São Francisco Craton”, “Una Group”, “ Campinas Sub-basin”; 

“Chemostratigraphy”; “Correlation”. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1. APRESENTAÇÃO 

As sequências neoproterozoicas estão associadas a uma acumulação ocorrida 

durante eventos extensionais relacionados à quebra do supercontinente Rodínia, entre 900 e 

600 Ma. (CONDIE, 2002a). Estes sedimentos foram depositados em dois tipos de feições 

tectônicas (MISI et al. 2007): (i) uma feição relacionada com a deposição dominantemente 

carbonática, além de siliciclástica, em ambientes de mares epicontinentais rasos e (ii) outra 

feição associada às sequências carbonáticas e siliciclásticas depositadas em bacias de margem 

passiva (mar pericontinental) que bordejam áreas cratônicas que foram intensamente 

deformadas (Figura 1.1), estando associadas às faixas móveis da orogenia Brasiliana/Pan-

Africana.  

O Estado da Bahia tem cerca de 80% do seu território no domínio oriental do 

Cráton do São Francisco (ALMEIDA, 1977), que por sua vez tem boa parte da sua área total 

(incluindo parcialmente os territórios de Minas Gerais e Goiás) ocupada por coberturas 

sedimentares neoproterozoicas (Figura 1.2).  

 

Figura 1.1 - Esquema mostrando um ambiente de bacia intracratônica associada a mares epicontinentais e um 

ambiente de bacia de margem passiva associado a mares pericontinentais. 

 
Modificado de Heckel (1972). 
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Figura 1.2 - Mapa esquemático evidenciando as coberturas neoproterozoicas do Cráton do São Francisco. 

 

Fonte: Misi et al (2011). 

 

A estratigrafia isotópica de alta resolução pode ser uma poderosa ferramenta 

auxiliar para a caracterização de paleoambientes geradores de algumas anomalias científica e 

economicamente importantes e para a solução de alguns dilemas geocronológicos ainda 

persistentes sobre o Supergrupo São Francisco, onde está inserida a área de estudo, 

especialmente com relação à idade de sedimentação das sequências e à possibilidade de serem 

estabelecidas correlações estratigráficas confiáveis.  

Diante da escassez de dados geocronológicos necessários à correlação entre as 

sucessões carbonáticas e terrígenas, têm se utilizado amplamente a quimioestratigrafia com 
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isótopos de Sr associados aos isótopos de C em rochas carbonáticas. Segundo Banner (2004), 

o Sr possui um tempo de residência na água do mar, maior do que o tempo necessário à sua 

homogeneização termohalina, fazendo com que a sua composição isotópica seja a mesma em 

carbonatos depositados ao mesmo tempo. 

De acordo com Figueiredo (2006), no neoproterozoico, as razões isotópicas de Sr 

aumentam gradativamente em direção ao cambriano. Este aumento está associado às 

orogêneses responsáveis pela colagem do Supercontinente Gondwana, ao longo do 

Ediacarano, provocando um aumento na entrada de Sr radiogênico nos oceanos, proveniente 

da alteração das rochas mais antigas soerguidas. 

Uma variada gama de depósitos minerais, alguns deles em produção, está 

associada à evolução destas coberturas, dentre eles os depósitos e anomalias de Pb, Zn e P; 

sendo este último o mais importante para o que se propõe este trabalho. 

 

1.2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

Este estudo diz respeito à estratigrafia das sequências neoproterozóicas do Grupo 

Una da Sub- Bacia de Campinas, com foco na possível correlação com as outras sequências 

intracratônicas e de margem passiva, onde existem depósitos sedimentares de fosfato com 

nítido controle estratigráfico (MISI & KYLE, 1994). Os objetivos específicos estão 

relacionados aos seguintes itens: 

(i) Construção de seções estratigráficas detalhadas; 

(ii) amostragem para estudos petrográficos e quimioestratigráficos, já que se trata 

de bacias sedimentares de idade Pré-cambriana – em geral afossilíferas e pobres em dados 

geocronológicos – visando o desenvolvimento de possíveis modelos de evolução dos 

processos e dos paleoambientes, com destaque para os paleoambientes geradores de 

anomalias de fosfato; 

(iii) estabelecer correlações locais e regionais; 

(iv) publicar resultados para a comunidade científica e setor de mineração. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

As implicações econômicas de estudos dessa natureza são óbvias, destacando-se 

aqui o estabelecimento de modelos exploratórios para concentrações anômalas de fosfato, 

principalmente. 

O Fósforo é um importante elemento, essencial para o crescimento e 

desenvolvimento da maioria dos organismos. As plantas também o requerem para se 
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desenvolverem. Por esta razão, o fosfato é considerado um importante ingrediente de 

fertilização. Dentre os depósitos, os de origem sedimentar (fosforitos) constituem as mais 

importantes fontes de fósforo. Eles fornecem cerca de 80 % do total da produção fosfática 

mundial e contém 95 % ou mais das reservas de fosfato do mundo (HOWARD, 1979). 

Devido à importância destes depósitos, o estudo dos mesmos é fundamental no sentido de 

nortear descobertas futuras, já que as demandas mundiais são cada vez maiores. Este 

elemento está relacionado a uma enorme indústria que requer aproximadamente 150 milhões 

de toneladas de fosfato por ano. O material bruto está predominantemente associado a 

sedimentos ricos em fósforo ou fosforitos. 

Cientificamente, o estudo desta bacia é importante pois, com base na análise e 

interpretação dos dados de campo e analíticos, podem advir informações paleoambientais de 

extrema importância para o melhor entendimento da evolução destes pacotes sedimentares, 

bem como da origem das anomalias fosfogenéticas.  

 

1.4 LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

A área de estudo está situada na região centro-norte do Estado da Bahia (Figura 

1.3), cartograficamente compreendendo as folhas Delfino (SC-24-Y-A-II), Brejão da 

Caatinga (SC-24-Y-A-III), Senhor do Bomfim (SC-24-Y-B-I), Umburanas (SC-24-Y-A-V), 

Mirangaba (SC-24-Y-A-VI), América Dourada (SC-24-Y-C-II) e Jacobina (SC-24-Y-C-III). 

O principal acesso, para o compartimento sul da área estudada, é rodoviário, partindo-se de 

Salvador, pela rodovia federal BR-324, através da qual é possível chegar até a sede do 

município de Feira de Santana, onde o trajeto segue pela BA-052 (Estrada do Feijão) até a 

sede do município de Morro do Chapéu, que serviu como base durante as atividades de 

campo, totalizando um percurso de cerca de 388 Km (Figura 1.4). 

A sede do município de Campo Formoso foi utilizada como base para as 

campanhas de campo para o compartimento norte da sub-bacia. O principal acesso também é 

rodoviário, partindo-se de Salvador, através da BR-324 até a cidade de Capim Grosso, 

seguindo na direção norte pela BR-407 até a cidade de Senhor do Bonfim onde, a partir daí, 

segue-se para a cidade de Antônio Gonçalves pela BA-131 para depois chegar a Campo 

Formoso pela BA-220, totalizando um percurso de 482 Km (Figura 1.5). 
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Figura 1.3 -  Mapa de localização da Sub-bacia de Campinas (em vermelho). 

 

Modificado de Guimarães (1996). 

 

Figura 1.4 - Principais vias de acesso ao compartimento sul da área de pesquisa. 

 

Fonte: Google Maps  
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Figura 1.5 - Principais vias de acesso ao compartimento norte da área de pesquisa. 

 

Fonte: Google Maps 
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CAPÍTULO 2 - GEOLOGIA REGIONAL 

 

2.1. O CRÁTON DO SÃO FRANCISCO 

A Sub-bacia de Campinas, objeto de estudo deste trabalho, está inserida na região 

centro-norte do Cráton do São Francisco (CSF). Conforme Alkmim et al. (1993), o CSF é 

uma feição do Neoproterozoico que foi consolidada como um segmento da litosfera 

continental no Arqueano e moldada durante o Brasiliano. A evolução deste Cráton, segundo 

Cordani et al. (2000), começou no Arqueano e terminou no final do Mesoproterozoico. Sendo 

parte do supercontinente neoproterozoico Gondwana, o Cráton do São Francisco e suas faixas 

marginais se formaram pela aglutinação de massas continentais, envolvendo múltiplas e 

sucessivas colisões. Os processos tectônicos se iniciaram a cerca de 750 Ma e atingiram seu 

auge entre 650 e 530 Ma, coincidindo com o pico da orogenia do Ciclo Brasiliano-Pan 

Africano.  

Na Bahia, no final do Paleoproterozoico, colisões de segmentos crustais 

colocaram, lado a lado, unidades de rochas Arqueanas (Bloco do Gavião e antigos núcleos 

TTGs, sequências metassedimentares Contendas Mirante, Umburanas e Mundo Novo, 

complexos Jequié e Mairi e Núcleo Serrinha) com unidades de rochas formadas no início do 

Paleoproterozoico (Grupo Jacobina, Greenstone Belts do Rio Itapicuru e Capim). O 

metamorfismo associado reequilibrou estas rochas de diferentes idades nas fácies granulito, 

anfibolito e xisto-verde, constituindo cinturões móveis polideformados como os de Itabuna, 

Salvador-Curaçá e Salvador-Esplanada. No Mesoproterozoico, este embasamento 

metamórfico foi truncado por um aulacógeno, de direção N-S, no qual se depositou o 

Supergrupo Espinhaço. Sobre estas rochas e em parte do embasamento 

arqueano/paleoproterozoico acumularam-se sedimentos glaciais e pelítico-carbonáticos, 

paraplataformais neoproterozoicos do Supergrupo São Francisco. No fim do Proterozoico, 

colisões nas margens do Cráton formaram os cinturões dobrados Sergipano, Riacho do Pontal, 

Rio Preto, Rio Pardo, Brasília, Rio Grande e Araçuaí (BARBOSA et al., 2003). 

  

2.1.1. O Supergrupo Espinhaço 

Este compartimento, de idade Mesoproterozoica, está presente no entorno da Sub-

bacia de Campinas e faz parte do embasamento da mesma. Na Bahia, este supergrupo é 

compartimentado em dois grandes domínios fisiográficos: (i) domínio do Espinhaço 

Setentrional, a oeste, e (ii) domínio fisiográfico da Chapada Diamantina, a leste, separados 
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fisicamente pelo vale do Rio Paramirim.   

No domínio fisiográfico da Chapada Diamantina, onde está inserida a área de 

estudo, o Supergrupo Espinhaço é subdividido, da base para o topo, nos grupos Rio dos 

Remédios, Paraguaçu e Chapada Diamantina, sendo este último aflorante nas proximidades da 

área investigada. Assim, este surpegrupo engloba rochas pelíticas e psamíticas do Grupo 

Paraguaçu, litologias de sistemas fluvio-eólicos da Formação Tombador; de sistemas marinho 

e de planície de maré da Formação Caboclo; e de sistemas fluvial, litorâneo e deltaico da 

Formação Morro do Chapéu, pertencentes ao Grupo Chapada Diamantina, anquimetamórfico, 

ou metamorfisado até a fácies xisto-verde. 

Segundo Pedreira (1988), cada um destes grupos está correlacionado a uma 

sequência deposicional, enquanto Dominguez et al. (1993) reuniu os grupos Paraguaçu e Rio 

dos Remédios em uma megassequência deposicional denominada de megassequência 

Paraguaçu - Rio dos Remédios, e reconheceu duas sequências deposicionais no Grupo 

Chapada Diamantina, a sequência deposicional Tombador-Caboclo e a sequência 

deposicional Morro do Chapéu. 

 

2.1.2. Sequências neoproterozoicas do Cráton do São Francisco 

As bacias sedimentares neoproterozóicas do Cráton do São Francisco formaram-

se como uma consequência de eventos extensionais ocorridos entre 900 e 600 Ma (CONDIE, 

2002a), relacionados à separação do Rodínia. De acordo com Sanches (2012), as sequências 

sedimentares depositadas durantes estes eventos foram distribuídas nos seguintes ambientes 

geotectônicos:  

a) Estratos carbonáticos e siliciclásticos depositados em zonas tectonicamente 

estáveis (bacias intracratônicas ou epicontinentais), representados pelo Grupo Bambuí na 

Bacia do São Francisco, e Grupo Una, nas sub-bacias de Irecê, Campinas e de Una-Utinga 

(Figura 2.1); 

b) Estratos carbonáticos e siliciclásticos intensamente deformados em ambiente de 

margem passiva ao redor do cráton (bacias de margem passiva), incluindo o Grupo Vazante e 

o Ibiá (Cinturão de Dobramentos Brasília), Grupos Miaba e Vaza-Barris (Cinturão de 

Dobramentos Sergipe) e Grupo Macaúbas (Cinturão de Dobramento Araçuaí), além de outras 

unidades correlacionáveis nas faixas Rio Preto, Riacho do Pontal e Rio Pardo (Figura 2.1).  
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Figura 2.1 - Mapa geológico simplificado do Cráton do São Francisco, com destaque para as bacias 

intracratônicas e os cinturões e faixas que circundam esta unidade tectônica do embasamento da plataforma sul-

americana. 

 

Fonte: Sial et al. (2016). 

 

Três megassequências estão bem representadas nas bacias intracratônicas 

(epicontinentais) e parcialmente nas bacias de margem passiva: glaciogênica, carbonática e 

molássica. Pelo menos, dois ciclos transgressivos-regressivos ocorreram durante a evolução 

da megassequência carbonática que repousa sobre diamictitos glaciomarinhos Sturtianos e, 

um segundo evento glaciogênico Marinoano que ocorreu no fim do primeiro ciclo 

transgressivo-regressivo (MISI et al. 2011) (Figura 2.2). 
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Figura 2.2 - Coluna estratigráfica evidenciando as três mega-sequências e os dois sub-ciclos presentes na mega-

sequência carbonática das bacias sedimentares do CSF. 

 

Fonte: Retirado de Misi et al. (2007). 

 

Segundo Misi et al. (2011), estas três megassequências estão caracterizadas da 

seguinte forma:  

i) A megassequência glaciogênica é representada por rochas siliciclásticas que 

correspondem a conglomerados, metagrauvacas, diamictitos, pelitos e quartzitos. Estes 

depósitos são interpretados como de origem glacial a glácio-marinha. Pavimentos estriados e 

clastos caídos, bem como facetados e estriados, têm sido descritos na maioria das litofácies. 

Estas litofácies sobrepõem-se, discordantemente, sobre o embasamento 

Arqueano/Paleoproterozóico e sobre o Supergrupo Espinhaço Mesoproterozóico. Eles 

constituem a Fm. Jequitaí, do Grupo Bambuí, e a Fm. Bebedouro do Grupo Una. Nas bacias 

de margem passiva, diamictitos glaciais compõem a Fm. Palestina (Grupo Rio Pardo) e o 

Grupo Macaúbas, ambos do Cinturão de Dobramentos Araçuaí, a Fm. Palestina do Grupo 

Miaba/Vaza-Barris (Faixa de Dobramentos Sergipana), e a Fm. Santo Antônio do Bonito do 

Grupo Vazante (Faixa de Dobramentos Brasília).  

ii) A megassequência plataformal carbonática é composta de calcarenitos, 

dolomitos, margas, folhelhos e siltitos. O Grupo Bambuí, intracratônico, é subdivido nas 

seguintes formações: Sete Lagoas (dolarenitos com estruturas tepee no topo, calcários 
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laminados e dolomitos argilosos e avermelhados, na base), Serra de Santa Helena (marga e 

calcários intercalados), Lagoa do Jacaré (calcarenito negro, oolítico e rico em matéria 

orgânica) e Serra da Saudade (siltitos, pelitos e calcários intercalados).  

Nas Sub-bacias de Irecê, Campinas e Una-Utinga do Grupo Una, a sequência 

carbonática tem sido subdividida em cinco unidades informais que se correlacionam com 

àquelas do Grupo Bambuí: Unidade C (base da Fm. Sete Lagoas), Unidade B (parte 

intermediária da Fm. Sete Lagoas), Unidade B1 (topo da Fm. Sete Lagoas), Unidade A (Fm. 

Serra de Santa Helena), e Unidade A1 (Fm. Lagoa do Jacaré). 

As sequências de margem passiva que bordejam o cráton são representadas pelos 

Grupos Miaba/Vaza-Barris (NE do cráton, nos Estados de Bahia e Sergipe), Grupo Rio Pardo 

(Sul do Estado da Bahia), Grupos Rio Preto e Riacho do Pontal (região norte do Estado da 

Bahia) e por parte do Grupo Vazante (região oeste do Estado de Minas Gerais), englobando 

possivelmente estratos equivalentes, embora as feições tectônicas sejam diferentes para cada 

uma destas regiões. A espessura estratigráfica destas bacias marginais é maior em relação às 

bacias intracratônicas, e parte delas foi intensamente deformada durante a orogenia 

Brasiliana-Pan Africana.  

Para os sedimentos carbonáticos plataformais, o primeiro ciclo transgressivo-

regressivo terminou com uma abrangente exposição subaérea associada com estruturas 

“tepee”, anidrita nodular substituída, brechas de dissolução, e estromatólitos colunares e 

laminados. As principais anomalias de fosfato, geralemente, estão associadas a esta unidade 

das sequências. 

iii) A megassequência molássica (dominado por siliciclastos continentais) é 

composta por arcóseos, siltitos, filitos e conglomerados que constituem a Fm. Três Marias do 

Grupo Bambuí. A origem destes depósitos está relacionada à sedimentação tectônica 

molássica ao longo das bordas da área cratônica (Brito Neves & Cordani, 1991) apud Misi et 

al (2011).  

2.1.2.1. O Supergrupo São Francisco 

No Estado da Bahia, este supergrupo, de idade Neoproterozoica, ocorre em duas 

regiões distintas: (i) região da Bacia do São Francisco, e (ii) região da Chapada Diamantina 

Oriental.  

A primeira região está situada a oeste do estado e é representada, parcialmente, 

pelos grupos Macaúbas, na base, e Bambuí, no topo. 

O Grupo Macaúbas é uma associação de diamictitos, arenitos e pelitos. A 

sedimentação foi iniciada em aproximadamente 930 Ma. Segundo Dominguez (1996), este 
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grupo é classificado como de ambiente glácio-continental representado por sedimentos 

reciclados e ressedimentados sob a influência parcial de ondas de tempestade. 

O Grupo Bambuí é constituído por siliciclastos e calcários interestratificados das 

Formações Sete Lagoas, Serra de Santa Helena, Lagoa do Jacaré e Serra da Saudade. Os 

sedimentos pelítico-carbonáticos deste grupo foram interpretados como tendo sido 

depositados em um mar interior raso, de águas agitadas, sendo classificado como de ambiente 

marinho (MISI, 1976; DARDENNE, 1978; CHANG ET AL., 1988) apud Martins & Alkmim 

- Neto, 2001. 

A segunda região, onde também há uma área de afloramentos das rochas do 

Supergrupo São Francisco, situa-se na parte central do Estado da Bahia e é de suma 

importância para este trabalho, pois compreende a sub-bacia de Campinas, além das sub-

bacias de Irecê e Una-Utinga. A área é representada pelo Grupo Una. 

Historicamente, o Grupo Una tem sido subdividido em duas formações: (i) 

Bebedouro, composta por diamictitos glácio-marinhos na porção basal, e a sobreposta (ii) 

Formação Salitre, constituída por sequências carbonáticas que foram subdivididas por Misi 

(1979) em cinco unidades informais (C, B, B1, A e A1) (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 - Coluna estratigráfica proposta para a Formação Salitre. 

 

Fonte: Modificado de Misi & Silva (1996). 
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De acordo com Leão & Dominguez (1992) e Dominguez (1996), a Formação 

Bebedouro é constituída por diamictitos, pelitos e arenitos, estratificados e maciços, 

ordenados em camadas alternadas ou não, limitados por contatos bruscos, erosivos e 

gradativos que ocupam a posição basal. Datações realizadas pelo método Rb-Sr em pelitos da 

Formação Bebedouro indicam idade em torno de 932 ± 30 Ma (episódio de glaciação). 

A Formação Salitre compreende a maior parte da Sub-bacia de Campinas e é 

constituída por várias litofácies carbonáticas, tendo sido depositada em uma bacia formada no 

contexto de um mar epicontinental (Figura 1.1) com frequente ação de ondas e marés 

(DOMINGUEZ, 1993). Segundo Martínez (2007), estas são áreas cratônicas muito extensas e 

relativamente planas que foram cobertas por um mar raso. Na margem da plataforma, a 

inclinação pode ser muito suave (tipo rampa) ou abrupta. Dentro da plataforma e, devido à sua 

grande extensão, podem ocorrer áreas mais ou menos profundas contornadas por rampas 

homoclinais ou por complexos de ilhas barreira-laguna. Nelas, dominam a baixa energia e os 

sedimentos são depositados em contexto de supramaré/intermaré a submaré rasa. 

