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RESUMO 

O presente trabalho apresenta um estudo de quimioestratigrafia isotópica (C, O, Sr) de 

detalhe, realizado numa sucessão carbonática de idade ediacariana da porção extremo norte da 

Faixa Paraguai, Estado do Mato Grosso. A pesquisa se justifica já que durante o 

Neoproterozóico a Terra sofreu profundas mudanças climáticas, as quais foram registradas em 

enigmáticas sucessões compostas de depósitos glaciais recobertos por rochas carbonáticas de 

clima quente. Estudos recentes mostram que ocorreram, pelo menos, três glaciações neste 

período, denominadas Sturtiana (ca. 725 Ma), Marinoana (ca. 635 Ma) e Gaskierana (580 Ma). 

Na tentativa de estabelecer uma correlação global entre as sucessões depositadas neste período, 

os geopesquisadores têm usado diversas ferramentas, principalmente a quimioestratigrafia 

isotópica de C, O e Sr. 

Na região de estudo, ocorrem diamictitos da Formação Puga recobertos por rochas 

carbonáticas do Grupo Araras, sobre a qual se depositam os diamictitos e carbonatos da 

Formação Serra Azul, definida neste trabalho. A sucessão carbonática do Grupo Araras 

apresentou valores de δ13C variando de – 1,7‰ (base) a + 4‰ (topo) e razões 87Sr/86Sr entre 

0,7075 (na base) e 0,7084 (no topo). Estes valores são semelhantes àqueles encontrados em 

outras sucessões carbonáticas Marinoanas. Os calcários da Formação Serra Azul apresentaram 

um valores de δ13C entre – 7,5% e – 3,2% e razões 87Sr/86Sr de ca. 0,7086, típicas das sucessões 

carbonáticas Gaskieranas. Os resultados isotópicos obtidos neste trabalho, associados às 

evidências sedimentológicas, sugerem que na história geológica de deposição da Faixa Paraguai 

ocorreram, pelo menos, duas importantes glaciações. 
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ABSTRACT 

This work presents a detailed isotopic (C, O, and Sr) chemostratigraphic study carried out 

on the Ediacaran carbonate succession from the northernmost part of the Paraguay Belt, in Mato 

Grosso, Brazil. The importance of this study is related to the Earth´s profound climate changes 

that took place during the Neoproterozoic, which have been recorded by enigmatic sequences 

composed of glacial deposits immediately overlain by carbonate rocks typical of warm climate. 

At least three glaciations are recognized: Sturtian (ca. 725 Ma), Marinoan (ca. 635 Ma), and 

Gaskiers (580 Ma). In order to correlate worldwide the successions deposited in this period and 

to understand the complex depositional environments, isotopic tools, especially 

chemostratigraphy, have been widely used. 

In the study area diamictites of the Puga Formation are overlain by carbonates of the 

Araras Group, and these, in turn, are covered by diamictites and carbonates of the Serra Azul 

Formation, which is defined here. The Araras Group carbonates exhibited δ13C values between – 

1.7‰ at the base and + 4 ‰ at the top and 87Sr/86Sr ratios ranging from 0.7075 at the base to 

0.7084 at the very top. These values are similar to those of post-glacial, non-cap Marinoan 

carbonate successions. The limestones of the Serra Azul Formation yielded δ13C values between 

– 7.5 and – 3.2 ‰, and 87Sr/86Sr ratios of ca.  0.7086, typical of post-Gaskiers cap carbonates. 

These isotopic results, together with sedimentological evidence, suggest that two important 

glaciations occurred during the depositional history of the northernmost Paraguay Belt. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  11  INTRODUÇÃO 

As rochas depositadas no fim do Neoproterozóico despertam o interesse de vários 

pesquisadores, principalmente devido aos enigmáticos carbonatos de capa, observados 

mundialmente associados aos tilitos glaciais. A importância concedida por geopesquisadores a 

este período geológico se deve à possibilidade da Terra ter sofrido extremas variações climáticas, 

como defendido pela teoria da Snowball Earth (Kirschvink, 1992; Hoffman et al., 1998), 

justamente precedendo a chamada “Explosão de Vida Cambriana”, período em que a vida 

evoluiu e se diversificou de maneira rápida e ampla. Atualmente se acredita que houve pelo 

menos três glaciações Neoproterozóicas, conforme Halverson et al. (2005): Sturtiana (cerca de 