Os sedimentos carbonáticos da Formação Salitre podem alcançar espessuras 

superiores a 1.000m (MISI, 1992), e foram datados por métodos radiométricos e 

bioestratigráficos (estudo de estromatólitos). A datação bioestratigráfica posiciona esses 

sedimentos no limite Criogeniano-Ediacarano (SRIVASTAVA, 1982, 1986). Os estudos 

radiométricos feitos na região de Lajes do Batata pelo método Rb/Sr, dão uma idade para 

esses sedimentos carbonáticos de 774 ± 20Ma (MACEDO, 1982). Estudos isotópicos de 

87
Sr/

86
Sr feitos por Misi & Veizer (1998), colocaram os sedimentos carbonáticos da Formação 

Salitre no Criogeniano (700 - 560Ma). A sedimentação desta formação mostra-se coerente 

com os resultados obtidos por Chang et. al. (1993) para os carbonatos do Grupo Bambuí, no 

Estado de Minas Gerais. 

As unidades propostas e caracterizadas por Misi (1979) (Figura 2.3) estão listadas 

e descritas a seguir: 

Unidade C: constituída por dolomitos e calcários dolomíticos vermelhos e 

argilosos, que capeiam os diamictitos (sequências glaciogênicas da Formação Bebedouro), 

tratando-se da unidade dos “cap carbonates”. Esta unidade pode apresentar ou não 

estromatólitos circulares na porção basal e gretas de ressecamento, que evidenciam uma 

exposição aérea do carbonato durante sua formação. 

Unidade B: composta por calcários cinza-claros, por vezes dolomíticos, finamente 

laminados (ritmitos) e interestratificados com leitos argilosos, podendo ocorrer algumas vezes 

intercalações de calcário preto oolítico. A sedimentação relativamente profunda com 
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tendência regressiva indica que esta unidade é uma sequência marinha tipo shallowing 

upward, de ambiente equivalente a submaré a intermaré. 

Unidade B1: representada por dolarenitos (silicosos e oolíticos) e dololutitos 

cinza-claros, com nódulos e lentes de sílica (quartzo tipo lutecita) e de calcita. Ocorrem 

estruturas sedimentares como teepee e laminações estromatolíticas, que caracterizam 

exposição subaérea em clima árido, além de brechas intraformacionais lamelares, 

possivelmente formadas pela dissolução de sulfatos (Misi & Kyle, 1994). Estromatólitos 

colunares (ricos em carbonato-fluorapatita) relacionam-se a zonas relativamente mais 

profundas, de alta energia. Todas estas estruturas mencionadas anteriormente são indicativas 

de ambientes equivalentes de inter a supramaré (Misi & Kyle, 1994). Podem ocorrer também 

corpos lenticulares e de espessuras métricas de calcários pretos, ricos em matéria orgânica, 

oolíticos, parcialmente dolomitizados. Esta unidade contém as principais ocorrências de Pb-

Zn e fosfato. 

Unidade A: caracterizada pela presença de siltitos, argilitos calcíferos e margas, 

cinza-escuros quando não alterados, cinza-claros ou avermelhados de maneira geral, expostos 

na borda oeste da bacia de Irecê. Agregados de cristais cúbicos de pirita podem também 

ocorrer. De uma forma geral, a espessura desta unidade varia de 0 a 100 m. Sua deposição 

parece estar associada a um ambiente marinho relativamente mais profundo.   

Unidade A1: formada por calcilutitos pretos e calcários oolíticos e pisolíticos, 

ricos em matéria orgânica. Condições rasas de sedimentação são características e estruturas 

indicativas de ambiente agitado são comuns, tais como estratificações cruzadas ou com 

abundantes intraclastos, e marcas de onda, dentre outros. Os calcilutitos desta unidade 

ocorrem freqüentemente bastante dobrados e cavalgados, na região de Irecê, com dobras 

deitadas com vergência para sul, indicando esforços compressivos de norte para sul. Segundo 

Misi e Silva (1996), estes dobramentos e cavalgamentos estariam relacionados à tectônica 

Brasiliana, ou seja, seriam reflexo da tectônica da faixa Rio Preto sobre a cobertura. 

Estudos feitos com a estratigrafia isotópica (quimioestratigrafia), principalmente 

com relação à variação da composição de 
87

Sr/
86

Sr, δ
13

C e δ
18

O em amostras bem 

preservadas, juntamente com observações litoestratigráficas, permitem uma correlação ampla 

entre as sequências neoproterozoicas do Cráton do São Francisco, bem como o 

estabelecimento de curvas de variação bem calibradas, passíveis de serem usadas para datar 

os processos de sedimentação.  

Segundo Misi et al (2011), as ocorrências globais de sedimentos glaciogênicos do 

Neoproterozoico de baixas latitudes e as anomalias texturais e isotópicas de carbonatos pós-
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glaciais, fornecem marcadores estratigráficos que têm sido usados para correlações, até 

mesmo intercontinentais.  

As correlações entre as sequências, por sua vez, passam a ser mais confiáveis. Na 

ausência de marcadores radiométricos, ao invés de se utilizarem apenas unidades 

litoestratigráficas, utilizam-se os marcadores isotópicos.  

Estudos feitos através de isótopos de C fornecidos por Misi & Kyle (1994) e 

Sanches et al. (2007), além de outros estudos realizados por estes autores, indicam um 

ambiente anóxico a subóxico de fosfatização que claramente ocorreu durante fases 

diagenéticas precoces. A decomposição bacteriana da matéria orgânica foi provavelmente 

responsável pelo enriquecimento em fosfato, resultando na precipitação direta do carbonato 

fluorapatita ou substituição do carbonato de cálcio (MISI & KYLE, 1994).  

O primeiro estudo isotópico em carbonatos de capa (dolomitos pós-glaciais) Pré-

cambrianos foi realizado na Sub-bacia de Irecê (Grupo Una) por Torquato & Misi (1977) 

apud Kaufman et al. (2007). Torquato & Misi (1977) obtiveram resultados que revelam uma 

tendência de valores negativos de δ
13

C nos dolomitos vermelhos e argilosos (Unidade C, δ
13

C 

= -6 ‰) imediatamente acima do diamictito da Fm. Bebedouro. Valores em torno de 0 ‰ na 

Unidade B e alguns negativos na Unidade B1, e valores altamente positivos (+8 ‰) nas 

Unidades A e A1 foram também obtidos por esses autores. Os valores negativos para os 

dolomitos da Unidade C, acima da Fm. Bebedouro, são semelhantes aos observados nas 

sequências pós-glaciais em todo o mundo e apoiam a interpretação glacial para os 

diamictitos. Além disto, Misi & Veizer (1998) determinaram razões 
87

Sr/
86

Sr em carbonatos 

bem preservados, encontrando valores que implicam em uma idade de sedimentação entre 

750 e 600 Ma. 

Estudos feitos no Cráton do São Francisco com os isótopos 
87

Sr/
86

Sr nas 

coberturas neoproterozoicas, encontraram valores variando de 0,70740-0,70780, o que apoia 

a correlação com o Grupo Bambuí. 

 

2.1.3. Coberturas Superficiais Fanerozoicas 

As Coberturas Superficiais têm ampla distribuição nas áreas de ocorrência dos 

Grupos Chapada Diamantina e Una, e podem ser separadas em dois subconjuntos principais 

de sedimentos: (i) calcários (calcretes) beges, pertencentes à Formação Caatinga, de idade 

quaternária, resultantes de processos de dissolução química e reprecipitação in situ 

(BRANNER 1911); e (ii) sedimentos Tércio-quaternários detríticos, inconsolidados, 

correlacionados à evolução das superfícies de pediplanação Sulamericana e Velhas de King 
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(1956) e geralmente provêm de depósitos fluviais, flúvio-lacustres e eólicos (INDA & 

BARBOSA 1978). 

 

2.2. EVOLUÇÃO GEOTECTÔNICA 

O Cráton do São Francisco (ALMEIDA 1967, 1977) abrange principalmente os 

estados da Bahia e de Minas Gerais e é a mais bem exposta e estudada unidade tectônica do 

embasamento da plataforma sul-americana. Como dito anteriormente, possui seu contorno 

definido por cinturões de dobramentos (Riacho do Pontal, Sergipano, Araçuaí, Ribeira, 

Brasília e Rio Preto). 

O cráton é truncado por um rift abortado, orientado segundo N-S, no qual se 

depositaram os protólitos dos Supergrupos Espinhaço (Mesoproterozoico) e São Francisco 

(Neoproterozoico) (BARBOSA ET AL., 2003). A bacia na qual se acumularam as rochas 

siliciclásticas do Supergrupo Espinhaço originou-se por volta de 1,7 Ga. Neste rift seis 

sequências deposicionais se acumularam, isto é, Paraguaçu-Rio dos Remédios, Tombador-

Caboclo e Morro do Chapéu (Província Chapada Diamantina), além das sequências Borda 

Leste, Espinhaço e Gentio (Província do Espinhaço Setentrional). O Bloco do Paramirim, 

situado entre as duas províncias, provavelmente atuou como alto no interior da bacia 

(DOMINGUEZ, 1993 apud. Barbosa et al., 2003). 

A origem da Bacia Espinhaço-São Francisco foi proposta por Dominguez (1993) 

durante uma fase de estiramento crustal, onde foram depositadas rochas pertencentes ao 

Grupo Paraguaçu. O fim da deposição deste grupo deu-se a partir do soerguimento com 

exposição subaérea, o que favoreceu a deposição da Formação Tombador e a implantação de 

um importante sistema fluvial. Um novo episódio de subsidência de natureza térmico flexural 

associado à evolução do aulacógeno do Espinhaço resultou na acumulação da Formação 

Caboclo. Importante abaixamento do nível do mar resultou na exposição subaérea de quase 

toda a Bacia do Espinhaço, e durante a subida possibilitou a deposição da sequência Morro do 

Chapéu. 

Em torno de 1.0 Ga, importante glaciação afetou a maior parte do Cráton. As 

geleiras se movimentaram de W para E na borda sudoeste do paleo-continente São Francisco 

e, de NE para SW na Província da Chapada Diamantina. Dominguez (1993.) denominou esta 

extensa glaciação de Bebedouro-Macaúbas, e esta resultou na deposição de diamictitos e 

arenitos glaciais. 

A acumulação dos sedimentos carbonáticos, como a Formação Salitre, sobre o 

Cráton do São Francisco, resultou do processo de deglaciação, o qual promoveu uma 
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inundação nas bordas ocidental e oriental do Cráton do São Francisco. A associação desta 

inundação com o aumento da subsidência das margens do paleocontinente São Franciscano 

para o seu interior, permitiu a implantação das Bacias São Francisco, Irecê e Una-Utinga. 

Estas bacias estão representadas por uma extensa cobertura sedimentar, onde estão 

depositadas as sequências essencialmente carbonáticas do Supergrupo São Francisco, na bacia 

homônima (Grupo Bambuí, Minas Gerais e Bahia), bem como nas Bacias de Irecê e Una-

Utinga (Grupo Una, Formações Bebedouro e Salitre, na Bahia), ambas posicionadas na 

porção oriental da Chapada Diamantina. 

O Grupo Una, onde está inserida a sequência sedimentar em estudo, ocorre em 

contato discordante erosivo e angular com as unidades sotopostas dos Grupos Chapada 

Diamantina e Espinhaço, do Mesoproterozoico, e sobre as rochas do embasamento Arqueano-

Paleoproterozoico (GUIMARÃES, 1996). 

No fim do Proterozoico, colisões nas margens do Cráton, as quais foram 

responsáveis pela formação dos Cinturões dobrados Brasilianos referidos, causaram inversão 

da bacia do Espinhaço – São Francisco. A intensidade da deformação foi maior ao longo do 

eixo do rift, onde a litosfera havia sido afinada durante os episódios de subsidência anteriores. 

Os sedimentos que se acumularam nas partes externas do rift, sobre os blocos continentais 

mais espessos, foram relativamente poupados da deformação (DOMINGUEZ, 1993) apud. 

Barbosa et al., 2003. 

Durante a separação Brasil-África, no Cretáceo, teve origem a Bacia do 

Recôncavo como rift abortado. Em continuação, extensa sedimentação plataformal tomou 

lugar durante o Fanerozóico, segundo Barbosa et al. (2003). 

Os estágios desta evolução proposta por Dominguez (1993) estão representados 

nas Figuras 2.4 e 2.5 a seguir. 
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Figura 2.4 - Estágios de evolução do Cráton do São Francisco. A) Implantação da Bacia do Espinhaço-São 

Francisco, durante o episódio de rifteamento ocorrido por volta de 1,7 Ga. B) Soerguimento e exposição 

subaérea do aulacógeno do Espinhaço. C) Novo episódio de subsidência associado à evolução do aulacógeno do 

Espinhaço com acumulação das sequências deposicionais Tombador-Caboclo e Espinhaço. D) Importante 

abaixamento do nível do mar resultou na exposição subaérea de quase toda a Bacia do Espinhaço, e durante a 

subida possibilitou a deposição da sequência Morro do Chapéu. 

 

Fonte: Modificado de Dominguez (1993). 
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.Figura 2.5 - Estágios de evolução do Cráton do São Francisco. E) A glaciação Bebedouro-Macaúbas envolveu 

grande parte do cráton; F) Ao final da glaciação ocorreu subida do nível eustático do mar que inundou o cráton, 

juntamente com uma expansão da subsidência das bordas para o interior do cráton, relacionada à evolução das 

margens passivas, resultou na implantação de importantes plataformas carbonáticas; G) Colisões nas margens do 

cráton com geração de cinturões de dobras e empurrões ao final do Proterozoico Superior, resultando na 

colocação de cargas sobre a litosfera do cráton; H) No Fanerozoico (Cretáceo), o cráton sofreu mais uma 

fragmentação continental. Nesta época ocorreram a implantação do rifte Recôncavo e a separação do Cráton do 

São Francisco do Cráton do Congo 

 

Fonte: Modificado de Dominguez (1993). 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

 

3.1. FASE PRELIMINAR 

Foram necessários estudos iniciais baseados em uma detalhada pesquisa 

bibliográfica, através da qual foi possível estabelecer um conhecimento prévio com respeito à 

geologia da área estudada e à metodologia a ser empregada neste estudo. 

 

3.2. FASE DE CAMPO 

No período entre 20/07/2014 e 29/07/2014, totalizando dez dias, foi efetuada a 

primeira campanha de campo referente ao compartimento sul da área de estudo, com sede no 

município de Morro do Chapéu. As atividades de campo incluíram o mapeamento geológico 

regional e local, com levantamento, descrição de seções de detalhe com coleta de amostras 

com intervalos de aproximadamente 1 m entre si, na escala vertical, sempre que possível, e 

teste colorimétrico de campo para fosfato, com o uso de molibdato de amônio. Foram 

coletadas amostras de rochas carbonáticas para análises petrográficas (64 amostras), químicas 

(91 amostras), isotópicas (Sr
86

/Sr
87

 – 15 amostras e isótopos estáveis de C e O – 44 

amostras). No período de 23/04/2015 até 30/04/2015, totalizando nove dias, foi efetuada a 

segunda campanha de campo referente ao compartimento norte da área de estudo, com sede 

no município de Campo Formoso. A sequência das atividades de campo seguiram a mesma 

metodologia. Nesta etapa foram coletadas amostras de rochas carbonáticas para análises 

petrográficas, químicas (36 amostras), e isotópicas (29 amostras).  

 

3.3. PETROGRAFIA 

As amostras foram inicialmente descritas macroscopicamente para 

reconhecimento dos litotipos e das litofácies sedimentares. Nestas amostras foram 

identificadas estruturas pós-deposicionais promovidas por diagênese e/ou tectonismo tais 

como falhas, veios, recristalização mineral e dissoluções, as quais serviram como critério 

para evitar possíveis alterações nos resultados dos estudos isotópicos. 

Antes do procedimento de coleta de material para análises geoquímicas e 

isotópicas das rochas carbonáticas, que seriam totalmente destruídas, estas amostras foram 

digitalizadas por meio de um banco de dados para consulta. 

Lâminas delgadas petrográficas de 54 amostras de carbonatos foram 

confeccionadas para descrição sob microscópio de luz polarizada modelo Nikon BX-50. 
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Neste estudo, a classificação das rochas carbonáticas foi estabelecida com base na 

granulometria, composição mineralógica e texturas. 

 

3.4.  LITOGEOQUÍMICA 

Amostras foram preparadas e analisadas no laboratório da SGS-GEOSOL em 

Belo Horizonte para elementos maiores, traços e terras-raras, utilizando-se os seguintes 

métodos:  

a) ICP-OES (Inductively Coupled Plasma) por digestão com água régia (3HCl+HNO3) e/ou 

Fluorescência de Raios-X para elementos maiores;  

b) ICP com digestão utilizando-se peróxido de sódio (Na2O2) para elementos traços;  

c) ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) por digestão com metaborato de 

lítio (LiBO2) para elementos terras-raras. 

Para o processamento dos dados do presente trabalho foi utilizado o software 

Microsoft Office Excel 2007, sendo possível, portanto, a criação de gráficos binários de 

classificação geoquímica, além de gráficos de elementos terras raras. 

 

3.5. ANÁLISES ISOTÓPICAS DE C, O e Sr 

Para estas análises, foram selecionadas amostras bem preservadas (razão Mn/Sr 

<1). 

As amostras para análises de isótopos de C e O foram pulverizadas no Laboratório 

de Sedimentologia da Universidade Federal de Sergipe e foram analisadas no Laboratório de 

Isótopos Estáveis (LABISE) da Universidade Federal de Pernambuco sob coordenação do 

Professor Alcides Nóbrega Sial. Para a análise isotópica de carbono e oxigênio foram 

coletados 300 microgramas de pó de rocha para cada amostra. Essas amostras foram 

colocadas para reagir ao ácido ortofosfórico (H3PO4) a 25° C para liberar CO2. Os valores de 

δ
13

C e δ
18

O foram medidos em CO2. Após a limpeza criogênica em um espectrômetro de 

massa com um coletor triplo SIRA II ou Delta V Advantage, os dados isotópicos de C e O 

foram fornecidos como partes por mil (‰) em desvios com referência a V-PDB e V-SMOW, 

respectivamente. O erro foi de 0,1 ‰ para o carbono e 0,2 ‰ para oxigênio. 

As análises de razão de 
87

Sr/
86

Sr foram feitas nos Estados Unidos no Laboratório 

coordenado pelo professor Alan Jay Kaufman. 

Para a análise da composição dos isótopos de Sr (
87

Sr/
86

Sr), 5-10 mg da amostra 

pulverizada foram filtrados três vezes em 0.2 M de acetato de amônio (pH ~8.2) para 

remover Sr permutável de minerais não carbonáticos, e então enxaguados três vezes com 
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água Milli-Q. O pó filtrado foi centrifugado, decantado, e acidificado com 0.5 M ácido 

acético duplamente destilado para remover o estrôncio da estrutura de cristal carbonático. O 

sobrenadante foi centrifugado para remover resíduos insolúveis e então decantado, seco e 

subsequentemente dissolvido em 200 μl de 3M HNO3. A separação do estrôncio por troca de 

cátion foi realizada usando uma pequena coluna de polietileno contendo ~1 cm de resina 

específica de Sr Eichrom®. A coluna foi enxaguada com 400 μl de 3 M de HNO3 antes que a 

amostra dissolvida fosse carregada na coluna. Após o carregamento, a amostra foi 

sequencialmente diluída com 200 μl de 3 M HNO3, 600 μl de 7 M HNO3 e 100 μl de 3 M 

HNO3 para remover o Ca, Rb e frações REE; a fração de Sr adsorve fortemente à resina em 

um ambiente acidificado. A fração de Sr foi removida com uma diluição de ~800μl de 0.05 

M HNO3 e o produto resultante foi colhido e submetido a ressecamento. Os isótopos de Sr 

foram determinados com um espectrômetro de massa acoplado a um plasma. 

 

3.6. FASE DE ESCRITÓRIO 

A última etapa da pesquisa consistiu na interpretação e integração dos dados 

obtidos, possibilitando a redação da dissertação e a divulgação do trabalho para a 

comunidade científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 - FUNDAMENTOS DA FOSFOGÊNESE 
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4.1. INTRODUÇÃO 

O Fósforo é um importante elemento que é essencial para o crescimento e 

desenvolvimento da maioria dos organismos. As plantas também o requerem para se 

desenvolverem. Por esta razão, o fosfato é considerado um importante ingrediente de 

fertilização. Dentre os depósitos de fosfato, os de origem sedimentar (fosforitos) constituem 

as mais importantes fontes de fósforo. Eles fornecem cerca de 80 % do total da produção 

fosfática mundial e contém 95 % ou mais das reservas de fosfato do mundo (HOWARD, 

1979). Devido à importância destes depósitos, o estudo das anomalias é de fundamental 

importância, no sentido de nortear descobertas futuras, já que as demandas mundiais são cada 

vez maiores. Este elemento está relacionado a uma enorme indústria que requer 

aproximadamente 150 milhões de toneladas de fosfato por ano. O material bruto está 

predominantemente associado a sedimentos ricos em fósforo ou fosforitos.  

Segundo Robb (2005), os fosforitos geralmente estão associados aos mesmos 

ambientes onde se formam minérios de Manganês acamadado e Ferro bandado, ou seja, ao 

longo de plataformas continentais e em ambientes marinhos de água rasa, assim como lagunas 

e deltas. O processo de formação essencialmente envolve a ressurgência de correntes 

oceânicas frias contendo concentrações de metais acima do normal, e fazendo com que ocorra 

a precipitação sobre as plataformas continentais.  

 

4.2. FONTE E PRECIPITAÇÃO DO FÓSFORO 

A maioria das rochas sedimentares observadas no registro geológico apresentam 

concentrações de fósforo muito baixas, inferiores a 0,3%. Os fosforitos são os mais 

importantes registros do ciclo do P ao longo do tempo. Compreendem rochas sedimentares 

biogenéticas, formadas em ambiente marinho, sob condições muito peculiares e ainda pouco 

entendidas, que apresentam teores de P2O5 acima de 18%. As condições necessárias para a 

formação dessas rochas, economicamente importantes, envolvem questões complexas que 

interagem através do tempo. Esses pré-requisitos para a sedimentação dos fosforitos definem 

o que se chama de sistema fosfogenético, controlado amplamente pelo ambiente tectônico 

(FÖLLMI, 1996) apud Sanches (2012).  Importantes fontes de fósforo em ambientes 

marinhos incluem a atividade hidrotermal e o intemperismo submarino dos basaltos das 

cadeias meso-oceânicas, que fornecem quantidades significativas de fosfato primordial. Além 

disso, como pode ser observado no ciclo do fósforo, o intemperismo continental de rochas 

ígneas e sedimentares ricas em fosfato constituem a fonte mais importante desse elemento. 
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Porém, a mobilidade deste fósforo vai depender do tipo e qualidade do solo, das condições 

físico-químicas da água que percola o solo, a temperatura, o pH, a oxigenação e a atividade 

orgânica (SMECK 1985; WALKERS E SYERS, 1976; ZANIN, 1989) apud Föllmi (1996).  

O ciclo do Fósforo nos oceanos é altamente controlado por processos orgânicos, 

admitindo-se que este esteja dissolvido na água do mar como um ou outro complexo de PO4
3-

 

(estável em condições muito alcalinas), H2PO4
-
 (complexo aniônico dominante), ou H2PO4

-
 

(estável em condições ácidas). Estes complexos aniônicos são absorvidos por organismos que 

vivem em ambientes marinhos rasos para formar suas carapaças, ossos e dentes. A 

subsequente acumulação está associada a morte do organismo hospedeiro que se instala no 

substrato do oceano. O Fósforo é então liberado pelo decaimento do organismo formando um 

composto de fosfato de cálcio que assim se converte em uma impura e criptocristalina forma 

de Apatita (Ca5(PO4)3[F, OH]) ou Colofana (ROBB, 2005). 

A formação de apatita/colofana em sedimentos fosfáticos tem sido debatida a 

respeito do desenvolvimento de um precipitado primário junto à interface água-sedimento 

(onde a matéria orgânica se decompõe) ou como um produto da diagênese durante a 

compactação tardia e desidratação do sedimento (ROBB, 2005). 

Outros fatores como o clima e mudanças no nível eustático do mar, também 

parecem estar intimamente associados com a formação de fosforitos. Parece haver uma 

correlação entre os períodos de elevação do nível do mar e a formação de anomalias ou 

depósitos de fosfato; o que pode estar diretamente relacionado com eventos pós-glaciais. Isto 

pode ser explicado pelo fato de que a elevação do nível do mar e inundação de plataformas 

continentais aumentam a circulação e a ressurgência. Com o aumento das correntes de 

ressurgência, a formação de fosforita teria sido promovida pela concentração biogênica e/ou 

redução da solubilidade do Fósforo acompanhada da existência de um ambiente 

biologicamente produtivo e de temperatura mais elevada. 

Uma vez removido das rochas por processos intempéricos mecânicos ou 

bioquímicos, o fosfato é lixiviado e transportado pela água ou pelo vento, e transferido para 

lagos, rios e oceanos. Segundo Froelich (1984), após ser transferido do ambiente continental 

para o marinho, cerca de 90% do fosfato é soterrado sem nenhuma interação com a biosfera. 

Em ambientes marinhos todo o fosfato de fonte fluvial e eólica é utilizado na zona superficial 

de produtividade primária e incorporado à matéria orgânica. Eventualmente, pode ser 

transferido para o fundo dos oceanos na forma de agregados e matéria orgânica, e, em 

condições oxidantes, como fosfato inorgânico dissolvido. A maior parte do fosfato é levada 
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para zonas superficiais, pelas correntes intermediárias e profundas, e assim reintroduzido na 

zona fótica pelo processo de ressurgência marinha. 

Sob condições de pH em torno de 7,1 a 7,8 e temperaturas de 5 a 20ºC estima-se 

valores de precipitação de fluorapatita em torno de 5x10-8g/l e 2,5x10- 7g/l, valores estes que 

podem ser modificados consideravelmente em função da composição do fosfato precipitado 

(especialmente o conteúdo de cabonato), das propriedades do sedimento, presença de 

oxigênio e interferência da atividade orgânica (JANKE, 1984) apud Sanches (2012). 

 

4.3. MODELO PARA CONCENTRAÇÃO DE FOSFATO 

Nos oceanos, o fósforo é removido de águas superficiais ricas em nutrientes 

através de fitoplâncton e convertido nos sedimentos orgânicos mediantes reações 

microbióticas e redox (JAHNKE et al, 1983, GLENN et a, 1994) apud Puhfall & Hiatt 

(2012). A redução bacteriana do sulfato é a reação mais eficiente em liberar o P orgânico para 

as águas intersticiais. A precipitação da francolita ocorre quando a água dos poros torna-se 

supersaturada em relação ao fosfato de cálcio (GLENN et al.,1994) apud Puhfall & Hiatt, 

2012). Nas áreas que não estão associadas com correntes de ressurgência a concentração de 

fosfato em sedimentos é controlada pelo bombeamento Fe-redox (HEGGIE et al, 1990). 

Nelson et al. (2010) admite um oceano estratificado em zonas óxicas, sub-óxicas e anóxicas 

no pré-cambriano, onde o bombeamento Fe-Redox teria sido indispensável para a formação 

dos depósitos fosfáticos dessa idade. O bombeamento Fe-Redox é um mecanismo cíclico que 

enriquece de fosfato as águas intersticiais nos poros dos sedimentos, inicialmente, 

transportando o Fe e o ácido fosfórico, adsorvido na forma de oxihidróxico para a zona 

subóxica.   

Durante o soterramento, essa dissolução de Fe libera o fosfato adsorvido nos 

poros das águas intersticiais abaixo do limite subóxico-anóxico. A fosfogênese é limitada no 

sedimento pela disponibilidade de Fe derivados da água do mar. A liberação de fosfato dos 

sedimentos é impedida por readsorção de fosfato para oxihidróxicos de Fe, logo acima da 

interface redox (NELSON et al., 2010), conforme mostra a Figura 4.1. 
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Figura 4.1 - Extensão da fosfogênese resultantes do bombeamento de Fe-redox nas plataformas do Pré-

Cambriano e Fanerozóico. Como oxihidróxidos de Fe são soterrados sob a interface Fe-redox, são dissolvidos e 

liberam PO4
3-

 adsorvido na água intersticial. A fosfogênese é limitada no sedimento pela disponibilidade de 

Ferro derivados da água do mar. A diferença em tamanho das regiões fosfogenéticas no Pré-Cambriano e 

Fanerozóico é atribuída à disparidade no estado de oxigenação do fundo do mar. No Pré-Cambriano, 

estromatólitos fotossintéticos em ambientes próximos à costa produziram um assoalho subóxico que facilitou o 

bombeamento de Fe-redox e, portanto, a fosfogênese. Esta não poderia ocorrer na plataforma média e distal, 

porque estes regiões situam-se abaixo da chemoclina de oxigênio. Esta transição é interpretada por ter 

aproximadamente coincidido com o nível de base da onda. A fosfogênese no Fanerozóico ocorre através de todo 

o ambiente da plataforma porque o fundo do mar é geralmente bem oxigenado. Neste modelo, o termo 

"subóxicos" é usado como uma medida relativa dos níveis de oxigênio na coluna de água e sedimentos e não se 

refere a reações autigênicas específicas ou concentrações de oxigênio (cf. Canfield e Thamdrup, 2009). FWB = 

nível de base da onda de clima justo, SWB = base de ondas de tempestade. 

 

Fonte: Nelson et al. (2010). 

 

 

 

 

 

4.4.  FOSFOGÊNESE E GLACIAÇÕES NEOPROTEROZOICAS 
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Existiram, possivelmente, três glaciações bem representadas no Neoproterozóico: 

Sturtiana (entre 750 a 700 Ma), Marinoana (entre 630 a 600 Ma) e Gaskiers (580 Ma), 

conforme Kennedy et al (1998) apud Uhlein et al. (2011). 

Uma revisão dos registros glaciais da Terra ao longo dos últimos 3 Ga, indica uma 

relação estreita entre épocas glaciais e momentos de maior extensão crustal, evidenciadas 

durante o Proterozóico e Fanerozóico. A maior parte desse registro glacial está preservada em 

rochas sedimentares depositadas em bacias extensionais (EYLER, 2008). Ainda segundo o 

autor supracitado, há momentos na história da Terra em que há rifteamento sem associação 

com deglaciação e degelo sem rifteamento. Mas a constante associação entre esses eventos 

não pode ser uma mera coincidência (Fig 4.2). 

 

Figura 4.2 - Representação esquemática das épocas glaciais da história da Terra e sua relação com as fases de 

tectônicas de criação e quebra de supercontinentes. 

 

Fonte: Eyler (2008). 

 

Duas das mais severas glaciações na história de Terra ocorreram no Criogeniano, 

em torno de 710 Ma, e no Marinoano, que terminou em 635 Ma (HOFFMANN et al., 2004; 

CONDON et al., 2005), além de uma glaciação posterior, a Gaskier, ocorrida a 

aproximadamente 580 Ma atrás (HALVERSON et al., 2005).  

O Sturtiano é classicamente associado ao reaparecimento de formações ferríferas 

bandadas. Contudo, o intervalo de variação dessas idades é muito amplo, entre 750 e 670 Ma. 

Essa variação nos dados geocronológicos gera muitos questionamentos quanto à 

contemporaneidade dos depósitos glaciais correlacionados ao Evento Sturtiano, bem como da 

extensão temporal deste evento.  
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No Brasil, unidades correspondentes às glaciações Sturtianas (idades variando 

entre 804 e 650 Ma.) possuem várias denominações: Bebedouro, Jequitaí, Carrancas, e 

Macaúbas (base dos Grupos Bambuí e Una que ocorrem nas Bacias do São Francisco, Irecê, 

Una-Utinga e Campinas); Santo Antônio do Bonito (base do Grupo Vazante); Panelinha e 

Salobro (base do Grupo Rio Pardo) (GONZAGA & WALDE, 2007).  

Sucessões correlatas aos eventos marinoano e gaskiers, apresentam um número 

reduzido de datações em relação ao evento Sturtiano, porém com idades mais coincidentes. 

Dados obtidos em depósitos do norte da Namíbia e do sul da China mostram excelentes 

correlações. Datações no Sul da Austrália indicam idades de aproximadamente 540 Ma. para 

o Ediacarano (fim do Neoproterozoico), em rochas que ocorrem imediatamente acima do 

diamictito marinoano (HOFFMAN et al. 2004).  

Na América do Sul, os diamictitos glaciogênicos e fácies associadas ocorrem em 

duas posições estratigráficas nas sequências Neoproterozóicas correspondentes ao Sturtiano e 

Marinoano, e são superpostos por carbonatos de capa (como definido por Kennedy, 1996; 

Kaufman al de et., 1997; Hoffman et al., 1998) e sucessões de fácies de ambiente marinho 

raso misturados. Carbonatos de capa são rochas carbonáticas que ocorrem em contato com 

diamictitos glaciogênicos e representam sedimentação em contexto greenhouse (deglaciação), 

conforme Hoffman et al. (1998) e Hoffman & Schrag (2002) apud Uhlein et al. (2011).  

A associação de sedimentos glaciais, fosforitos e a ocorrência de formações 

ferríferas têm colaborado na correlação dos eventos glaciais de altitude e do Ediacarano, a 

exemplo dos fosforitos que ocorrem na Faixa Brasília, associados a rochas da Formação 

Samburá e da base do Grupo Vazante em Minas Gerais. Megassequências carbonáticas sobre 

diamictitos presumidamente Marinoanos ocorrem no Grupo Corumbá (Bacia de Corumbá), 

no Grupo Araras e Arroyo del Soldado no Uruguai (GAUCHER et al., 2003a). Fosfatos 

também se concentraram em alguns carbonatos da Bacia de Corumbá (BOGGIANI, 1998, 

GAUCHER, 2000; GAUCHER et al., 2003a) apud Sanches (2012). Estas camadas mais 

jovens contêm evidência fóssil de cerca de 550 milhões de anos. 

Para estudo dos episódios fosfogenéticos e glaciais globais diversas ferramentas 

importantes são utilizadas, como as razões isotópicas de 
87

Sr/
86

Sr, valores de δ
13

C, δ
18

O, δ
34

S 

e padrões de ETR, o que tem possibilitado correlações seguras e a caracterização de tais 

eventos em diversas partes do mundo.  

Essas correlações indicam que após os períodos glaciais instalam-se condições 

favoráveis à implantação de sistemas fosfogenéticos. Além da alta produtividade favorecer a 

produção e concentração do P, outro fator ligado às glaciações que pode influir na 
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fosfogênese (principalmente pré-Cambriana), seria a exposição de enormes áreas continentais 

após o degelo, o que propiciaria o intemperismo continental em larga escala. Fe e P seriam 

lixiviados e transportados para as áreas oceânicas. Os dois principais episódios fosfogenéticos 

pré-Cambriano, Cambriano e Cretácio-Recente foram períodos onde as razões de 
87

Sr/
86

Sr da 

água do mar tiveram seus valores bastante influenciados pelo intemperismo continental. Além 

disso, as principais fases de formação de fosforitos nestes períodos estão associadas a valores 

mais baixos de δ
13

C, que, segundo Shields e Stille (2001), podem ser atribuídos a uma 

transferência muito precoce na diagênese do P orgânico para a francolita.  
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CAPÍTULO 5 - LITOFÁCIES DA SUB-BACIA DE CAMPINAS 

 

As litofácies da Sub-bacia de Campinas são representadas pelo Grupo Una que é 

caracterizado e subdividido em duas formações sedimentares, Bebedouro (Sequência 

Glaciogênica) e Salitre (Sequência de Plataforma Carbonática), relacionadas a um conjunto 

de feições que caracterizam uma unidade sedimentar carbonática, tais como cor, 

granulometria, estruturas sedimentares, geometria deposicional, fósseis e constituintes 

carbonáticos. As litofácies carbonáticas neste trabalho foram caracterizadas e baseadas na 

subdivisão feita por Misi (1979). A associação destas é representada por um grupo de fácies 

geneticamente relacionadas e que possui um significado ambiental. 

 

5.1. FORMAÇÃO BEBEDOURO 

Esta sequência glaciogênica foi depositada em discordância erosiva sobre o Grupo 

Chapada Diamantina (Mesoproterozoico) e sobre o embasamento Paleoproterozoico.  

A Formação Bebedouro ocorre às margens da sub-bacia estudada, principalmente 

nos limites sudeste e sudoeste. É composta por diamictitos glaciogênicos com ocorrência de 

clastos heterolíticos imersos em uma matriz silto-argilosa, sendo caracterizados por sua 

textura e mineralogia imaturas (Foto 5.1 A). Os clastos são compostos por granitos, gnaisses, 

pegmatitos, filitos, rochas básicas/ultrabásicas, vulcânicas, calcissilicáticas, quartzitos cinzas e 

verdes, arenitos, argilitos, carbonatos e cherts (GUIMARÃES et al., 2011). Embora haja a 

predominância de diamictitos, há também uma ocorrência mais restrita de arenitos arcóseos 

de colocarção avermelhada (Foto 5.1 B).  

Guimarães (1996) sugeriu que os diamictitos foram derivados de uma rápida 

deposição com transporte limitado em fluxo de detritos (coesivos e não coesivos), altas 

concentrações de correntes turbidíticas e quedas de grãos em um ambiente subaquoso (Figura 

5.1).  
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Foto 5 1 - A) Diamictitos glaciogênicos e B) Arenitos arcóseos. 

 

Fonte: o próprio autor. 

 

Figura 5 1 - Sistema glaciomarinho que originou a Formação Bebedouro. 

 

Fonte: Guimarães et al. (2011). 

 

5.2. FORMAÇÃO SALITRE 

Para a Formação Salitre, foram descritas e interpretadas pacotes litofaciológicos 

relacionados às três unidades informais observadas em campanhas de campo: C, B e B1. Esta 

sequência evoluiu em plataforma carbonática marinha, do tipo epicontinental, com apenas um 

ciclo transgressivo-regressivo, diferentemente das outras bacias que possuem mais um ciclo 

deste tipo acima deste, registrado em todo o Cráton, com exceção da Sub-bacia de Una-

Utinga. A distribuição das unidades está representada no mapa geológico de Souza (2017) 

B A 
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baseado em interpretações geológicas, geofísicas e espectrorradiométricas (Anexo 01). 

 

5.2.1. Unidade C 

Na área de estudo, esta unidade bordeja quase todo o compartimento sul da sub-

bacia e compreende grande parte do compartimento nordeste da sub-bacia. 

É composta essencialmente calcarenitos dolomitizados, argilosos e avermelhados 

com laminação subparalela quase sempre associada (Foto 5.2 A). Nestas rochas, é comum a 

ocorrência de porosidade vugular, diante da ação da dissolução com precipitação e formação 

de drusas de calcita (Foto 5.2 B). Em locais pontuais, elas apresentam uma coloração mais 

clara, quase bege. (Foto 5.2 C). Microscopicamente esta unidade é caracterizada por níveis 

argilosos e, de forma geral, pela abundante ocorrência de romboedros de “dolomita” (Foto 

5.2D). Próximo ao povoado de Lages do Batata, esta unidade surge recobrindo os diamictitos 

glaciogênicos da Formação Bebedouro (Foto 5.3). 

Esta unidade é interpretada como um fácies marinho pós-glacial, depositado sobre 

a litofácies dos diamictitos e arenitos arcóseos glaciogênicos da Formação Bebedouro, em 

situação de mar raso e predominantemente oxidante 

 

Foto 5.2 - A) Dolomitos de capa avermelhados com laminação plano-paralela. B) Drusas de calcita. C) 

Coloração bege que surge esporadicamente associada a esta litofácies. D) Fotomicrografia evidenciando a 

ocorrência predominante de romboedros de dolomita (critais brancos) associados a níveis argilosa e ferruginosa 

(avermelhada). 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Continuação da Foto 5.2 - C) Coloração bege que surge esporadicamente associada a esta litofácies. D) 

Fotomicrografia evidenciando a ocorrência predominante de romboedros de dolomita (critais brancos) 

associados a níveis argilosa e ferruginosa (avermelhada). 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Foto 5.3 - Contato entre os diamictitos da Formação Bebedouro (na base) e os dolomitos (acima) da Unidade C 

com visível nível rico em Fe na base. 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

 

 

5.2.2. Unidade B 

D C 
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A unidade B predomina, em termos de quantidades de afloramentos, sobre as 

demais. Ela é caracterizada por calcilutitos e calcarenitos laminados (ritmitos) que, por vezes, 

apresentam-se intercalados com camadas argilosas. Apresentam uma coloração cinza-escura, 

apresentando laminação subparalela e sendo mais resistentes aos processos intempéricos em 

relação às argilas, por vezes, interacamadadas e que apresentam uma coloração cinza-clara a 

bege e são caracterizadas por uma alta susceptibilidade à ação do intemperismo. Por vezes, é 

possível observar as camadas argilosas mais espessas (Foto 5.4 A) e, outras vezes, elas 

surgem mais finas e praticamente ausentes (Foto 5.4 B).  

Segundo Souza et al. (1993), a alternância de níveis arenosos e argilosos e a 

ausência generalizada de estruturas diagnósticas de deposição em água rasa e exposição 

subaérea, nesta unidade, sugerem que a sua deposição ocorreu abaixo do nível das ondas num 

ambiente anóxico/subóxico. Esta litofácies é caracterizada como depositada em um ambiente 

de submaré pelo fato do mar epicontinental conter um substrato irregular, sedimentando esta 

unidade em zonas mais profundas do relevo marinho. 

 

Foto 5.4 - A) Calcilutitos laminados com camadas argilosas intercaladas. B) Calcilutitos laminados com ausência 

de camadas argilosas. 

 

Fonte: o próprio autor. 

 

 

 

 

 

5.2.3. Unidade B1 

B A 
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Esta unidade, na área estudada, ocorre de maneira restrita e pontual e é composta 

pelas seguintes litofácies sedimentares: 

i) Dolomitos cinza-claros maciços (Foto 5.5 A), peloidais e impuros (Foto 5.5 B) 

com estratificações cruzadas (Foto 5.5 C) e, intercalados, por vezes, com dolomitos oolíticos 

(Foto 5.5 D). 

A ocorrência de dolomitos oolíticos e a presença genereralizada de estratificação 

cruzada sugerem um ambiente de submaré raso a intermaré com influência de ondas. 