725 Ma), Marinoana (cerca de 635 Ma) e Gaskiers (580 Ma). Segundo Hoffman et al. (1998), as 

condições climáticas extremas que reinavam na Terra, levaram à deposição de tilitos seguidos 

por grande quantidade de carbonatos, com composições isotópicas características, ocorrência 

expressiva de depósitos de ferro e manganês (característicos de ambientes anóxidos) e 

estagnação da diversificação da vida. Desta maneira, este período possui variações na 

composição isotópica da água do mar típicas, especialmente em relação ao carbono (δ13C), 

oxigênio (δ18O) e estrôncio (87Sr/86Sr), influenciadas pelas condições climáticas e ambientais e 

por alterações nos padrões biológicos. Tais variações são temporais e adquiridas pelos 

carbonatos no instante da deposição, podendo ser utilizadas no posicionamento estratigráfico e 

correlação de sucessões de uma mesma bacia ou entre diferentes bacias marinhas. Para o 

Neoproterozóico existe uma quantidade razoável de dados isotópicos que permite a construção 

de curvas temporais globais, mas ainda com grandes lacunas. Assim, a aquisição de uma maior 

quantidade de dados isotópicos de boa qualidade contribui com o aperfeiçoamento destas curvas. 

Esta é uma técnica que vem sendo aplicada em vários carbonatos neoproterozóicos do mundo, 

inclusive nos carbonatos da Faixa Paraguai, conforme a literatura existente. 

1.1 JUSTIFICATIVAS 

Poucas seqüências sedimentares registram estas importantes mudanças climáticas que 

ocorreram no final do Pré-Cambriano. No Brasil, elas podem ser encontradas nos crátons do São 

Francisco e Amazônico, assim como nas faixas móveis que bordejam estes crátons. Como a 



 2

metodologia a ser aplicada dificilmente forneceria bons resultados em áreas metamórficas, 

optou-se por escolher a área de maior exposição dos carbonatos não metamorfisados da Faixa 

Paraguai. 

Estudos recentes na Faixa Paraguai (e.g. Alvarenga et al., 2003; Boggiani et al., 2003; 

Nogueira et al., 2003; Pinho et al., 2003; Ganzer & Figueiredo, 2004; Alvarenga et al. 2004) 

produziram muitos dados analíticos, mas também aventaram algumas questões: 

1. Qual seria a relação das seqüências que ocorrem na região central do Mato Grosso com 

aquelas mais a oeste deste Estado e as do Estado do Mato Grosso do Sul? 

2. Elas seriam contemporâneas? Representariam registros de uma mesma bacia 

sedimentar? 

3. Esta sucessão sedimentar seria o registro de mudanças climáticas globais ou 

representaria simplesmente a evolução tectônica da bacia? 

Através deste trabalho, utilizando dados sedimentológicos e quimioestratigráficos, 

pretende-se responder estas questões. 

1.2 OBJETIVOS 

É objetivo desta dissertação mostrar, sob um enfoque semelhante ao realizado em outras 

seqüências neoproterozóicas por outros pesquisadores, novos dados quimioestratigráficos 

obtidos para a porção norte da Faixa Paraguai, ainda pouco conhecida faciologicamente e com 

poucos dados isotópicos disponíveis. 

Assim, este trabalho apresenta o detalhamento da unidade predominantemente 

carbonática, que corresponde ao Grupo Araras, e da unidade glacial (pelitos e carbonatos), que 

corresponde à Formação Serra Azul, todas depositadas durante o Ediacariano. Este estudo inclui 

o reconhecimento das diferentes fácies sedimentares e o estudo isotópico de O, C e Sr nestes 

carbonatos, visando correlacionar a sucessão de rochas pesquisada com outras sucessões da 

mesma bacia e de outras bacias marinhas de mesma idade, previamente estudadas por outros 

pesquisadores. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo procura-se abordar os fundamentos teóricos que embasaram a presente 

pesquisa, por meio da apresentação de hipóteses, princípios e conceitos, elaborados por diversos 

pesquisadores de prestígio, encontrados na literatura mundial, dando-se ênfase no entendimento 

da Hipótese Snowball Earth, Quimioestratigrafia e Estudo de Proveniência de Sedimentos. 