Para o caso da ocorrência de dolomito impuro, sugere-se algum momento de 

aporte maior de sedimentos originados do continente, fato este, evidenciado pela abundância 

de cristais de terrígenos. 

 

Foto 5.5 - A) Dolomito cinza-claros e maciços. B) Fotomicrografia de dolomitos cinza-claros impuros (cristais 

de feldspato e quartzo) associados a uma matriz de dolomita (dol) e de calcita neomórfica (cal-n). C) 

Estratificação cruzada. D) Fotomicrografia evidenciando a ocorrência de camada oolítica (ool) nesta litofácies 

associada a romboedros de dolomita (dol) e calcita (cal). 

 

 

Fonte: o próprio autor. 

ii) Bioconstruções estromatolíticas de dois tipos, ocorrem também de forma 

A B 

C 
D 

felds 

qtz 
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pontual na sub-bacia.: 

a) No primeiro tipo, os estromatólitos são colunares, laminados, maiores e 

formam bioermas (litoermas) dômicas a subesféricas isoladas (Foto 5.6 A). Segundo 

Srivastava & Rocha (2002), a altura das colunas, em média, é de 80 cm, podendo chegar até 1 

m, enquanto a largura pode atingir 15 cm. As formas, em planta (contorno transversal 

perpendicular ao eixo principal de crescimento), são geralmente lobadas a elipsoidais (Foto 

5.6 B). Destaca-se aqui a ocorrência de pseudomorfos de minerais evaporíticos que foram 

preenchidos por calcita (Foto 5.6 C) e atestam um nível de exposição para esta unidade. 

 

Foto 5.6 - A) Estromatólitos, em perfil, mostrado sua característica colunar e laminada (detalhe). B) Exposição 

em planta de cabeças estromatolíticas com espaços preenchidos por calcarenitos intraclásticos (setas vermelhas). 

C) Fotomicrografia com ocorrências de pseudomorfos de minerais evaporíticos (evap) associados à calcita 

neomórfica (cal-n). 

 

 

Fonte: o próprio autor. 

b) No segundo tipo, os estromatólitos possuem um desenvolvimento incipiente, 

A 

B C 
evap 

cal-n 
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são laminados, menores, colunares, esparsos e dispersos e, na área de estudo, estão associados 

a calcarenitos (Foto 5.7). Segundo Srivastava & Rocha (2002), as colunas possuem uma altura 

de até 6 cm e uma largura de até 2 cm.  

 

Foto 5.7 - Estromatólitos colunares (setas) menores e associados a calcarenitos.  

 

Fonte: o próprio autor. 

 

iii) Calcirruditos e calcarenitos intraclásticos (Foto 5.8 A e Foto 5.8 B) associados 

às bioconstruções estromatolíticas (inter-recifais) do primeiro tipo e depositados sob 

influência de ondas de tempestades diante da ocorrência de estratificação cruzada do tipo 

“hummocky” (Foto 5.8 C). 

As bioconstruções e estruturas sedimentares associadas a estas, sugerem um 

ambiente de submaré rasa, com oscilações em profundidade sob influência de ondas de 

tempestades, evidenciada pela ocorrência de intraclastos remobilizados e estratificação 

cruzada do tipo “hummocky”. 

 

 

 
Foto 5.8 - A) Visíveis constituintes intraclásticos centimétricos que caracterizam os calcarenitos/calcirruditos 

intraclásticos. B) Fotomicrografia de calcirrudito com presença de constituintes aloquímicos como intraclastos 
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milimétricos na lâmina petrográfica, com presença também de porosidade vugular, além de calcita neomórfica 

(Cal-n) ocorrendo com dolomita (Dol) entre os grãos intraclásticos. C) estratificação cruzada nos 

Calcarenitos/Calcirruditos Intraclásticos, semelhantes a “Hummockys”. 

 

 

Fonte: o próprio autor. 

 

iv) Laminitos microbianos caracterizados por uma alternância de laminações e de 

colorações variando de cinza-claras a cinza-escuras, possuindo dimensões milimétricas a 

centimétricas (Foto 5.9). Esta litofácies só está presente no compartimento nordeste da Sub-

bacia de Campinas. 

A B 

C 
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Foto 5.9 - Afloramento em lajedo de laminito microbiano mostrando alternância de laminações claras e escuras. 

Parece haver a presença de “tepees” (setas) embrionários que podem caracterizar um nível de exposição. 

 

Fonte: o próprio autor. 
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CAPÍTULO 6 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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6.1. DESCRIÇÃO LITOFACIOLÓGICA DAS SEÇÕES QUIMIOESTRATIGRÁFICAS 

Foram estudadas sete seções geológicas da Formação Salitre em pontos variados 

da Sub-bacia de Campinas. São elas: Achado (Pontos AL-116, 117 e 118), Aurora (Ponto AL-

114), Pinhões (Pontos AL-50 e AL-69), Laje (Ponto AL-154), Central 1 – C1 (Ponto AL-10), 

Central 2 – C2 (Pontos AL-107, 108, 109, 110 e 111), e Taquarandi (Ponto AL-75).  

As seções descritas apresentam recristalização da matriz carbonática na maior 

parte de suas amostras, não obstante, as relações estratigráficas parecem não terem sido 

totalmente obliteradas. As análises realizadas forneceram resultados petrográficos e 

estratigráficos de isótopos de C, O e Sr, bem como dados litogeoquímicos que serão 

detalhados e discutidos neste capítulo. 

O mapa da Sub-bacia de Campinas (SOUZA, 2017), baseado em interpretações 

geológicas, geofísicas e espectrorradiométricas, com a localização das seções, compõe o 

Anexo 01. 

É preciso deixar claro que o compartimento nordeste da Sub-bacia de Campinas 

não teve nenhuma seção quimioestratigráfica representada em sua área, pois a região foi 

visitada na segunda campanha de campo que serviu, anteriormente, para visita à região de 

Umburanas e de Laje dos Negros. Sendo assim, pouco tempo foi dispensado para a região, 

visto que também não foram encontrados afloramentos com boas exposições verticais que 

serviriam para fazer a amostragem de metro em metro para a pesquisa quimioestratigráfica na 

área. 

 

6.1.1. Seção Achado 

Esta seção está localizada na região do povoado de Achado de Terra Nova e está 

inserida no contexto da Sub-bacia de Irecê, no âmbito do Projeto Mapa Metalogenético da 

Bahia.  

Foram descritas três unidades distintas separadas por hiatos de exposição: basal 

(afloramento em corte de estrada), central (afloramento em corte de estrada) e superior 

(afloramento do tipo lajedo). A espessura desta seção é de cerca de 6 m (Figura 6.1). 

A unidade basal possui 4 metros de espessura e é constituída por calcilutitos e 

calcarenitos finos, laminados e de coloração cinza-escura. Este litotipo está intercalado com 

níveis argilosos (Foto 6.1). 
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Foto 6.1 – Unidade basal da Seção Achado: Calcilutitos e calcarenitos finos laminados e de coloração cinza-

escura intercalados com níveis argilosos (níveis mais claros). 

 

Fonte: o próprio autor. 

 

A unidade intermediária possui 1 metro de espessura e é composta por dolomitos 

de coloração cinza-clara com ocorrência de nódulos de calcita e estilolitização, além de 

evidente fraturamento superficial (Foto 6.2 A). Destaca-se nesta litofácies o teste 

colorimétrico positivo para anomalia de fosfato (Foto 6.2B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.2 – Unidade intermediária da Seção Achado: A) Dolomitos finos de coloração cinza-clara com ocorrência 

de nódulos de calcita (seta preta) e estilolitização (seta vermelha); B) teste positivo para anomalia de fosfato 

(coloração amarela). 
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Fonte: o próprio autor. 

 

A unidade de topo também possui cerca de 1 metro de espessura e é igualmente 

constituída por dolomitos de coloração cinza-clara com ocorrência de vênulas preenchidas por 

calcita (Foto 6.3). 

 

Foto 6.3 - Dolomitos de coloração cinza-clara com ocorrência de vênula preenchida por calcita. 

 

Fonte: o próprio autor. 

Ao microscópio petrográfico, observa-se que as rochas da unidade basal são 

calcilutitos com predominância de calcita neomórfica, intercalados com níveis argilosos 

(camada mais escura) (Foto 6.4A). Na parte superior desta unidade de base, a rocha é 

A B 
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caracterizada como um calcarenito e observa-se evidente dolomitização com ocorrência de 

diversos romboedros de dolomita dispersos na rocha (Fotomicrografia 6.4B)  

A unidade intermediária é caracterizada por um dolomito peloidal. A rocha possui 

predominância de cristais de dolomita e peloides, além da ocorrência de calcita neomórfica e 

raros minerais opacos (Fotomicrografia 6.4C e 6.4D). No topo da seção Achado, as rochas são  

dolomitos oolíticos grossos (Foto 6.5A) com predominância de romboedros de dolomita (Foto 

6.5B). 

 
Foto 6.4 - A) Fotomicrografia do calcilutito laminado com predomínio de calcita neomórfica (cal-n) intercalado 

com níveis argilosos (camada mais escura) (2,5x – Luz plana; B) Fotomicrografia do calcilutito laminado com 

romboedros de dolomita (dol) dispersos na rocha associados a níveis argilosos e estilolitizados  (níveis mais 

escuros) (10x – Luz plana). 

 

Fonte: o próprio autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 - Continuação C) Dolomito peloidal (pel) (10x – Luz plana) e D) Dolomito peloidal com poro 

evidenciado no centro da imagem (vug) (10x – Nicóis cruzados). 
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Fonte: o próprio autor. 

 

Foto 6.5 - A) Fotomicrografia do dolomito oolítico (ool) e B)Fotomicrografia mostrando predominância de 

romboedros de dolomita (dol) preenchendo os constituintes oolíticos (ool).. (20x – Luz plana) 

 

Fonte: o próprio autor. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Figura 6.1 - Coluna estratigráfica da Seção Achado com suas curvas isotópicas de C, O e Sr. A escala vertical é 

de 1 m entre os pontos amostrados. 
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Fonte: o próprio autor. 

 

6.1.2. Seção Aurora 
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Esta seção está localizada próxima ao Povoado de Aurora e está inserida no 

contexto da Sub-bacia de Irecê, no âmbito do Projeto Mapa Metalogenético da Bahia. Os 

afloramentos ocorrem ao longo de uma estrada carroçável, perpendicular à estrada que leva à 

sede do município de Umburanas.  

A seção possui cerca de 4 metros de espessura (Figura 6.2) e é dominantemente 

composta por calcilutitos e calcarenitos laminados de coloração cinza-escura (Foto 6.6A), 

passando para um calcarenito estromatolítico no topo (Foto 6.6B). Destaca-se ainda o teste 

colorimétrico positivo para fosfato associado à bioconstrução estromatolítica (Foto 6.6C). Nos 

calcilutitos e calcarenitos laminados há um nítido predomínio de laminação plano-paralela.  

 

Foto 6.6 - A) Calcilutitos e calcarenitos laminados de coloração cinza-escura intercalados com níveis argilosos. 

B) Calcarenito estromatolítico médio. C) Detalhe de teste positivo para fosfato na bioconstrução estromatolítica 

com ocorrência de veios de calcita. 

 

 

Fonte: o próprio autor. 

 

Ao microscópio petrográfico, observa-se a ocorrência de um calcarenito peloidal 

intercalado com níveis argilosos mais escuros enriquecidos em matéria orgânica e onde há 

B A 

C 
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uma ocorrência mais acentuada de dolomita, além da presença de possíveis intraclastos (Foto 

6.7). 

 

Foto 6.7 - Fotomicrografia do calcarenito peloidal (pel) com predominância de calcita neomórfica (cal-n) 

intercalado com níveis argilosos (nível mais escuro) onde há a ocorrência de cristais de dolomita (dol) e de 

possíveis intraclastos (intra). (2,5x – Luz plana). 

 
Fonte: o próprio autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 - Coluna estratigráfica da Seção Aurora com suas curvas isotópicas de C e O. A escala vertical é de 1 

m entre os pontos amostrados. 
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Fonte: o próprio autor. 

 

6.1.3. Seção Pinhões 

Esta seção está relacionada a afloramentos em corte de estrada não pavimentada 

que leva ao Povoado de Pinhões. As exposições rochosas são boas e pouco intemperizadas. A 

seção possui cerca de 12 metros de espessura (Figura 6.3). 

De maneira geral, possui uma unidade basal que é constituída por calcarenitos 

vermelhos e argilosos de granulometria fina a média ao longo de quase toda a seção, passando 

para calcilutitos e calcarenitos laminados, no topo. 

A litolofácies basal é considerada um carbonato de capa pós-glacial e está 

sobreposta, na estratigrafia geral, aos diamictitos glaciogênicos da Formação Bebedouro. 

Possuem coloração avermelhada, são argilosos, ferruginosos e têm laminações plano-parelalas 

como estrutura sedimentar predominante, além da visível ocorrência de níveis estilolitizados 

formados durante o processo de dissolução por pressão a que essas rochas foram submetidas 

(Foto 6.8A).  

À altura de 7 m, tem-se uma possível transição para calcilutitos laminados, 

representados por uma nítida mudança na coloração, com ausência do aspecto rubro 
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característico da litofácies basal e presença de marcante estrutura de laminação (Foto 6.8B). A 

partir daí, tem-se um hiato de exposição que separa esta unidade basal da superior. A unidade 

de topo possui 5 m de espessura e é composta totalmente por calcilutitos laminados (Foto 

6.8C). 

 

Foto 6.8 - A) Calcarenitos de coloração avermelhada, argilosos e com laminações plano-parelalas como estrutura 

sedimentar predominante. B) transição para os calcilutitos e calcarenitos laminados, representados por uma 

nítida mudança na coloração. C) calcilutitos e calcarenitos laminados apresentando uma coloração cinza-escura, 

possuindo laminação plano-paralela como estrutura predominante. 

 

 
Fonte: o próprio autor. 

 

Ao microscópio petrográfico, observa-se que os calcarenitos basais possuem 

granulometria fina a média e são avermelhados (ferruginosos). Possuem calcita neomórfica, 

B A 
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são peloidais e há a ocorrência de alguns romboedros de dolomita, além de minerais opacos 

(Foto 6.9A). 

Os calcilutitos são, por vezes, mais grossos granulometricamente e peloidais, 

adquirindo um aspecto de calcarenito (Foto 6.9B). Porém, de maneira geral, são finos, 

argilosos, possuem estilólitos e têm uma clássica ritmicidade visível entre os níveis argilosos 

e calcíticos, o que caracteriza uma estratificação subparalela. A calcita neomórfica é 

predominante, porém, alguns romboedros de dolomita também estão presentes. Muitos destes 

romboedros estão associados aos níveis argilosos com matéria orgânica (Foto 6.10).  

 

Foto 6.9 - A) Fotomicrografia dos calcarenitos avermelhados com ocorrência de calcita neomórfica (cal-n), 

peloides (pel), alguns romboedros de dolomita(dol) e raros opacos (op). B) Fotomicrografia da litofácies dos 

calcilutitos com aspecto de calcarenitos peloidais (pel) e alguns romboedros de dolomita (dol). Luz Plana (10x). 

 
Fonte: o próprio autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.10 - Fotomicrografia dos calcilutitos com estilólitos e uma clássica ritmicidade visível entre os níveis 

argilosos (mais escuros) e calcíticos (cal-n), o que caracteriza uma estratificação sub-paralela. Romboedros de 

dolomita (dol) geralmente estão associados às camadas mais argilosas. Luz Plana (10x). 
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Fonte: o próprio autor. 
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Figura 6.3 - Coluna estratigráfica da Seção Pinhões com suas curvas isotópicas de C e O.  A escala vertical é de 

1 m entre os pontos amostrados. 

 
Fonte: o próprio autor. 
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6.1.4. Seção Laje 

Esta seção está localizada em um morro que fica na região do povoado de Laje 

dos Negros no município de Campo Formoso. Os afloramentos estão dispostos ao longo do 

corte de estrada que se estende morro acima até uma torre de comunicação. A espessura da 

seção é de cerca de 9 metros (Figura 6.4).  

A seção é dominantemente composta por calcilutitos e calcarenitos laminados de 

coloração cinza-escura (Foto 6.11A) e possui estratificação plano-paralela como estrutura 

predominante. 

À altura de 4 metros, a rocha apresenta-se mais dolomitizada e possui uma 

coloração mais esbranquiçada (Foto 6.11B). Nos afloramentos acima, volta a ser mais 

calcítica e possui a coloração cinza-escura característica do litotipo. 

 

Foto 6.11 - A) Calcilutitos e calcarenitos laminados de coloração cinza-escura, por vezes intercalados com níveis 

argilosos, possuindo uma laminação plano-paralela. B) A rocha apresenta-se mais dolomitizada e possui uma 

coloração bege. 

 
Fonte: o próprio autor. 

 

Ao microscópio petrográfico, observa-se que os calcilutitos e calcarenitos estão 

intercalados com camadas argilosas preenchidas por matéria orgânica e associadas à 

estilolitização (Foto 6.12A). Muitos são impuros e possuem cristais de quartzo, ora em 

camadas (Foto 6.12B), ora dispersos na rocha (Foto 6.12C). Também é possível encontrar 

níveis preenchidos por romboedros de dolomita associados às fácies mais dolomitizadas da 

seção (Foto 6.12D) que estão associados à camada dolomitizada da seção. 

  

 

 

B A 
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Foto 6.12 - A) Fotomicrografia dos calcilutitos com estilólitos e uma clássica ritmicidade visível entre os níveis 

argilosos (mais escuros) e calcíticos (cal+n), o que caracteriza uma estratificação subparalela. Detalhe de cristal 

opaco de pirita (py); B) Fotomicrografia do calcilutito impuro com camada evidentemente preenchida por 

cristais de quartzo (qtz); C) Cristais de quartzo (qtz) dispersos na rocha calcarenítica e D) Camada preenchida 

por cristais predominantemente dolomíticos (dol). Todas em nicóis cruzados. 

  

  

Fonte: o próprio autor. 
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Figura 6.4 - Coluna estratigráfica da Seção Laje com suas curvas isotópicas de C, O e Sr. A escala vertical é de 1 

m entre os pontos amostrados. 

 
Fonte: o próprio autor. 
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6.1.5. Seção Central 1 (C1) 

Esta seção está localizada na região central da Sub-bacia de Campinas, próxima 

ao município de Ourolândia. Os afloramentos são de corte de estrada e ocorrem na BA-368 

que liga a cidade de Jacobina a cidade de Ourolândia. 

A seção C1 possui cerca de 6 metros de espessura (Figura 6.5) e é constituída 

predominantemente por Dolomitos maciços e cinza-claros (Foto 6.13A). A 2 m de espessura, 

há ocorrência de estratificação cruzada (Foto 6.13B). A 4 metros de espessura, a seção 

apresenta veios de calcita laranja (Foto 6.13C). No topo da seção ocorrem dolomitos 

intraclásticos com estratificação cruzada (Foto 6.13D). Destaca-se resultados de testes 

colorimétricos positivos para fosfato em toda a seção (Foto 6.14). 

 

Foto 6.13 - A) Dolomitos maciços cinza-claros; B) Dolomitos cinza-claros com estratificação cruzada; C) Veios 

de calcita alaranjados; D) Dolomitos oolíticos intraclásticos. 

  

  
Fonte: o próprio autor. 
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Foto 6.14 - Destaque de teste colorimétrico positivo para fosfato.  

 
Fonte: o próprio autor. 

 

Ao microscópio petrográfico, a rocha é predominantemente composta por 

romboedros de dolomita com ocorrência de calcita neomórfica. No segundo metro, a rocha é 

essencialmente oolítica e também possui peloides (Foto 6.15A). A partir daí, percebe-se a 

ocorrência de muitos detritos siliciclásticos, principalmente quartzo, feldspato e plagioclásio 

(Foto 6.15B). Ao final da seção, a rocha volta a ser oolítica (Foto 6.15C). A maior parte dos 

terrígenos é subangulosa a angulosa e possui um selecionamento de grau moderado. 
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Foto 6.15 - A) Fotomicrografia de Dolomito oolítico (ool)  peloidal (pel); B) Fotomicrografia destacando 

ocorrência de cristais detríticos como quartzo (qtz), plagioclásio (plag) e feldspato (felds). C) Fotomicrografia de 

dolomito oolítico (ool) peloidal no topo da seção. 

 
 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Figura 6.5 - Coluna estratigráfica da Seção Central 1 (C1) com suas curvas isotópicas de C e O. A escala vertical 

é de 1 m entre os pontos amostrados. 

 
Fonte: o próprio autor. 

 

6.1.6. Seção Central 2 (C2) 

Esta seção está localizada na região central da Sub-bacia de Campinas em uma 

estrada carroçável perpendicular à BA-368. Os afloramentos são de corte de estrada e lajedo.  