2.1 A HIPÓTESE SNOWBALL EARTH 

Idéias catastróficas são geralmente bastante debatidas no meio geológico. No caso da 

Hipótese Snowball Earth não seria diferente, embora esta tenha ganhado certa aceitação devido 

ao intenso trabalho de Paul Hoffman no seu aprimoramento e divulgação. Por ser esta a hipótese 

que melhor explica a grande maioria das feições geológicas encontradas ao redor do mundo 

(Tabela 1) e na área de estudo pesquisada, optou-se por uma explanação maior sobre ela, 

enquanto se faz menções menores a outras hipóteses. 

Tabela 1. Características Glaciais Proterozóicas e as Hipóteses que as explicam, modificado de 
Kirschivink (2002).

 Hard 
Snowball 'Slushball' Alta 

obliquidade
Zipper-

Rift 
Estilo 

Fanerozóico
Abundantes clastos 
carbonáticos em tilitos. Sim Sim Não (?) Sim Não (?) 

Deposição de tilitos em baixa 
latitude. Sim Sim Sim (?) Sim Não 

Associação com BIFs “vent-
derived” Sim Não Não Sim Não 

Associação de depósitos de 
Mn hospedados em BIF. Sim Não Não Não Não 

Presença de carbonatos de 
capa. Sim Não Não Não Não 

Excursões negativas de δ13C Sim Sim (?) Não (?) Sim Não 

Intervalos com chuva de 
detritos glacial. Não (?) Sim Sim (?) Não Sim 
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2.1.1 Construção da Hipótese Snowball Earth 

A idéia que a Terra tivesse congelado totalmente alguma vez foi primeiramente proposta 

por Louis Agassiz, para explicar a extinção em massa de uma megafauna pela repentina chegada 

de um severo inverno siberiano mundial. Ele chamou tal evento/idéia de Great Ice Age e o 

defendeu por toda sua vida desde 1837, no seu famoso Discurso de Neuchatel, onde enfrentou a 

violenta desaprovação dos colegas (Agassiz, 1840; Bolles, 1999). Agassiz estava certo de que 

existiram campos de gelo muito mais extensos no passado que os de agora, porém errou ao 

afirmar que as idades do gelo mais recentes também se estenderam ao equador. 

Um geólogo britânico, Brian Harland, da Cambridge University foi o primeiro a afirmar 

que existiam evidências paleomagnéticas de geleiras em zonas tropicais (Harland & Bidgood, 

1959). Após a II Guerra Mundial, Harland foi a um pequeno arquipélago no extremo ártico do 

Atlântico Norte, chamado Svalbard, para um programa de pesquisa geológica. Durante a etapa 

de campo encontrou carbonatos oolíticos abaixo e acima de diamictitos glaciais e postulou que 

ou Svalbard esteve alguma vez no equador, ou mudanças climáticas globais produziram 

condições tropicais no Ártico, ou uma combinação de ambos. Chamou a este evento de Great 

Infra-Cambrian Glaciation (Harland, 1965; Harland & Rudwick, 1965). Sua idéia não teve 

muita força na época, pois outros pesquisadores afirmavam que os diamictitos de Svalbard não 

eram glaciais, mas de escorregamentos marinhos (Walker, 2003, 2004). 

Joseph Kirschvink do Caltech (California Institute of Technology) ficou intrigado com 

um artigo sobre depósitos glaciais no Sul da Austrália com campo magnético indicando origem 

equatorial. Recebeu de um paleontólogo, Bruce Runnegar, uma amostra de siltito rítmico 

daquela mesma localidade, que entregou a sua bolsista Dawn Sumner para um estudo 

paleomagnético (Hoffman & Schrag, 2002). Os resultados sugeriram a deposição próxima ao 

equador (Sumner et al., 1987). Isso levou Kirschivink a formular uma teoria notavelmente cheia 

de detalhes a que chamou de Snowball Earth (Kirschivink, 1992). 