A seção C2 possui cerca de 6 metros de espessura (Figura 6.6). É constituída por 

calcilutitos cinza-escuros laminados e intercalados com níveis argilosos nos primeiros dois 

metros (Foto 6.16A) e, a partir daí, passa para dolomitos cinza-claros maciços (Foto 6.16B), 

onde se destaca o resultado positivo no teste colorimétrico anomalias de fosfato (Foto 6.16C). 
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Foto 6.16 - A) Calcilutitos cinza-escuros laminados e intercalados com níveis argilosos. B)Dolomitos cinza-

claros maciços e C) Destaque para anomalia de fosfato determinada por teste colorimétrico. 

 
 

 
Fonte: o próprio autor. 

 

Ao microscópio petrográfico, os calcilutitos apresentam-se intercalados com 

níveis argilosos, tal como descrito em outras seções, porém esses níveis são mais sutis nesta 

rocha (Foto 6.17A). Os dolomitos são mais grossos e neles há a predominância de dolomita 

associada a calcita neomórfica (Fotomicrografia 6.17B). 

 

 

 

 

 

C 
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Foto 6.17 - A) Fotomicrografia dos calcilutitos intercalados com níveis argilosos (níveis mais escuros 

subparalelos) apresentando leve estratificação subparalela (tracejado). B) Fotomicrografia de dolomito (mosaico 

de romboedros de dolomita (dol)) maciço onde foram encontradas as anomalias de fosfato. 

 
Fonte: o próprio autor. 

 

Figura 6.6 - Coluna estratigráfica da Seção Central 2 (C2) com suas curvas isotópicas de C, O e Sr. A escala 

vertical é de 1 m entre os pontos amostrados. 

 
Fonte: o próprio autor. 
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6.1.7. Seção Taquarandi 

Esta seção está localizada na região centro-leste da Sub-bacia de Campinas num 

afloramento de corte de estrada não pavimentada da BA-144 que fica próximo ao Povoado de 

Taquarandi, município de Várzea Nova. 

A seção tem uma espessura de cerca de 12 metros (Figura 6.7) e é 

dominantemente composta por calcarenitos dolomitizados que são representantes dos 

carbonatos de capa de origem pós-glacial. Os calcarenitos dolomitizados de capa são 

avermelhados (Foto 6.18A), argilosos, e têm laminações plano-parelalas como estrutura 

sedimentar predominante, além de visível ocorrência de níveis estilolitizados formados 

durante o processo de dissolução por pressão em que essas rochas foram submetidas, com 

ocorrência de drusas de calcita (Foto 6.18B). No topo da seção, aos 11 metros, apresenta uma 

coloração cinza-esverdeada (Foto 6.18C), que pode caracterizar o início de uma transição para 

os calcilutitos laminados da Unidade B (MISI, 1979), mas ainda não há a laminação (ritmito) 

característica de tal unidade. 

 

Foto 6.18 - A) Calcarenitos dolomitizados, avermelhados e argilosos; B)ocorrência de drusas de calcita por 

dissolução (em detalhe) e C) Calcarenitos com uma cor de alteração cinza-esverdeada. 

 

 
Fonte: o próprio autor. 

C 

A B 
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Ao microscópio petrográfico, observa-se que os calcarenitos dolomitizados são 

avermelhados, argilosos, e são predominantemente constituídos por romboedros de dolomita 

(Foto 19A). Do ponto de vista litogeoquímico, estas rochas possuem baixas concentrações de 

magnésio em relação ao cálcio, o que impede que a nomenclatura Dolomitos seja dada a essas 

rochas. 

Já no final da seção, quando há uma nítida mudança de cor da rocha, a petrografia 

mostra uma redução considerável em cristais de dolomita e também na granulometria em 

presença estilolitização associada às camadas argilosas (Foto 6.19B). 

 

Foto 6.19 - A) Fotomicrografia de calcarenitos dolomitizados, avermelhados e argilosos, e com grande 

quantidade de romboedros de dolomita (dol) associado com calcita neomórfica (cal-n). B) Fotomicrografia da 

litofácies do topo da seção que possui cor de alteração cinza-esverdeada, com uma nítida redução de romboedros 

de dolomita. 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Figura 6.7 - Coluna estratigráfica da Seção Taquarandi com suas curvas isotópicas de C e O. A escala vertical é 

de 1 m entre os pontos amostrados. 

 
Fonte: o próprio autor. 
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6.2. RAZÕES INICIAIS DE 
87

Sr/
86

Sr 

Foi analisado um total de 09 amostras relacionadas aos perfis quimioestratigráficos, 

todas com Sr (total) maior do que 1000 ppm e de baixa razão Mn/Sr (<0,1). As amostras são 

de Calcilutitos e Calcarenitos laminados que, por vezes, estão intercalados com níveis 

argilosos, da Unidade B. Os resultados obtidos demonstram homogeneidade isotópica com 

uma faixa de variação entre 0,70750 e 0,70766 (Tabela 6.1), 

 

Tabela 6.1 - Resultados de razões iniciais de 
87

Sr/
86

Sr e razões Mn/Sr de amostras de carbonatos selecionadas. 

Amostras Litofácies Sr (ppm) Mn/Sr 
87

Sr/
86

Sr 

MM-AL-111-C 
Calcilutitos e Calcarenitos Laminados 

intercalados com níveis argilosos 
1509 0,066 0,70752 

MM-AL-116-A 
Calcilutitos e Calcarenitos Laminados 

intercalados com níveis argilosos 
1688 0,059 0,70766 

MM-AL-116-C 
Calcilutitos e Calcarenitos Laminados 

intercalados com níveis argilosos 
2042 0,048 0,70756 

MM-AL-116-D 
Calcilutitos e Calcarenitos Laminados 

intercalados com níveis argilosos 
1877 0,053 0,70766 

MM-AL-154-A 
Calcilutitos e Calcarenitos Laminados 

intercalados com níveis argilosos 
1977 0,050 0,70757 

MM-AL-154-F 
Calcilutitos e Calcarenitos Laminados 

intercalados com níveis argilosos 
1850 0,054 0,70753 

MM-AL-154-G 
Calcilutitos e Calcarenitos Laminados 

intercalados com níveis argilosos 
1987 0,050 0,70754 

MM-AL-154-H 
Calcilutitos e Calcarenitos Laminados 

intercalados com níveis argilosos 
1673 0,059 0,70755 

MM-AL-154-I 
Calcilutitos e Calcarenitos Laminados 

intercalados com níveis argilosos 
2279 0,043 0,70750 

Fonte: o próprio autor. 

 

6.3. VARIAÇÕES ISOTÓPICAS DE δ
13

C e δ
18

O 

65 amostras referentes às seções quimioestratigráficas aqui avaliada foram 

analisadas para δ
13

C e δ
18

O. Os resultados estão apresentados nas Tabelas 6.2 e 6.3. São 

também descritas as variações de 
87

Sr/
86

Sr para as seções que tiveram suas amostras 

selecionadas para estas análises. A Figura 6.8 representa um resumo do comportamento da 

dispersão de δ
13

C e δ
18

O dos perfis quimioestratigráficos. 
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Tabela 6.2 - Resultados de δ
13

C e δ
18

O referentes às seções Pinhões, Laje, Achado e Aurora. 

SEÇÃO AMOSTRA 


C 

 

 MM-AL-69-G -0.55 -8.12 

 MM-AL-69-F -0.20 -0.42 

 MM-AL-69-E -0.73 -4.00 

 MM-AL-69-D -1.79 -9.57 

P MM-AL-69-C -1.56 -5.42 

I MM-AL-69-B -2.56 -9.68 

N MM-AL-69-A -2.54 -6.50 

H MM-AL-50-H -5.38 -7.97 

Õ MM-AL-50-G -5.61 -10.12 

E MM-AL-50-F -5.47 -10.29 

S MM-AL-50-E -5.94 -11.39 

 MM-AL-50-D -6.02 -11.18 

 MM-AL-50-C -5.73 -7.57 

 MM-AL-50-B -6.21 -11.36 

 MM-AL-50-A N.A. N.A. 

 MM-AL-154-J -2.99 -9.13 

 MM-AL-154-I -2.84 -8.96 

 MM-AL-154-H -2.90 -8.86 

L MM-AL-154-G -2.61 -9.07 

A MM-AL-154-F -3.04 -8.82 

J MM-AL-154-E -3.42 -8.36 

E MM-AL-154-D -3.53 -8.81 

 MM-AL-154-C -3.52 -8.90 

 MM-AL-154-B -3.90 -9.12 

 MM-AL-154-A -3.97 -9.13 

 MM-AL-118-B +0.91 -2.65 

A MM-AL-118-A +0.76 -2.77 

C MM-AL-117-B -1.93 -4.01 

H MM-AL-117-A -1.75 -4.37 

A MM-AL-116-E -1.83 -6.10 

D MM-AL-116-D -0.98 -7.27 

O MM-AL-116-C -0.97 -6.98 

 MM-AL-116-B -1.11 -7.31 

 MM-AL-116-A -0.86 -7.08 

A MM-AL-114-E -2.28 -8.53 

U MM-AL-114-D -1.68 -8.69 

R MM-AL-114-C -2.48 -8.67 

O MM-AL-114-B -2.38 -8.58 

R 

A 
MM-AL-114-A -2.01 -8.36 

Nota: N.A. = não analisado. 
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Tabela 6.3 - Resultados de δ
13

C e δ
18

O referentes às seções C1, C2 e Taquarandi. 

SEÇÃO AMOSTRA 


C 

 

 MM-AL-10-H -1.88 -5.35 

 MM-AL-10-G -0.64 -4.97 

 MM-AL-10-F -2.64 -1.29 

 MM-AL-10-E -4.06 +0.49 

C1 MM-AL-10-D -1.21 -0.94 

 MM-AL-10-C -2.62 -2.39 

 MM-AL-10-B -1.05 -4.71 

 MM-AL-10-A N.A N.A 

 MM-AL-110 -0.65 -3.46 

 MM-AL-109 -0.69 -3.32 

 MM-AL-108 -0.99 -5.24 

C2 MM-AL-107 -0.85 -2.78 

 MM-AL-111-C -0.78 -7.53 

 MM-AL-111-B -0.48 -6.92 

 MM-AL-111-A -0.37 -6.21 

 MM-AL-75-M -5.84 -10.32 

T MM-AL-75-L -5.35 -8.88 

A MM-AL-75-K -7.40 -7.28 

Q MM-AL-75-J -5.46 -8.95 

U MM-AL-75-I -5.49 -9.87 

A MM-AL-75-H -5.43 -9.60 

R MM-AL-75-G -5.72 -5.03 

A MM-AL-75-F -6.29 -11.10 

N MM-AL-75-E -6.04 -10.73 

D MM-AL-75-D -6.27 -11.02 

I MM-AL-75-C -6.37 -10.80 

 MM-AL-75-B -6.16 -8.61 

 MM-AL-75-A -5.87 -4.85 

Fonte: o próprio autor. Nota: N.A. = não analisado. 

 

6.3.1. Seção Achado 

Os valores de ẟ
13

C obtidos para a seção Achado variam pouco, na faixa de -1,93 a 

+0,91 (Tabela 6.2). Os calcilutitos e calcarenitos laminados com intercalações de camadas 

argilosas possuem uma variação homogênea desde -1,83 a -0,86. Para os dolomitos peloidais, 

com anomalias de P2O5, essa variação é homogênea também e vai de -1,93 a -1,75. No topo 

da seção, os dados obtidos para os Dolomitos oolíticos são positivos, mas bem próximos do 

zero, variando de +0,76 a +0,91 (Figura 6.1). 
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Os isótopos de O exibem diferenciação sendo característicos em cada um dos 

agrupamentos de litotipos estudados. Os calcilutitos laminados da porção basal possuem 

pouca discrepância, variando de -7,31 a -6,10. Para os dolomitos peloidais, os valores variam 

de -4,37 a -4,01. E para os dolomitos oolíticos, essa variação é de -2,77 a -2,65 (Tabela 6.2)  

As amostras MM-AL-116 A, C e D com teores de Sr iguais a 1688ppm, 2042ppm 

e 1887ppm, respectivamente, tiveram suas composições isotópicas de Sr determinadas 

(Tabela 6.1). As razões 
87

Sr/
86

Sr  obtidas foram 0,70766, 0,70756 e 0,70766, respectivamente. 

  

6.3.2. Seção Aurora 

Os valores de ẟ
13

C obtidos para a Seção Aurora variam de -2,48 a -1,68 (Tabela 

6.2), com uma oscilação coerente e pouco discrepante quando se comparam amostras 

adjacentes, independente do litotipo, pois para os calcilutitos laminados essa variação vai de -

2,48 a -1,68, e para uma única amostra de calcarenitoestromatolítico obteve-se o valor de -

2,28 (Figura 6.2). 

Já os valores de ẟ
18

O são homogêneos e variam bem pouco, entre -8,69 e -8,36 

(Tabela 6.2), sendo um pouco mais homogêneos do que os isótopos de C. 

 

6.3.3. Seção Pinhões 

Os valores de ẟ
13

C para a seção Pinhões variam entre -6,21 até -0,55 ‰ VPDB 

(Tabela 6.2). Estes valores apresentam um padrão homogêneo da base para o topo ao longo da 

coluna estratigráfica, variando de acordo com a litofácies carbonática. (Figura 6.3). As 

amostras de calcário dolomítico vermelho e argiloso apresentam homogeneidade com valores 

variando bem pouco, entre -6,21 e -5,38 ‰ VPDB. Para os calcilutitos laminados, ocorre uma 

variação entre -2,54 e -0,20 ‰ VPDB.  

A seção apresenta grande variação de valores de ẟ
18

O entre -11,39 e -0,42 ‰ 

VPDB que variam da base para o topo. As amostras de calcarenitos vermelhos e argilosos 

apresentam maior homogeneidade, variando de -11,36 a -7,57 ‰ VPDB. Já os calcilutitos e 

calcarenitos laminados possuem uma variação maior entre -9,68 e -0,42 ‰ VPDB. Parece não 

haver uma correlação positiva entre os dados isotópicos de C e O. 

 

6.3.4. Seção Laje 

Os valores de ẟ
13

C para a seção Laje variam pouco, entre -3,97 até -2,61 ‰ 

VPDB (Tabela 6.2). Estes valores apresentam um padrão bem homogêneo da base para o topo 

ao longo da coluna estratigráfica (Figura 6.4), sem grandes discrepâncias entre uma amostra e 
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aquelas imediatamente adjacentes. Todas as amostras estão relacionadas aos calcilutitos e 

calcarenitos laminados com intercalações de camadas argilosas.   

Os valores de ẟ
18

O são bastante homogêneos e variam de -9,13 a -8,36 ‰ VPDB 

(Tabela 6.2). 

As amostras MM-AL-154 A, F, G, H e I com teores de Sr iguais a 1977ppm, 

1850ppm, 1987ppm, 1673ppm e 2279ppm, respectivamente, tiveram suas composições 

isotópicas de Sr determinadas (Tabela 6.1). As razões 
87

Sr/
86

Sr  obtidas foram 0,70757, 

0,70753, 0,70754, 0,70755 e 0,70750, respectivamente. 

 

6.3.5. Seção Central 1 (C1) 

Os valores de ẟ
13

C obtidos para esta seção variam entre -4,06 e -0,64 (Tabela 6.3). 

De maneira geral, estes valores também oscilam com coerência, à exceção da Amostra MM-

AL-10-E que apresenta um perceptível desvio negativo (-4,06) da curva isotópica de C obtida 

para a seção (Figura 6.5). 

Os valores de ẟ
18

O variam entre -5,35 e -0,94 (Tabela 6.3) e são bastante 

heterogêneos ao longo da coluna estratigráfica, visivelmente incoerentes, independente do 

litotipo.  

 

6.3.6. Seção Central 2 (C2) 

Os valores isotópicos de C obtidos para esta seção variam bem pouco ao longo da 

seção, de -0,99 a -0,34 (Tabela 6.3). São bastante coerentes e homogêneos ao longo da seção 

(Figura 6.6). 

Já para os valores de isótopos de O obtidos, há uma variação mais heterogênea, de 

-5,24 a -2,78 (Tabela 6.3). 

A amostra MM-AL-111-C com teor de Sr igual a 1509ppm, teve sua composição 

isotópica de Sr determinada. A razão 
87

Sr/
86

Sr obtida foi 0,70752 (Tabela 6.1).  

 

6.3.7. Seção Taquarandi 

Os valores de ẟ
13

C obtidos para a seção Taquarandi variam entre -7,40 e 5,35 

(Tabela 6.3). São coerentes e, de certa forma, homogêneos ao longo da coluna estratigráfica. 

Todas as amostras são de calcarenitos dolomitizados, vermelhos e argilosos. 

Para os valores obtidos de ẟ
18

O, essa variação é menos homogênea e, de certa 

forma, incoerente, variando de -11,10 a -4,85 (Tabela 6.3) ao longo da seção estratigráfica 

(Figura 6.7). 
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Figura 6.8 – Comportamento dos isótopos de C e O nos carbonatos das seções quimioestratigráficas da Sub-

bacia de Campinas. 

 
Fonte: o próprio autor. 

 

6.3.8. Interpretação 

A tendência mostrada nos gráficos das figuras do item 6.1, com relação aos 

valores de δ
13

C, sugere fortemente que a francolita ou o carbonato-fluorapatita (CFA) das 

rochas estudadas são autigênicas ou cedo-diagenéticos, pois, para McArthur et al. (1986) e 

outros autores (ex. Kolodny & Luz, 1992), a tendência mais negativa de δ
13

C do CFA-CO2, 

sugere a sua formação em um ambiente sub-óxico, onde pode ocorrer redução bacteriana de 

sulfatos da água do mar. De acordo com esses autores os valores de δ
13

C do CO2(total) 

dissolvido em mares estratificados tendem a decrescer com a profundidade mas, quando o 

sulfato é exaurido em profundidade, a matéria orgânica é decomposta por micro-organismos 

metanogênicos e parte do CO2 total dissolvido é reduzido para formar metano, que é 

empobrecido em 
13

C (δ
13

C negativo). O CO2 remanescente que vai se precipitar como 

carbonato nessa zona, seria então enriquecido em 
13

C (δ
13

C positivo). O CO2 do CFA, cuja 

formação se dá em ambiente subóxico ou fracamente anóxico, menos profundos, tende a 

adquirir valores negativos de δ
13

C. Isto explicaria a tendência mais negativa na maior parte 

dos dolomitos e em uma amostra de calcarenito estromatolítico da Unidade B1. 

Várias curvas mostrando a variação da composição isotópica do carbono foram 

feitas representando a água do mar no Neoproterozóico (por ex. Kaufman et al. 1997, 

Halverson et al 2006, Halverson 2007 e 2010, Shields & Och, 2011), evidenciando as 

excursões negativas, normalmente associadas às glaciações de natureza global (Gaskier, 

Marinoano e Sturtiano).  
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Uma das hipóteses mais utilizadas para explicar estas ocorrências é a Snowball 

Earth (KIRSCHVINK, 1992) que foi aprimorada por Hoffman et al. (1998) e Hoffman & 

Schrag (2002) com base nos isótopos de carbono. Esta hipótese se baseia numa glaciação 

global, com extensas plataformas de gelo que isolaram os oceanos da atmosfera. Neste caso, 

as anomalias negativas de ẟ
13

C são explicadas pela inibição dos organismos fotossintetizantes 

que são os principais responsáveis pelo fracionamento dos isótopos de carbono. Os 

carbonatos depositados imediatamente acima dos diamictitos são interpretados como o 

resultado do aumento da alcalinidade nos oceanos, provocada pelo intenso intemperismo pós-

glacial. Isto explicaria a tendência negativa encontrada nos calcarenitos dolomitizados, 

vermelhos e argilosos da Unidade C. 

Esta hipótese foi duramente contraposta por outra conhecida como Zipper-Rift 

(EYLES & JANUSZCZAK, 2004) apud Figueiredo (2010), que assume uma origem sin-rift 

diacrônica para a maioria dos diamictitos de baixas latitudes e admite uma origem glacial de 

altitude ou de altas latitudes para os diamictitos que apresentam evidências glaciais seguras. A 

desvantagem é que esta hipótese não apresenta mecanismos alternativos para as anomalias de 

ẟ
13

C, sugerindo brevemente que o aumento da atividade tectônica, durante a quebra de 

Rodínia, e a rápida subsidência das bacias poderiam explicar algumas variações isotópicas. 

Uma outra hipótese alternativa à Snowball Earth, que foi criada para explicar a 

manutenção da biota durante o período glacial, é conhecida como Slushball Earth (HYDE et 

al., 2000). Este modelo considera o cenário de uma glaciação global, porém com uma faixa de 

oceano descoberta ao longo do equador que serviria de refúgio para os metazoários e 

organismos fotossintetizantes. Dea acordo com Kennedy et al. (2001), as anomalias negativas 

de ẟ
13

C, neste caso, são atribuídas à liberação de metano (gás hydrate destabilization) durante 

a inundação do continente e de bacias interiores, causando degelo. 

Segundo Shields et al. (2005), modelos atuais de deglaciação Marinoana não 

abordam adequadamente a sequência de eventos de precipitação necessária para depositar 

carbonatos de capa, como os da Unidade C: (i) a precipitação mundial de carbonato na água 

superfical marinha durante a deglaciação; (ii) precipitação, cimentação e interrupção de 

camada da dolomita penetrante após deposição, e (iii) precipitação localizada de leques de 

aragonita diretamente no substrato marinho. Estes eventos e seus tempos relativos podem ser 

explicados por uma deglaciação unicamente abrupta em baixas latitudes, o que conduziu a 

extensão de uma pluma espessa de água doce flutuante que estratificou fisicamente os 

oceanos. O modelo Plumeworld prediz que carbonatos de capa foram formados de águas de 

degelo de baixa salinidade a menos de alguns milhares de anos. Este novo modelo considera 
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que as condições da superfície não eram tão extremas como em outros modelos de glaciação 

neoproterozoica. De fato, glaciações repetidas e episódios de derretimento durante o 

Neoproterozóico, como aqueles que ocorreram durante o episódio da Plumeworld Marinoana, 

são prováveis de terem produzido as condições ideais (níveis altos de oxigênio, temperaturas 

amenas e salinidades flutuantes) para a posterior evolução de organismos oxigenófilos, como 

os fungos e animais. 

 

6.4. GEOQUÍMICA DE ELEMENTOS MAIORES 

Os dados obtidos para Elementos Maiores estão distribuídos nas Tabelas 6.4, 6.5, 

6.6 e 6.7, e estão distribuídos de acordo com as unidades informais do Grupo Una e suas 

litofácies associadas à Sub-bacia de Campinas. 
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Tabela 6 4 - Distribuição de Elementos Maiores para as rochas amostradas da Sub-bacia de Campinas. 

Fonte: o próprio autor. 

 

Unidades 

(Misi, 

1979) 

Amostras Litofácies 
SiO2 

(%) 

TiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

MgO 

(%) 

CaO 

(%) 

Na2O 

(%) 

K2O 

(%) 

P2O5 

(%) 

 MM-AL-05-B Calcarenito Dolomitizado vermelho e argiloso 18,8 0,25 5,44 2,48 5,55 33,6 0,12 2,83 0,101 

 MM-AL-89-A Calcarenito vermelho e argiloso 15,3 0,21 4 2,12 2,28 40,6 0,19 2,06 0,074 

 MM-AL-75-M Calcarenito Dolomitizado cinza-esverdeado e argiloso 20,5 0,28 5,5 2,9 5,06 33,1 - 3,01 0,068 

 
MM-AL-75-L 

Calcarenito Dolomitizado cinza-esverdeado e argiloso 
14,6 0,18 3,71 2,01 5,05 36,7 - 2,16 0,107 

 MM-AL-75-K Calcarenito vermelho e argiloso 16,4 0,24 4,38 2,1 3,35 39,4 - 2,44 0,073 

 MM-AL-75-J Calcarenito vermelho e argiloso 9,83 0,15 2,46 1,16 1,65 47,3 - 1,5 0,046 

 MM-AL-75-I Calcarenito vermelho e argiloso 17,7 0,26 4,88 2,31 1,52 40,1 - 2,84 0,076 

 MM-AL-75-H Calcarenito vermelho e argiloso 13,6 0,19 3,54 1,72 2,71 42,2 - 2,17 0,059 

 MM-AL-75-G Calcarenito vermelho e argiloso 15,3 0,21 4,19 1,97 2,32 41,2 - 2,47 0,065 

 MM-AL-75-F Calcarenito vermelho e argiloso 16 0,23 4,36 1,88 1,78 41 - 2,56 0,071 

 MM-AL-75-E Calcarenito vermelho e argiloso 20,1 0,26 5,48 2,59 2,73 35,7 - 3,3 0,088 

 MM-AL-75-D Calcarenito vermelho e argiloso 14,9 0,21 4,04 1,85 2,72 40,8 - 2,39 0,068 

 MM-AL-75-C Calcarenito vermelho e argiloso 16,1 0,22 4,43 2,02 3,49 38,4 - 2,61 0,076 

 MM-AL-75-B Calcarenito Dolomitizado vermelho e argiloso 18,5 0,26 5,16 2,34 7,08 32 - 3,04 0,102 

 MM-AL-75-A Calcarenito Dolomitizado vermelho e argiloso 20,8 0,3 5,87 2,71 8,71 28,1 - 3,35 0,111 

 MM-AL-58 Calcarenito vermelho e argiloso 9,28 0,12 2,3 1,17 1,33 47,9 - 1,11 0,047 

 MM-AL-50-H Calcarenito vermelho e argiloso 12,1 0,14 2,68 0,92 1,86 44,8 0,17 1,56 0,066 

 MM-AL-50-G Calcarenito vermelho e argiloso 18 0,26 4,89 1,82 1,95 40 0,25 2,51 0,094 

 MM-AL-50-F Calcarenito vermelho e argiloso 16,8 0,27 4,6 2,61 2,91 39,1 0,21 2,2 0,087 

 MM-AL-50-E Calcarenito vermelho e argiloso 10,2 0,14 2,56 1,31 1,7 46,4 - 1,53 0,056 

 MM-AL-50-D Calcarenito vermelho e argiloso 17 0,25 4,64 2,31 1,24 41 0,26 2,41 0,09 

 MM-AL-50-C Calcarenito vermelho e argiloso 14,2 0,2 3,82 1,56 1,26 42,9 0,15 2,14 0,076 

 MM-AL-50-B Calcarenito vermelho e argiloso 21,3 0,3 5,97 2,59 1,95 35,6 0,33 3,09 0,119 

 MM-AL-50-A Calcarenito vermelho e argiloso 16,4 0,24 4,55 2,12 2,97 38,7 0,18 2,36 0,118 

 MM-AL-47-B Calcarenito vermelho e argiloso 10,9 0,14 2,58 1,26 1,33 46,3 - 1,65 0,061 

 MM-AL-158 Calcarenito vermelho e argiloso 24 0,3 6,03 2,72 2,81 32,7 - 3,11 0,076 

C 
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Tabela 6.5 - Distribuição de Elementos Maiores para as rochas amostradas da Sub-bacia de Campinas

Unidade 

(Misi, 1979) 
Amostras Litofácies SiO2 (%) TiO2 (%) 

Al2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 
MgO (%) CaO (%) 

Na2O 

(%) 

K2O 

(%) 

P2O5 

(%) 

 MM-AL-06 Calcilutito Laminado 0,87 0,02 0,17 0,11 0,45 56,5 - 0,07 0,023 

 MM-AL-07 Calcilutito Laminado 2,64 0,03 0,46 0,18 0,93 54,1 - 0,36 0,053 

 MM-AL-08 Calcilutito Laminado Dolomitizado 7,46 0,05 1,04 0,47 10,6 39,3 - 0,5 0,056 

 MM-AL-09 Dololutito Laminado 3,98 0,04 0,73 0,24 19,3 32,3 - 0,29 0,061 

 MM-AL-12 Calcilutito Laminado Dolomitizado 13,7 0,1 2,22 1,07 8,42 38,1 0,13 1,09 0,066 

 MM-AL-13-B Calcilutito Laminado Dolomitizado 22,2 0,23 4,56 2,33 12,1 24,5 0,23 2,28 0,071 

 MM-AL-13-D Calcilutito Laminado 17,1 0,18 3,45 1,56 6,1 37,3 0,17 1,42 0,077 

 MM-AL-38-A Calcilutito Laminado 15,8 0,05 1,12 0,49 2,86 44,1 - 0,55 0,073 

 MM-AL-43 Calcilutito Laminado 21,4 0,28 5,57 2,34 3,5 34,4 0,36 2,7 0,005 

 MM-AL-60 Calcilutito Laminado 24,1 0,02 0,43 0,21 0,56 43 - 0,25 0,094 

 MM-AL-69-D Calcilutito Laminado Dolomitizado 19,5 0,2 3,89 1,75 5,39 36,5 0,24 1,55 0,034 

 MM-AL-77-A Calcilutito Laminado 2,87 0,04 0,47 0,24 0,64 54,9 - 0,3 0,078 

 MM-AL-81 Calcilutito Laminado 12,3 0,05 0,87 0,48 2,09 47 - 0,44 0,035 

 MM-AL-89-B Calcilutito Laminado 10,4 0,12 2,56 0,75 1,43 46,9 0,12 1,39 0,026 

 MM-AL-103 Calcilutito Laminado 8,04 0,04 0,76 0,21 4,97 46,6 - 0,48 0,085 

 MM-AL-69-A Calcilutito Laminado 11,3 0,11 2,04 0,96 2,73 45,5 - 1,06 0,01 

 MM-AL-69-B Calcilutito Laminado 12,9 0,12 2,39 1 3,19 44,1 - 1,24 0,005 

 MM-AL-69-C Calcilutito Laminado Dolomitizado 17,5 0,14 2,98 1,43 10,4 31,6 0,13 1,72 0,047 

 MM-AL-69-E Calcilutito Laminado Dolomitizado 17 0,12 3,06 1,32 10,7 31,8 - 1,86 0,069 

 MM-AL-69-F Calcilutito Laminado 10,9 0,07 1,38 0,63 2,47 47,2 - 0,68 0,083 

 MM-AL-69-G Calcilutito Laminado Dolomitizado 15,1 0,11 2,04 1,13 6,85 38,7 - 0,87 0,031 

 MM-AL-111-A Calcilutito Laminado Dolomitizado 4,19 0,03 0,65 0,25 7,74 44,8 - 0,33 0,073 

 MM-AL-111-B Calcilutito Laminado Dolomitizado 3,61 0,02 0,72 0,21 5,56 48,5 - 0,35 0,045 

 MM-AL-111-C Calcilutito Laminado 2,17 0,01 0,28 0,1 0,4 55,4 - 0,14 0,057 

B 

Fonte: o próprio autor. 
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Tabela 6 6 - Distribuição de Elementos Maiores para as rochas amostradas da Sub-bacia de Campinas. 

Fonte: o próprio autor. 

 

 

Unidade 

(Misi, 

1979) 

Amostras Litofácies SiO2 (%) TiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) MgO (%) CaO (%) Na2O (%) K2O (%) 
P2O5 

(%) 

 MM-AL-114-A Calcilutito Laminado Dolomitizado 6,8 0,05 0,86 0,32 6,54 44,5 - 0,53 0,315 

 MM-AL-114-B Calcilutito Laminado 6,44 0,04 0,71 0,26 2,26 50 - 0,48 0,125 

 MM-AL-114-C Calcilutito Laminado 5,8 0,04 0,65 0,16 3,62 48,1 - 0,49 0,181 

 MM-AL-114-D Calcilutito Laminado 3,27 0,02 0,37 0,14 1,46 53,1 - 0,22 0,043 

 MM-AL-116-A Calcilutito Laminado 1,97 0,02 0,26 0,11 1,61 53,4 - 0,18 0,077 

 MM-AL-116-B Calcilutito Laminado 3,92 0,03 0,52 0,23 3 50,1 - 0,37 0,106 

 MM-AL-116-C Calcilutito Laminado 2,63 0,03 0,35 0,16 1,85 52,5 - 0,21 0,078 

 MM-AL-116-D Calcilutito Laminado 2,85 0,03 0,42 0,2 1,32 52,8 - 0,19 0,112 

 MM-AL-116-E Calcilutito Laminado Dolomitizado 11,7 0,07 1,7 0,83 11,9 33,7 - 0,63 0,054 

 MM-AL-136-A Calcilutito Laminado 5,69 0,04 0,8 0,44 2,37 49,7 - 0,45 0,077 

 MM-AL-136-B Calcilutito Laminado 3,34 0,03 0,44 0,22 1,24 53,4 - 0,31 0,046 

 MM-AL-136-C Dololutito Laminado 6,95 0,02 0,35 0,39 19,2 30,1 - 0,24 0,155 

 MM-AL-138-A Calcilutito Laminado 6,86 0,02 0,35 0,23 1,31 51,7 - 0,1 0,022 

 MM-AL-138-B Calcilutito Laminado 0,77 0,01 0,13 0,11 0,64 55,6 - 0,11 0,054 

 MM-AL-138-C Calcilutito Laminado Dolomitizado 14,1 0,03 0,72 0,39 5,06 42,7 - 0,39 0,038 

 MM-AL-138-D Calcilutito Laminado 7,75 0,02 0,14 0,16 0,76 51,9 - 0,04 0,029 

 MM-AL-154-A Calcilutito Laminado 4 0,03 0,55 0,28 0,54 51,2 - 0,38 0,111 

 MM-AL-154-B Calcilutito Laminado 1,88 0,02 0,33 0,17 0,47 53,9 - 0,24 0,043 

 MM-AL-154-C Calcilutito Laminado 7,21 0,07 1,26 0,58 3,7 46,6 - 0,77 0,084 

 MM-AL-154-D Calcilutito Laminado 12,2 0,07 1,4 0,73 4,16 42,8 - 0,58 0,053 

 MM-AL-154-E Calcilutito Laminado Dolomitizado 17,5 0,14 3,39 1,4 9,27 31,6 0,14 1,35 0,113 

 MM-AL-154-F Calcilutito Laminado Dolomitizado 8,65 0,12 1,88 0,86 5,97 42,7 - 0,75 0,098 

 MM-AL-154-G Calcilutito Laminado 3,68 0,04 0,54 0,27 1,41 52,5 - 0,28 0,025 

 MM-AL-154-H Calcilutito Laminado 4,75 0,03 0,7 0,3 1,17 51,6 - 0,38 0,037 

 MM-AL-154-I Calcilutito Laminado 4,31 0,04 0,61 0,27 1,43 52,2 - 0,31 0,028 

 MM-AL-154-J Calcilutito Laminado 5,49 0,06 1,09 0,49 0,85 51,9 - 0,35 0,048 

B 
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Tabela 6 7 - Distribuição de Elementos Maiores para as rochas amostradas da Sub-bacia de Campinas. 

Fonte: o próprio autor. 

Unidade 

(Misi, 1979) 
Amostras Litofácies 

SiO2 

(%) 

TiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

MgO 

(%) 

CaO 

(%) 

Na2O 

(%) 

K2O 

(%) 

P2O5 

(%) 

B1 MM-AL-20-A Dolomito Estromatolítico 6,72 0,02 0,52 0,38 19,3 30,4 - 0,39 0,375 

 MM-AL-20-B Calcarenito Estromatolítico 6,91 0,1 1,54 0,5 2,66 49 - 1,09 0,369 

 MM-AL-34 Calcarenito Estromatolítico 5,12 0,05 0,71 0,34 5,23 47,9 - 0,32 0,11 

 MM-AL-35-A Calcarenito Estromatolítico 9,76 0,04 0,73 0,35 6,87 43,4 - 0,23 0,112 

 MM-AL-36-A Calcarenito Estromatolítico 2,84 0,03 0,34 0,15 0,81 54,3 - 0,22 0,065 

 MM-AL-36-B Calcarenito Estromatolítico 5,98 0,05 0,64 0,25 2,05 51,5 - 0,38 0,412 

 MM-AL-114-E Calcarenito Estromatolítico 4,79 0,05 0,78 0,26 2,25 50,9 - 0,45 0,136 

 MM-AL-128 Laminito Microbiano 0,37 - - 0,07 21,6 31,1 - 0,04 0,034 

 MM-AL-10-A Dololutito Laminado 0,52 - - 0,08 22 31,2 - 0,02 0,138 

 MM-AL-10-B Dololutito Laminado 0,82 - - 0,13 22,1 31 - 0,03 0,134 

 MM-AL-10-C Dolomito cinza-claro 5,65 0,04 0,22 1,28 17,8 25,5 0,1 0,07 0,214 

 MM-AL-10-D Dolomito cinza-claro 4,73 - 0,15 0,9 20,6 29,6 - 0,07 0,161 

 MM-AL-10-E Dolomito cinza-claro 13,1 - 0,6 0,75 14,3 31,4 - 0,51 0,223 

 MM-AL-10-F Dolomito cinza-claro 13,6 0,01 0,76 0,81 18,6 26,9 - 0,15 0,331 

 MM-AL-10-H Dolomito cinza-claro 0,93 - - 0,4 21 31,9 - 0,04 0,077 

 MM-AL-10-G Dolomito cinza-claro 1,2 - - 0,1 22 31,1 - 0,01 0,116 

 MM-AL-107 Dolomito cinza-claro 0,26 - - 0,06 22,2 31,6 - 0,02 0,117 

 MM-AL-109 Dolomito cinza-claro 5,18 0,04 0,89 0,22 20,6 29,5 - 0,69 0,066 

 MM-AL-108 Dolomito cinza-claro 4,99 0,03 0,69 0,1 20,9 30 - 0,63 0,121 

 MM-AL-110 Dolomito cinza-claro 2,17 - 0,48 0,12 21,2 30,8 0,26 0,35 0,074 

 MM-AL-117-A Dolomito cinza-claro 4,14 0,05 0,58 0,29 19,6 30,3 - 0,47 0,478 

 MM-AL-117-B Dolomito cinza-claro 3,1 0,01 0,31 0,14 19,7 31,8 - 0,28 0,156 

 MM-AL-118-A Dolomito cinza-claro 0,11 - - 0,24 20,7 30,6 - 0,01 0,039 

 MM-AL-118-B Dolomito cinza-claro 0,69 - - 0,07 21,7 31,1 - 0,01 0,13 

 MM-AL-123 Dolomito cinza-claro 6,51 0,08 1,64 0,97 19,1 28,1 0,11 0,83 0,089 

 MM-AL-124-A Dolomito cinza-claro 2,25 - 0,17 0,21 13,8 38,5 - 0,04 - 

 MM-AL-124-B Dolomito cinza-claro 25,3 0,02 0,25 0,44 15,6 23,2 - 0,07 - 

B1 
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6.4.1. Unidade C 

De maneira geral, observa-se que a Unidade C apresenta teores elevados de SiO2 e 

Al2O3, variando entre 9,28 e 24% e entre 2,3 e 6,03%, respectivamente. Isto reflete o conteúdo 

elevado em sedimentos detríticos e a ocorrência de fácies argilosas. Também possui os 

valores mais elevados de Fe2O3, dentro da faixa 1,15 – 2,9%, o que pode explicar a sua cor 

avermelhada característica e é um indicador de oxidação em ambiente pós-glacial. Os teores 

de Na2O e TiO2 são baixos e variam de uma faixa abaixo do limite de detecção até 0,20% e 

entre 0,12 e 0,22%, respectivamente. Os teores de K2O são altos e variam de 1,11 até 3,35%. 

Apresenta baixos volumes de P2O5 que variam de 0,04 até 0,11%. Surpreendentemente, 

apresenta valores baixos de MgO dentro da faixa 1,24 - 8,71%, já que na petrografia 

microscópica é possível observar o predomínio de romboedros de dolomita em muitas 

amostras. Isto pode ser explicado pela ocorrência de dolomitização precoce com os 

romboedros sendo substituídos, posteriormente, por calcita, já que, quimicamente, esta 

unidade apresenta altos teores de CaO dentro da faixa 28,1 – 47,9%. Os gráficos com os 

teores para os elementos maiores estão representados nas Figuras 6.9 e 6.10. 

 

Figura 6.9 - Diagramas de distribuição de elementos maiores das rochas amostradas. 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Figura 6.10 - Diagramas de distribuição de elementos maiores das rochas amostradas. 

 

 

 
Fonte: o próprio autor. 
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6.4.2. Unidade B 

A Unidade B apresenta valores de SiO2 e de Al2O3 que variam de 0,52 até 24,1% 

e de abaixo do limite de detecção a 5,57%, respectivamente; o que pode estar associado à 

ocorrência de camadas argilosas intercaladas aos carbonatos laminados e à presença de 

sedimentos detríticos. As concentrações de Fe2O3, apesar de variarem de 0,08 e 2,9%, 

possuem uma média de 0,7% e são baixas quando comparadas com os valores da Unidade C. 

Os teores de TiO2 e NaO2 são baixos e variam de abaixo do limite de detecção a 0,28 e 

0,36%, respectivamente. Os teores de K2O, apesar de variarem de 0,02 até 3,01%, são baixos, 

pois possuem uma média de 0,7%. Estas rochas apresentam baixos valores de P2O5, variando 

dentro da faixa 0,005 – 0,32% com uma média de 0,07%. Os valores das concentrações de 

MgO (média de 5%) são, geralmente, baixos e variam de 0,4 a 22%, e isto pôde ser 

constatado através das petrografia microscópica e através de testes  de campo com HCl. Já 

para os valores de CaO (média de 44%), temos valores elevados que variam de 24,5 até 

56,5%, o que nos leva a concluir que esta unidade é pouco dolomitizada e bastante calcítica. 

Os gráficos com os teores para os elementos maiores estão representados nas Figuras 6.11 e 

6.12. 

 

Figura 6.11 - Diagramas de distribuição de elementos maiores das rochas amostradas. 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Figura 6.12 - Diagramas de distribuição de elementos maiores das rochas amostradas. 