Paul Hoffman conversou pessoalmente com Joseph Kirschvink sobre a idéia Snowball 

Earth e passou a se dedicar ao desenvolvimento desta hipótese. Durante sua pesquisa de campo, 

encontrou tilitos depositados acima e abaixo de carbonatos na Namíbia, que o intrigaram. Os 

fatos começaram a serem explicados quando ele se juntou ao criterioso colega de Harvard, Dan 

Schrag, especialista em carbonatos e paleoclima (Walker, 2003, 2004). Hoffman, quando reuniu 

evidências suficientes, viajou pelo mundo geológico profissional dando apresentações de suporte 

para a Snowball Earth. Seu esforço gerou aceitação por muitos que passaram a contribuir com a 

geração de mais dados, mas também propiciou o surgimento de outras idéias, alternativas a tal 
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hipótese, que possam explicar as feições geológicas encontradas sob outra ótica, como: a 

obliqüidade orbital da Terra (Williams, 1975, 1993, 2000), anéis de gelo em órbita da Terra 

(Sheldon, 1984) e Zipper-Rift (Eyles & Januszczak, 2004), brevemente descritas mais adiante, 

neste capítulo. 

2.1.2 Resumo da Hipótese Snowball Earth 

A Hipótese Snowball Earth (Terra Bola de Neve), também chamada Hard Snowball 

(Kirschivink, 2002), consiste basicamente da idéia de que o Planeta Terra foi, num passado 

remoto, inteiramente congelado, que poderia explicar a grande quantidade de sedimentos 

descritos como glaciais depositados em baixas latitudes ao redor do mundo. A Hipótese como tal 

foi proposta inicialmente por Kirschivink (1992) e posteriormente aperfeiçoada por Hoffman et 

al. (1998) e Hoffman & Schrag (2000). Os mecanismos de início, manutenção e fim deste evento 

catastrófico são resumidos aqui em 4 estágios (Figura 1), baseado em Hoffman & Schrag (2000 e 

2002), para melhor entendimento. 

Estágio 1: Prólogo da Snowball Earth

O intemperismo de rochas siliclásticas teria causado uma diminuição do teor de dióxido 

de carbono na atmosfera, resultando num resfriamento da Terra. Com continentes em altas 

latitudes, qualquer resfriamento resultaria nas rochas sendo cobertas com neve e gelo, o que 

controlaria os processos intempéricos e reduziria a remoção de CO2 da atmosfera. No entanto, se 

os continentes estivessem todos localizados em baixas latitudes, a acumulação de gelo e neve nas 

altas latitudes não diminuiria o carreamento de CO2 da atmosfera e o resfriamento continuaria 

até atingir o equador (Figura 1). 

Assim, a quebra de um único continente há 770 Ma deixaria pequenos continentes 

espalhados próximo ao equador (Kirschivink, 1992), configuração não mais encontrada na 

história da Terra (Figura 1). Áreas internas do continente de outrora, antes com clima mais seco, 

se tornariam bloqueadoras para fonte oceânica de umidade. Com isso a chuva aumentaria e 

carrearia mais dióxido de carbono, aprisionado pelo calor, para fora do ar e erodiria as rochas 

continentais mais rapidamente. Conseqüentemente, a temperatura global cairia e grandes pacotes 

de gelo se formariam nos oceanos polares (Marshall et al., 1988; Worsley & Kidder, 1991). O 

gelo branco refletiria a energia solar (Albedo) mais que a água escura do mar e levaria às 

temperaturas sempre mais baixas (Budyko, 1969), ressaltando que a luminosidade solar há 600-

700 Ma atrás era 6% menor que a atual (Figura 2), devido à evolução estelar (Caldeira & 
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Kasting, 1992). Este ciclo de realimentação provocaria um incontrolável efeito de resfriamento 

(Budyko, 1969; Sellers, 1969), que mergulharia o planeta no gelo dentro de um milênio. 