 
Fonte: o próprio autor. 
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6.4.3. Unidade B1 

Com relação às litofácies da Unidade B1, observamos que para os dolomitos 

cinza-claros, maciços, peloidais, oolíticos e impuros, temos valores de SiO2 (média de 5%) 

variando entre 0,11 e 25,3%, o que é atestado pela presença de terrígenos observados em 

lâmina. As concentrações de Fe2O3 (média de 0,41%) e Al2O3 (média de 0,56%) são baixas e 

variam entre 0,06 e 1,28% e entre abaixo do limite de detecção e 1,64%, respectivamente. Os 

teores de Na2O, K2O e TiO2 são baixos e variam dentro da faixa abaixo do limite de detecção 

a 0,26%, 0,01 a 0,86% e abaixo do limite de detecção a 0,08%, respectivamente. Para MgO 

(média de 20%), temos um valor elevado, variando entre 13,8 e 22,2%, o que nos leva a 

classificar estas litofácies como dolomitos. Para CaO (média de 30%), também temos um 

valor elevado dentro da faixa 23,2 – 38,5%, porém mais baixo do que as outras unidades. Os 

teores de P2O5 (média de 0,16%) variam entre abaixo do limite de detecção e 0,48% e são 

mais elevados do que os teores das unidades anteriores. Os gráficos com os teores para os 

elementos maiores estão representados nas Figuras 6.13 e 6.14. 

Para a única amostra de Laminito Microbiano analisada, temos as mesmas 

características, com exceção do valor baixíssimo de SiO2 (0,37%) e de P2O5 (0,03%). Esta 

amostra teve os seus teores distribuídos nos gráficos das Figuras 6.15, juntamente com os 

teores das litofácies das bioconstruções estromatolíticas e seus Calcarenitos/Calcirruditos 

associados. 

As bioconstruções estromatolíticas e os Calcarenitos/Calcirruditos associados a 

elas, apresentam valores de SiO2 (média de 6%), variando entre 3,84 e 9,76%. As 

concentrações de Fe2O3 e Al2O3 são baixas e variam entre 0,15 e 0,5% e 0,34 e 1,54%, 

respectivamente. São baixos também os teores de K2O e TiO2, e variam ente 0,22 e 1,09% e 

entre 0,02 e 0,1%. Os teores de Na2O ficaram abaixo do limite de detecção. São bastante 

calcíticos, com CaO (média de 46%) variando entre 30,4 e 54,3%, e pouco dolomitizados com 

as concentrações de MgO com um valor médio de 5,6%, sendo que uma única amostra destoa 

do geral e apresenta um teor de MgO de 19,3%, sendo classificada como um dolomito. Esta 

litofácies apresenta, juntamente com os dolomitos cinza-claros, maciços, peloidais, oolíticos e 

impuros, os maiores valores de concentração de P2O5 (média de 0,22%), variando de 0,11% a 

0,41% (Figura 6.15). 



101 

 

Figura 6 13 - Diagramas de distribuição de elementos maiores dos dolomitos cinza-claros, maciços, peloidais, 

oolíticos e impuros. 

 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Figura 6.14 - Diagramas de distribuição de elementos maiores dos dolomitos cinza-claros, maciços, peloidais, 

oolíticos e impuros. 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Figura 6.15 - Diagramas de distribuição de elementos maiores dos calcarenitos/calcirruditos estromatolíticos e 

do laminito microbiano (MM-AL-128). 

 
Fonte: o próprio autor. 

 



104 

 

Os valores analíticos de P2O5, em termos econômicos, são muito baixos, mas são 

importantes, pois se destacam porque os teores das litofácies da Unidade B1 são 

anomalamente elevados em relação às litofácies das outras unidades e isto também foi 

atestado pelos testes colorimétricos de campo positivos e exclusivamente associados à 

Unidade B1. Através da Figura 6.16, podemos observar melhor esta anomalia litofaciológica. 

 

Figura 6 16 - Gráfico de relação de quantidades obtidas de P2O5 (%) com as litofácies da Sub-bacia de 

Campinas, destacando as maiores anomalias para as litofácies dos calcarenitos estromatolíticos e dolomitos, 

todas relacionadas à Unidade B1. 

 
Fonte: o próprio autor. 
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6.5. GEOQUÍMICA DOS ELEMENTOS TERRAS-RARAS E Y 

A distribuição dos Elementos Terras-Raras (ETRs) é muito sensível à 

profundidade da água, salinidade e nível de oxigenação (FRIMMEL, 2009). Os ETRs não são 

fracionados, significativamente, durante a sedimentação e assim são capazes de indicar várias 

informações a respeito do ambiente marinho e de fluidos que deram origem às rochas (MC 

LENNAN, 1989) apud Frimmel (2009) 

Os elementos terras-raras e Y analisados neste trabalho, foram normalizados com 

a composição do folhelho Post Archean Australian Shale (PAAS) obtidos por McLennan 

(1989). As tabelas 6.8 e 6.9 apresentam o resultado da análise química dos elementos terras 

raras obtidos em 48 amostras das litofácies estudadas. O Y não é comum em gráficos de ETR, 

mas foi plotado entre os elementos disprósio (Dy) e hólmio (Ho), de acordo com seu raio 

iônico, para comparação, como observado nos trabalhos de Bau e Dulski (1996). As tabelas 

6.8 e 6.9 apresentam os resultados da análise química para os elementos terras-raras e Y das 

rochas estudadas. 

A abundância do lantânio (La) em ambiente marinho, comumente, pode 

mascarar possíveis anomalias de Ce na água do mar e em seus precipitados 

químicos. Dessa forma, Bau & Dulski (1996a), na tentativa de investigar a natureza 

oxidante de oceanos antigos, propuseram um diagrama binário discriminatório, onde 

relaciona-se valores de Ce/Ce* e Pr/Pr* a fim de identificar a anomalia verdadeira 

de Ce, sem a influência dos altos teores de La em precipitados marinhos (Figura 

6.17). 

Anomalia negativa de Ce (Ceanom) parece estar relacionada a um decréscimo da 

solubilidade que acompanha a oxidação de Ce
+3

 para Ce
+4 

(SHIELDS & STILLE, 2001). 

Segundo os mesmos autores e outros pesquisadores, a magnitude da depressão parece estar 

associada não somente ao potencial de oxidação, mas também à atividade microbiana que 

funciona como um catalisador da oxidação. Por outro lado, o padrão de enriquecimento em 

MREE e empobrecimento em HREE destoa do padrão da água do mar observada desde o 

Mesozóico, que mostra enriquecimento em HREE. Alguns autores (por ex. Wright et al, 

1987) relacionam o empobrecimento em HREE de apatitas biogênicas pós-Mesozóicas ao fato 

de que raramente este mineral ao se formar retém a composição original da água do mar, 

devido a transformações durante a diagênese. 

A oxidação do Ce
+3

 ocorre, preferencialmente, na parte superior da coluna d’água. 

A presença de partículas de matéria orgânica e óxidos de Fe e Mn na superfície, 

desempenham um papel importante na ligação de Ce
+4

. Alguns perfis de ETR x profundidade, 
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realizados nos oceanos Pacífico e Atlântico mostraram que as concentrações de ETR 

aumentam, constantemente, com a profundidade. A partir destes perfis, também ficou claro 

que a taxa de aumento de Ce é muito menor em comparação com as taxas de aumento das 

concentrações La, Pr e Nd ao longo do perfil (DE BAAR et al., 1985 apud BANERJEE et al., 

1980). Desta forma, a anomalia de Ce pode ser usada como um traçador químico das 

condições redox de paleoceanos, onde valores negativos resultam do empobrecimento de Ce 

ou fracionamento indicando condições oxidantes, enquanto valores positivos refletem 

condições anóxicas na água do mar. 

As Figuras 6.19 a 6.22 representam os gráficos normalizados de todas as litofácies 

da Sub-bacia de Campinas. Verifica-se um pequeno enriquecimento em ETR leves, 

principalmente La, sendo que a maioria das amostras está localizada até 10x abaixo do padrão 

do folhelho normalizador (PAAS). Isto indica que essas amostras não sofreram influência 

significativa na concentração destes elementos por processos hidrotermais. Assim, estes 

valores podem refletir processos deposicionais e diagenéticos, auxiliando, posteriormente na 

reconstrução paleoambiental. 

 

Figura 6.17 - Modelo de Diagrama (Ce/Ce*) vs. (Pr/Pr*) indicando os campos de verdadeiras anomalias positiva 

e negativa para Ce. 

 
Fonte: Bau e Dulski (1996a) 

 

A partir do diagrama de Bau e Dulski (1996a), as amostras da Sub-bacia de 

Campinas e os seus valores de Ce/Ce* vs. Pr/Pr* foram representadas na Figura 6.18. Nota-se 

que a maior parte das amostras possui anomalia positiva de lantânio e as verdadeiras 
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anomalias de cério são positivas e estão relacionadas com o calcilutito e calcarenito laminado 

da Unidade B1. 

 

Figura 6.18 - Diagrama (Ce/Ce*) vs. (Pr/Pr*) indicando os campos de verdadeiras anomalias positiva e negativa 

para Ce das amostras da Sub-bacia de Campinas. 

 
Fonte: o próprio autor baseado em Bau e Dulski (1996a). Nota: Anomalias verdadeiras em Ce definida por 

Ce/Ce*SN (CeSN/(0.5(PrSN + LaSN) e Pr/Pr*SN (PrSN/(0.5CeSN + 0.5NdSN). 

Positiva 

anomalia de 

Ce 

Positiva 

anomalia de 

La 

Verdadeira 

anomalia 

negativa de 

Ce 
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Tabela 6.8 - Distribuição de ETR em litofácies selecionadas da Sub-bacia de Campinas. 

Amostra Litofácies 
La 

(ppm) 

Ce 

(ppm) 

Pr 

(ppm) 

Nd 

(ppm) 

Sm 

(ppm) 

Eu 

(ppm) 

Gd 

(ppm) 

Tb 

(ppm) 

Dy 

(ppm) 

Ho 

(ppm) 

Er 

(ppm) 

Tm 

(ppm) 

Yb 

(ppm) 

Lu 

(ppm) 

MM-AL-20-A Dolomito Estromatolítico 5,7 5,4 0,46 1,9 0,3 0,07 0,35 - 0,35 0,07 0,19 - 0,2 - 

MM-AL-20-B Calcarenito Estromatolítico 18,4 15,7 1,37 5,9 1 0,19 0,94 0,14 0,91 0,18 0,52 0,07 0,5 0,07 

MM-AL-34 Calcarenito Estromatolítico 13,8 8,6 0,68 2,8 0,4 0,07 0,39 0,05 0,37 0,06 0,2 - 0,2 - 

MM-AL-35-A Calcarenito Estromatolítico 6,9 5,8 0,48 2,1 0,4 0,06 0,34 0,05 0,35 0,06 0,2 - 0,2 - 

MM-AL-36-A Calcarenito Estromatolítico 6,4 5,5 0,41 1,7 0,3 - 0,3 
 

0,27 
 

0,14 - 0,1 - 

MM-AL-36-B Calcarenito Estromatolítico 7,8 8 0,66 2,9 0,5 0,09 0,48 0,06 0,44 0,08 0,24 - 0,2 - 

MM-AL-114-E Calcarenito Estromatolítico 5,3 6,6 0,65 2,7 0,5 0,09 0,49 0,07 0,42 0,09 0,27 - 0,2 - 

MM-AL-128 Laminito Microbiano 7,6 3,8 0,3 1,2 0,2 0,05 0,23 - 0,17 
 

0,1 - - - 

MM-AL-10-C Dolomito cinza-claro 4,5 3,7 0,28 1,4 0,3 0,2 0,31 - 0,33 0,06 0,19 - 0,2 - 

MM-AL-10-D Dolomito cinza-claro 3,7 3,5 0,26 1,1 0,2 - 0,23 - 0,26 - 0,14 - - - 

MM-AL-10-E Dolomito cinza-claro 2,5 3,8 0,27 1,3 0,2 0,1 0,24 - 0,26 - 0,14 - 0,1 - 

MM-AL-10-F Dolomito cinza-claro 3,1 4,7 0,36 1,6 0,3 0,08 0,3 - 0,32 0,06 0,17 - 0,2 - 

MM-AL-10-H Dolomito cinza-claro 1,8 2,1 0,15 0,7 0,1 - 0,11 - 0,12 - 0,05 - - - 

MM-AL-10-G Dolomito cinza-claro 2,4 3,3 0,24 1,1 0,2 - 0,23 - 0,24 - 0,13 - 0,1 - 

MM-AL-107 Dolomito cinza-claro 2,7 3,4 0,3 1,4 0,2 - 0,23 - 0,16 - 0,09 - - - 

MM-AL-109 Dolomito cinza-claro 4,5 7,9 0,7 3,1 0,5 0,11 0,46 0,07 0,48 0,08 0,22 - 0,2 - 

MM-AL-108 Dolomito cinza-claro 3,8 6,8 0,64 2,7 0,5 0,11 0,45 0,06 0,44 0,07 0,17 - 0,2 - 

MM-AL-110 Dolomito cinza-claro 2,7 4,9 0,43 2 0,4 0,07 0,3 - 0,3 - 0,15 - 0,1 - 

MM-AL-117-B Dolomito cinza-claro 5,7 4,6 0,4 1,8 0,3 0,05 0,31 - 0,24 - 0,17 - 0,1 - 

MM-AL-118-A Dolomito cinza-claro 7,5 2,3 0,14 0,6 - - 0,14 - 0,1 - 0,06 - - - 

MM-AL-123 Dolomito cinza-claro 9,6 10,4 1,13 4,7 0,9 0,19 0,9 0,14 0,8 0,15 0,45 0,06 0,4 0,05 

MM-AL-124-A Dolomito cinza-claro 4,9 4,1 0,44 1,8 0,3 0,06 0,24 - 0,18 - 0,09 - - - 

Fonte: o próprio autor. 
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Tabela 6.9 - Distribuição de ETR em litofácies selecionadas da Sub-bacia de Campinas. 

Amostra Litofácies 
La 

(ppm) 

Ce 

(ppm) 

Pr 

(ppm) 

Nd 

(ppm) 

Sm 

(ppm) 

Eu 

(ppm) 

Gd 

(ppm) 

Tb 

(ppm) 

Dy 

(ppm) 

Ho 

(ppm) 

Er 

(ppm) 

Tm 

(ppm) 

Yb 

(ppm) 

Lu 

(ppm) 

MM-AL-06 Calcilutito Laminado 5,3 5,1 0,43 1,7 0,3 0,06 0,34 0,07 0,53 0,1 0,32 0,05 0,3 

 MM-AL-07 Calcilutito Laminado 6,3 8,9 0,83 3,3 0,6 0,12 0,51 0,09 0,57 0,1 0,29 

 

0,3 

 MM-AL-08 Calcilutito Laminado 12,5 12 1,07 4,4 0,7 0,15 0,72 0,11 0,73 0,12 0,35 

 

0,3 

 MM-AL-09 Calcilutito Laminado 8,1 6,9 0,6 2,4 0,5 0,09 0,44 0,07 0,47 0,08 0,26 0,06 0,2 

 MM-AL-12 Calcilutito Laminado 7,8 13,6 1,29 5,4 0,9 0,17 0,85 0,13 0,84 0,15 0,44 0,06 0,4 

 MM-AL-13-D Calcilutito Laminado 17,9 32,7 3,22 13,6 2,1 0,41 1,64 0,23 1,45 0,24 0,69 0,1 0,6 0,08 

MM-AL-38-A Calcilutito Laminado 7,1 8,1 0,7 3 0,5 0,11 0,46 0,06 0,47 0,08 0,24 

 

0,2 

 MM-AL-43 Calcilutito Laminado 15 26,7 2,45 10,4 1,8 0,35 1,67 0,26 1,63 0,29 0,89 0,11 0,8 0,1 

MM-AL-77-A Calcilutito Laminado 6,3 6 0,53 2,3 0,3 0,08 0,34 0,06 0,35 0,06 0,16 

 

0,1 

 MM-AL-81 Calcilutito Laminado 7,5 11,9 1,09 4,4 0,8 0,18 0,71 0,09 0,58 0,1 0,29 

 

0,2 

 MM-AL-103 Calcilutito Laminado 6,6 9,9 0,93 3,9 0,8 0,14 0,69 0,1 0,62 0,11 0,3 

 

0,2 

 MM-AL-69-A Calcilutito Laminado 10 19,8 1,87 7,4 1,3 0,27 1,12 0,16 1,06 0,17 0,51 0,07 0,4 

 MM-AL-111-A Calcilutito Laminado 4,7 6,7 0,62 2,6 0,4 0,1 0,41 0,06 0,36 0,07 0,19 

 

0,1 

 MM-AL-114-A Calcilutito Laminado 10,7 11 1,15 4,6 0,8 0,17 0,77 0,12 0,59 0,12 0,33 

 

0,3 

 MM-AL-116-B Calcilutito Laminado 8,8 5 0,44 1,9 0,4 0,06 0,36 0,05 0,31 0,06 0,19 

 

0,2 

 MM-AL-136-B Calcilutito Laminado 10,4 6,4 0,63 2,5 0,4 0,08 0,45 0,06 0,38 0,07 0,21 

 

0,1 

 MM-AL-138-C Calcilutito Laminado 4,4 5,1 0,51 2,2 0,4 0,07 0,34 0,06 0,34 0,06 0,19 

 

0,1 

 MM-AL-154-A Calcilutito Laminado 6,9 6,3 0,7 3 0,5 0,1 0,53 0,07 0,42 0,07 0,2 

 

0,2 

 MM-AL-05-B Calcarenitos vermelhos e argilosos 18,7 33,7 3,13 12,8 2,3 0,44 2,12 0,33 2,24 0,4 1,25 0,18 1,2 0,16 

MM-AL-47-B Calcarenitos vermelhos e argilosos 12,8 18,5 1,69 7,2 1,3 0,24 1,18 0,18 1,14 0,19 0,58 0,07 0,5 0,06 

MM-AL-58 Calcarenitos vermelhos e argilosos 11,7 17,1 1,58 6,6 1,1 0,24 1,04 0,16 1 0,17 0,5 0,06 0,4  

MM-AL-75-M Calcarenitos vermelhos e argilosos 15,8 31 3,07 12,6 2,3 0,47 2,16 0,31 2,05 0,36 1,05 0,15 1 0,11 

MM-AL-89-A Calcarenitos vermelhos e argilosos 15,2 28,8 2,76 11,2 2 0,42 1,86 0,29 1,87 0,33 0,9 0,13 0,8 0,1 

MM-AL-75-A Calcarenitos vermelhos e argilosos 16,1 34,7 3,39 14,1 2,7 0,52 2,45 0,35 2,3 0,4 1,16 0,16 1,1 0,14 

MM-AL-50-A Calcarenitos vermelhos e argilosos 18,5 26,5 2,51 10,4 1,9 0,35 1,71 0,27 1,72 0,3 0,87 0,12 0,8  

MM-AL-158 Calcarenitos vermelhos e argilosos 19,9 32 3,76 15,9 3,2 0,64 2,96 0,44 2,55 0,51 1,45 0,19 1,3 0,18 

Fonte: o próprio autor. 



110 

 

6.5.1. Unidade C 

Para os calcarenitos dolomitizados (por vezes), vermelhos e argilosos da Unidade 

C, há uma nítida divisão em dois grupos. Um grupo de 02 amostras mais empobrecido em 

ETRs e outro de 06 amostras levemente mais enriquecidas. Para estes dois grupos há um 

padrão discretamente tabular com um leve enriquecimento de ETRs médios (MREE) com um 

empobrecimento em lutécio e empobrecimento de Y (Figura 6.19).  

 

Figura 6.19 - Distribuição de ETR + Y para os calcarenitos vermelhos e argilosos, por vezes dolomitizados. 

 
Fonte: o próprio autor. 

 

Os parâmetros Ce/Ce* calculados variam de 0,849 até 1,083 e os parâmetros 

Pr/Pr*, entre 0,861 e 0,978. Temos a análise de uma amostra (MM-AL-75-A) que está plotada 

no campo de anomalia positiva de Ce e, assim, poderia indicar um ambiente redutor de 

sedimentação que é incompatível com o esperado para esta rocha que, pelas características 

observadas, foi formada em ambiente raso e oxidante com influência de sedimentos detríticos. 

As demais amostras estão inseridas no campo de anomalia positiva de La e, neste caso, 

segundo Bau & Dulski (1996) a verdadeira anomalia de Ce está mascarada pela influência do 

enriquecimento de La. A amostra MM-AL-158, situada no compartimento norte da sub-bacia, 

é a única que está próxima ao campo de anomalia negativa de Ce, o que indica um ambiente 
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oxidante esperado para esta litofácies (Figura 6.18).  

 

6.5.2. Unidade B 

A análise gráfica de ETRs + Y dos calcarenitos calcilutitos laminados e 

interestratificados, por vezes, com camadas argilosas, da Unidade B, apresenta um padrão 

mais planar em relação aos carbonatos da Unidade C com pronunciado empobrecimento de Y 

(Figura 6.20), com exceção de uma única amostra (MM-AL-114-A). 

Os parâmetros Ce/Ce* calculados variam de 0,447 a 1,866 e os parâmetros Pr/Pr* 

variam de 0,660 a 0,759. 11 amostras apresentam anomalia positiva e verdadeira de Ce, o que 

pode indicar um ambiente redutor e é compatível com o ambiente deposicional esperado para 

a unidade diante de suas características petrográficas e macro e microscópicas. As demais 

amostras mostram anomalia positiva de La e, neste caso, novamente o comportamento do Ce 

é duvidoso (Figura 6.18). 

 

Figura 6.20 - Distribuição de ETR + Y para os calcilutitos e calcarenitos laminados. 

 
 Fonte: o próprio autor. 
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6.5.3. Unidade B1 

Para os dolomitos cinza-claros e impuros que, por vezes, apresentam intercalações 

de camadas oolíticas e peloidais, temos um enriquecimento em ETRs de uma amostra (MM-

AL-123) em relação às outras (Figura 6.21). O padrão também possui uma tendência planar, 

com enriquecimento em Eu em algumas amostras e empobrecimento em Y. Em muitas 

amostras não foram determinadas alguns elementos, pois os seus valores ficaram abaixo do 

limite de detecção analítico, conforme mostra os espaços vazios na Figura 6.21.  

Os parâmetros Ce/Ce* calculados variam de 0,272 a 1,031 e os Pr/Pr* variam de 

0,681 a 0,953. Todas as amostras estão plotadas no campo de anomalia positiva de La (Figura 

6.17), o que dificulta a interpretação do comportamento do Ce para determinar o ambiente de 

deposição deste pacote sedimentar. Apesar disto, estruturas paleoambientais importantes 

como estratificações cruzadas e camadas oolíticas indicam ambiente de submaré raso com 

influência de ondas. Destaca-se nesta litofácies a ocorrência de 3 amostras com anomalias 

positivas visíveis de Eu que poderiam indicar influência de fluidos hidrotermais. Porém, 

anomalias positivas de Eu podem estar relacionadas também com a ocorrência de feldspato e 

isto é coerente no sentido de que há esta ocorrência observada em petrografia microscópica 

(Fotos 5.5B e 6.15B). Estas litofácies impuras podem estar relacionadas a uma zona de 

mistura entre a água do mar e águas continentais.  

Anomalias positivas de Eu, como estas observadas, podem ser um indício de 

influência de fluidos hidrotermais redutores (Olivarez & Owen, 1991) ou, como dito 

anteriormente, da presença de feldspato, onde Sr
2+

 tende a ser substituído por Eu
2+

, devido à 

semelhança dos raios iônicos (Shields & Stille, 2001). Neste caso, o padrão das amostras 

sugerem um ambiente mais raso de formação, o que é confirmado pelas observações de 

campo. 

Os calcarenitos estromatolíticos, além da amostra de laminito microbiano da 

Unidade B1, possuem um enriquecimento em ETRs leves (principalmente La), e depois 

apresentam um padrão tabular. A amostra MM-AL-20-B mostra um enriquecimento em ETRs 

em relação às outras (Figura 6.22).  

Os parâmetros Ce/Ce* calculados variam de 0,410 a 0,781 e os Pr/Pr* de 0,804 a 

0,906. Apresentam todas as amostras relacionadas ao campo de anomalia positiva de La. 

Incluindo a amostra de estromatólito mais profundo (MM-AL-114-E) (Figura 6.18).  

 

 



113 

 

Figura 6.21 - Distribuição de ETR + Y para os dolomitos cinza-claros. 

 
Fonte: o próprio autor. 

 

Figura 6.22 - Distribuição de ETR para os Calcarenitos Estromatolíticos e o Laminito Microbiano. 

 
Fonte: o próprio autor. 
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6.5.4. Correlação Y/Ho 

O ítrio (Y) e o hólmio (Ho) são elementos com comportamento geoquímico 

idênticos, porque suas cargas e raios iônicos são muito semelhantes. Porém, o Ho é eliminado 

através de partículas em suspensão no sistema marinho duas vezes mais rápido do que Y 

(NOZAKI; ZHANG; AMAKAWA, 1997). 

Em formações ferríferas arqueanas e paleoproterozoicas e outros sedimentos 

químicos, por exemplo, a distribuição dos ETRs exibem uma típica anomalia positiva de Y, 

característica de águas marinhas, cuja origem é apoiada pela razão Y/Ho (média Y/Ho = 43) 

(ALEXANDER et al., 2008). 

Um processo importante que causa fracionamento desses elementos em meio 

aquoso é a complexação química, onde cátions altamente carregados e com potencial iônico 

alto formam partículas muito reativas que, por sua vez, hidrolisam facilmente, favorecendo 

uma baixa concentração destes elementos nas águas naturais. Em estudos geoquímicos, estes 

pares são comumente assumidos como exclusivamente ligados a componentes detríticos e, 

portanto, são muitas vezes utilizados como parâmetro de contaminação dos sedimentos 

químicos com relação à presença de detritos na bacia (BAU, 1993; BOLHAR et al., 2004).  

A razão Y/Ho típica da água do mar é considerada entre 60 e 90, enquanto os 

valores para águas continentais situam-se mais próximos dos valores crustais entre 26-27 

(PLANAVSKY et al., 2010).  

Os calcarenitos dolomitizados, vermelhos e argilosos da Unidade C possuem uma 

relações Y/Ho entre 18 e 26 ppm. Os calcarenitos e calcilutitos laminados da Unidade B 

apresentam concentrações entre 5 e 50 ppm. Para os dolomitos da Unidade B1, as 

concentrações variam entre 6 e 20 ppm. A relação Y/Ho varia nos calcarenitos 

estromatolíticos de 6 a 11 ppm. A amostra do laminito microbiano (MM-AL-128) não está 

representada nesta relação, pois o valor de Ho ficou abaixo do limite de detecção da 

metodologia aplicada (Figura 6.23).  

Portanto, as amostras com relação Y/Ho menor ou igual a 28 ppm, que representa 

o valor do folhelho normalizador PAAS, podem ter sofrido maior contribuição de águas 

continentais durante a sua deposição e consequentemente de sedimentos detríticos. Este é o 

caso da maior parte das amostras. Entretanto, há uma única amostra de calcarenito e 

calcilutito laminado da Unidade B que possui valor da relação Y/Ho igual a 50 ppm, o que 

indica uma deposição mais influenciada pelo ambiente marinho. 
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Figura 6.23 - Relação Y/Ho nas litofácies da Sub-bacia de Campinas.  

 
Fonte: o próprio autor. 

 

Frimmel (2009) encontrou anomalias positivas de La presentes em quase todas as 

amostras de sequências neoproterozoicas da África, com litofácies similares às da Sub-bacia 

de Campinas, porém diferente destas, as amostras por ele estudadas possuem concentrações 

em La abaixo do esperado para um carbonato marinho.  

Os presentes dados são sugestivos de um ambiente marinho com contribuição de 

fontes continentais e marinhas. Apesar da influência dos sedimentos detríticos no ambiente 

deposicional, os gráficos de ETR + Y das litofácies apresentam baixas concentrações de ETR, 

marcados por anomalias positivas de La e negativa de Ce, assim como uma fraca anomalia 

positiva de Gd, que são tipicamente atribuídas a uma origem de água do mar (FRIMMEL, 

2009). Ao contrário das sequências neoproterozoicas da África estudadas por Frimmel (2009), 

mesmo sob forte influência do La é possível identificar nos gráficos de ETR+Y e no cálculo 

da anomalia de Ce (Ce/Ce*) tendência a empobrecimento, sugestivo de um ambiente 

oxidante, com exceção dos calcarenitos e calcilutitos da Unidade B, como mostrado na seção 

6.4.2 deste capítulo, que possuem boa parte das amostras com anomalias positivas de Ce, 

indicando um ambiente menos oxidante de deposição desta litofácies.  

Influência marinha 
Influência 

continental 
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CAPÍTULO 7 - CONCLUSÕES 

 

Com base nos dados apresentados, descritos e discutidos nos capítulos anteriores, 

as principais conclusões do trabalho realizado podem ser assim resumidas: 

 

7.1. ORIGEM DAS ANOMALIAS DE FÓSFORO (FOSFOGÊNESE) 

As rochas mais anômalas para P2O5 da Sub-bacia de Capinas formaram-se em 

ambiente dominantemente subóxico. Esta interpretação é sugerida pelos valores negativos de  

δ
13

C em diversas amostras. Por outro lado, considerando a natureza e as estruturas 

sedimentares das litofácies estudadas, estas anomalias teriam se formado em águas marinhas 

mais rasas, com maior influência de áreas continentais. Alguns padrões de ETR e obtidos para 

estas rochas corroboram esta hipótese (Figuras 6.21 e 6.22).  

As observações acima se coadunam com os ambientes tectônicos em que se 

formaram as bacias sedimentares do Grupo Una que se desenvolveu sobre a área cratônica, 

fazendo parte de uma extensa bacia epicontinental (rasa e com baixíssima declividade) 

dominantemente carbonática.  

O modelo da fosfogênese pré-cambriana que vem sendo amplamente discutido 

durante a última década (por ex., Papineau, 2010 e Nelson et al., 2010, dentre outros) aplica-

se plenamente às rochas estudadas, ou seja: 

i) A fonte do P, assim como do Fe seriam as áreas continentais expostas ao 

intemperismo (Figura 7.1A), após a ocorrência de deglaciações (PAPINEAU, 2010; 

NELSON et al, 2010). As razões 
87

Sr/
86

Sr medidas nas amostras melhor preservadas refletem 

isso, porque mostram assinaturas isotópicas compatíveis com a composição da água do mar 

no final do Neoproterozóico.  

ii) O PO4 é levado para o mar juntamente com o Fe, formando complexos de oxi 

(hidróxidos) de Fe com PO4. Em mares estratificados, como ocorria no Neoproterozoico, ao 

atingirem as zonas subóxica e anóxica, 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 7.1B). Nas zonas mais rasas onde se desenvolvem as colônias 

estromatolíticas, a exemplo da Fazenda Arrecife, e estas são responsáveis pela produção de 

um ambiente subóxico propício à redução e liberação do P (Nelson et al., 2010). 
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Figura 7.1 - A) Extensão da fosfogênese resultante do bombeamento Fe-redox nas plataformas do Pré-

Cambriano e localização possível das anomalias de P estudadas. B) No modelo proposto pelos autores, os oxi-

hidróxidos de Fe são levados para a zona abaixo do limite Fe-redox, liberando PO4
3-

, que passa a fazer parte da 

composição da água intersticial (interporos). A combinação com o carbonato e o flúor da água do mar dará 

origem à francolita. 

 
Fonte: Nelson et al. (2010). 

 

7.2. IDADES 

Dada a grande extensão física das bacias sedimentares que compõem o Cráton do 

São Francisco, entre elas a sub-bacia de Campinas, deve haver um número muito grande de 

sistemas deposicionais que representam variações laterais de um mesmo conjunto de rochas 

cronocorrelatas. Segundo Frimmel (2010), os isótopos de C também estão sujeitos a esta 

variação lateral devido ao seu baixo tempo de residência nos oceanos, e as razões de 
87

Sr/
86

Sr 

registram variações de longo tempo, além de serem muito homogêneas ao longo da bacia com 

valores ao redor de 0,70750. 

Foram utilizados dados isotópicos e litofaciológicos em conjunto para posicionar 

estratigraficamente as seções e, por fim, criar uma coluna estratigráfica geral, a fim de 

correlacioná-la com outras bacias intracratônicas que ocorrem no Cráton do São Francisco. 
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Em uma primeira análise, chama a atenção que as seções da Sub-bacia de 

Campinas são constituídas por calcários e dolomitos, muitas vezes, com altos teores de 

sedimentos siliciclásticos.  

Baseando-se nas correlações estratigráficas e quimioestratigráficas, conclui-se que 

as rochas das seções confeccionadas pertencem à primeira sequência deposicional de 

plataforma carbonática associada às coberturas sedimentares neoproterozoicas do Cráton do 

São Francisco. A base deste ciclo é composta por calcarenitos dolomitizados, vermelhos e 

argilosos (carbonatos de capa) com desvios bastante negativos de ẟ
13

C. A partir daí, tem-se a 

ocorrência de caclilutitos e calcarenitos de laminação plano-paralela, impuros e intercalados 

com níveis argilosos, que são característicos de ambientes mais profundos do substrato 

irregular do mar epicontinental e, por fim, dolomitos, calcários e estromatólitos associados a 

ambientes de águas rasas, atestado pela ocorrência de estratos cruzados e níveis de exposição 

subaérea evidenciados por pseudomorfos de evaporitos e laminações microbianas de planícies 

de maré (Figura 7.3).  

Segundo Santos (2012), este intervalo final do ciclo transgressivo-regressivo 

marca um estágio no qual o Cráton do São Francisco esteve banhado por águas marinhas 

rasas, com baixa bioprodutividade fotossintética, marcada pelos valores de ẟ
13

C próximos ao 

0‰, e influência de sedimentação continental atestada pelos dados petrográficos e 

geoquímicos. Destaca-se aqui, dois desvios negativos de ẟ
13

C dentro da subsequência 

regressiva marinha rasa para as amostras MM-AL-10-E (ẟ
13

C = -4,06‰), um dolomito 

impuro, e MM-AL-20-B (ẟ
13

C = -3,62‰), um calcarenito estromatolítico. É importante 

deixar claro que a amostra MM-AL-20-B não pertence a nenhuma das seções 

quimioestratigráficas confeccionadas, mas foi analisada por estar associada a uma litofácies 

importante em termos de anomalias de fosfato, ocorrendo em um singular afloramento 

localizado na Fazenda Arrecife, e por ser correlacionável lateralmente com outras fácies 

marinhas rasas da Unidade B1.  

Na ausência de fósseis guias e de atividade ígnea relacionada à evolução desta 

bacia sedimentar, a idade precisa da sedimentação ou da formação das anomalias de fosfato, 

constitui um problema ainda não resolvido. Contudo, os resultados obtidos a partir da maioria 

das ferramentas isotópicas utilizadas nas amostras consistentemente conduzem à idades 

condizentes com o que se conhece hoje a respeito da evolução de sequências 

neoproterozoicas. 
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Dados obtidos para a bacia de Irecê por Misi & Veizer (1998) em amostras de 

calcita cedo-diagenéticas e bem preservadas, com razões 
87

Sr/
86

Sr de 0.70745 e 0.70746, 

podem sugerir, a partir da curva de Halverson et al. (2010), uma idade próxima a 700 Ma.  

Para a Sub-bacia de Campinas, considerando os resultados em amostras nas quais 

os índices de preservação são muito bons, com valores de Sr total muito elevados (> 1000 

ppm) e razões Mn/Sr baixas (<0,1), os resultados obtidos variam de 0,70750, ou seja, dentro 

da faixa esperada para o intervalo entre 725 e 600 Ma estabelecido em Sial et al. (2016), na 

curva de variação da razão 
87

Sr/
86

Sr mostrada por Halverson et al. (2010). Neste caso, indicam 

idades em torno de 630 Ma para a sub-bacia em estudo, logo, a idade sugerida pelos dados 

isotópicos situa as anomalias fosfogenéticas estudadas, no início do Ediacarano.  

Esta curva foi aperfeiçoada com base em diversos trabalhos de outros 

pesquisadores e dos próprios autores dos trabalhos acima referidos (Figura 7.2).  

 

Figura 7.2 - Variação de 
87

Sr/
86

Sr da água do mar durante os últimos 1000 Ma., com indicações dos eventos 

glaciais e plotagem das amostras da Sub-bacia de Campinas. O retângulo em vermelho representa a faixa 

determinada por Sial et al (2016) onde estão inseridos os dados de outras bacias correlacionáveis com a Sub-

bacia de Campinas, como Irecê e as do Grupo Bambuí. 

 
Fonte: modificado de Halverson et al. (2010). Retirado de Sial et al. (2016). 

 

Santana (2016), num estudo de proveniência na Sub-bacia de Irecê, destacou uma 

precisa e pioneira idade de U-Pb em zircão de aproximadamente 669 Ma. A idade máxima de 

Sub-bacia 

de 

Campinas 
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deposição da Formação Salitre é forçada pela idade do grão de zircão vulcânico em 669 ± 14 

Ma para as unidades basais da Unidade B. Estes registros de vulcanismo são interpretados 

como uma fase mais tardia do processo de rifteamento associado a intrusões alcalinas no 

embasamento próximo da sub-bacia ou algum magmatismo distal no estágio anterior da 

margem passiva. 

 

7.3. POSSÍVEL RELAÇÃO DA FOSFOGÊNESE COM EVENTOS GLACIAIS 

Vários pesquisadores têm demonstrado que o Neoproterozóico é caracterizado por 

eventos glaciais de natureza global. Pelo menos três eventos glaciais têm sido 

consensualmente considerados durante o Neoproterozóico: i) Sturtiano (entre 750 e 700 Ma); 

ii) Marionoano (entre 650 e 600 Ma) e iii) Gaskiers (entre 550 e 500 Ma). Esses eventos estão 

bem representados em todas as áreas continentais hoje existentes, pela presença de sinais de 

glaciações importantes, que teriam ocorrido em toda a Terra afetando inclusive as regiões 

equatoriais (“Snowball Earth”, HOFFMAN & SCHRAG, 2002). Os dados sobre a duração 

desses períodos glaciais permanecem controvertidos e o início e o término de cada um deles 

em termos globais podem ter um caráter diácrono e com múltiplos episódios de curta duração 

(ZHANG et al., 2008). 

Ao final de cada evento glacial, em consequência do degelo, grandes extensões de 

áreas continentais são expostas ao intemperismo, o que constitui uma situação ideal para a 

fosfogênese, uma vez que P e Fe são lixiviados das áreas continentais e transportados para os 

oceanos. Assim, poderíamos ter diversos eventos de fosfogênese durante o Neoproterozóico, 

alguns mais importantes e outros menos em termos de anomalias fosfogenéticas formadas. 

Assim, a relação da fosfogênese com eventos pós-glaciais tem sido proposta por vários 

pesquisadores. 

Evidência direta de evento glacial, tal como a presença de diamictitos 

(glaciogênicos) não foi observada na Unidade B1. Os diamictitos glacio-marinhos da 

Formação Bebedouro correlacionam-se àqueles da Formação Jequitaí, do Grupo Bambuí, que 

foram datados em 740±22Ma (Pb-Pb isocrônico, BABINSKI et al., 2007). Os diamictitos da 

Formação Bebedouro estão separados das litofácies da Unidade B1, acima, por uma sucessão 

de calcarenitos por vezes dolomíticos, argilosos e ferruginosos (Unidade C) e de calcilutitos e 

calcarenitos laminados (ritmitos da Unidade B). Entretanto, uma evidência indireta deve ser 

considerada, a qual pode indicar a existência de um discreto evento glacial na base de 

Unidade B1, que se refere a valores fortemente negativos de ẟ
13

C, também constatados por 

Misi & Kyle (1994a) na Sub-bacia de Irecê em seções da Unidade B1. 
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Considerando as observações acima, parece haver relação entre as anomalias 

observadas e eventos glaciais, embora essa conclusão demande mais estudos. A julgar pelos 

dados de 
87

Sr/
86

Sr e ẟ
13

C e pelas idades interpretadas, poderíamos sugerir que os valores 

anômalos de P2O5 da Unidade B1 da Sub-bacia de Campinas estão relacionados ao final da 

glaciação marinoana.  

 

7.4. ESTRATIGRAFIA E CORRELAÇÕES 

A coluna estratigráfica geral (Figura 7.4) foi criada através de uma correlação 

geral entre os perfis quimioestratigráficos do item 6.1 (Figura 7.3) e com base em dados de 

campo. Como visto, os dados isotópicos e sua interpretação permitem colocar a Formação 

Salitre da Sub-bacia de Campinas associada ao primeiro ciclo deposicional transgressivo-

regressivo da Megassequência Plataformal Carbonática.  

Neste trabalho, além da correlação interafloramento, propõe-se a inclusão da Sub-

bacia de Campinas na correlação proposta por Misi et. al. (2010b), entre outras bacias 

neoproterozoicas intracratônicas do Cráton do São Francisco (Figura 7.5). As correlações 

entre os diversos eventos fosfogenéticos ocorridos durante o neoproterozoico são de 

fundamental importância do ponto de vista aplicado, uma vez que estes eventos são 

episódicos e alguns podem ser mais importantes do que outros. A ocorrência de P2O5 

associada ao final do primeiro ciclo deposicional transgressivo-regressivo, mais precisamente 

nas litofácies da Unidade B1 da Formação Salitre, evidencia o controle estratigráfico 

associado a estas anomalias e concentrações econômicas. Na Figura 7.4, é visível a ocorrência 

de anomalias negativas de ẟ
13

C relacionados ao final do primeiro ciclo transgressivo-

regressivo das Sub-bacias de Campinas, Irecê e Una-Utinga, e que podem sugerir uma 

discreta glaciação, como dito acima.  
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Figura 7.3 - Correlação interafloramentos da Sub-bacia de Campinas e seus correspondentes litológicos do Grupo Una. 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Figura 7.4 - Coluna estratigráfica geral esquemática da Sub-bacia de Campinas acima da sequência glaciogênica 

da Fm Bebedouro (sem escala). 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Figura 7.5 - Correlação da Sub-bacia de Campinas com outras bacias neoproterozoicas do Cráton do São Francisco. 

 
Fonte: Modificado de Misi et. al (2010b).
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ANEXO 01 – MAPA GEOLÓGICO DA SUB-BACIA DE CAMPINAS-BA 
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