 

Figura 1. Os quatro estágios da hipótese Snowball Earth, apresentando as variações no albedo planetário, 
dióxido de carbono atmosférico, temperatura superficial, profundidade troposférica, precipitação, 
extensão glacial e profundidade do gelo marinho (modificado de Hoffman & Schrag, 1999). 
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Figura 2. Gráfico baseado num modelo simples de balanço de energia do tipo Budyko-Sellers 
(modificado de Hoffman e Schrag, 2002), mostrando a latitude da linha de gelo (ao nível do mar) como 
uma função do fluxo solar efetivo (Es), ou equivalente para pCO2 (para Es ¼ 1,0). O efeito de uma 
redução de 30 % no transporte meridional mais quente é apresentado (linha cinza), como o fluxo solar 
estimado há ca. ~600 Ma. Iniciando do ponto 1, a redução de pCO2 provoca a migração constante das 
linhas de gelo para o ponto 2 (linha cheia), onde a realimentação descontrolada do albedo leva as linhas 
de gelo à área coberta de gelo no ponto 3. A emanação normal de gases vulcânicos por milhões de anos 
aumenta a pCO2 para o ponto 4, iniciando a deglaciação. A realimentação inversa do albedo do gelo, leva 
rapidamente as linhas de gelo à área sem gelo, no ponto 5, onde a alta pCO2 e o baixo albedo planetário 
produz uma ultra-estufa transitória. O intemperismo silicático intensificado provoca a redução de pCO2 
ao ponto 6, conseqüentemente as capas de gelo polar se refazem e as linhas de gelo voltam à área 
parcialmente coberta de gelo, no ponto 7. 

 

Estágio 2: Snowball Earth no seu resfriamento

A temperatura média global cairia a -50 °C (Figura 1) abruptamente após o início do 

congelamento descontrolado (Walker, 2001). O gelo dos oceanos atingiria profundidades de 

cerca de 1,4 kilômetros para um albedo de 0,6 (Figura 1), lentamente limitada apenas por 

emanações quentes do interior da Terra (Walker, 2001), o que tornaria os mares anóxidos e 

repletos de Fe+2 dissolvido (Figura 3). A maioria dos organismos microscópicos marinhos teria 

morrido, mas um pequeno número teria lutado pela vida em fontes quentes vulcânicas 

(Kirschivink, 1992). O ar seco e frio controlaria o crescimento das geleiras continentais, criando 

vastos desertos de areia transportadas pelo vento. Sem chuva, o CO2 continuamente emitido 

pelos vulcões não seria removido da atmosfera (Kirschivink, 1992). Com o acúmulo de CO2, o 

planeta esquentaria e o gelo dos mares vagarosamente afinaria. 



 8

 

Figura 3. Gráfico das ocorrências de formações ferríferas sedimentares através do tempo geológico, à 
esquerda, e mecanismo de deposição do ferro numa situação de Snowball Earth, diagrama à direita 
(modificado de Hoffman e Schrag, 1999). Se o oxigênio (O2) é ausente, o ferro é solúvel como íon ferro-
ferroso (Fe2+), enquanto que na presença de O2 o ferro é insolúvel como íon ferro-férrico (Fe3+). 

 

Estágio 3: Snowball Earth, como ela descongela

De acordo com a hipótese, concentrações de CO2 aumentariam consideravelmente como 

resultado de 10 Ma de atividade vulcânica normal. Para se superar o frio intenso, seria necessário 

uma pressão de dióxido de carbono cerca de 0,12 bar, aproximadamente 350 vezes maior que a 

atual (Caldeira & Kasting, 1992). O aquecimento resultante do avanço do efeito estufa levaria a 

temperatura ao ponto de fusão no equador. Conforme o planeta aquecia, a umidade do gelo 

marinho, sublimando próximo ao equador, seria refrigerada nas elevações mais altas, 

sazonalmente, e alimentaria o crescimento de geleiras continentais e afinaria o gelo marinho a 

cerca de 0,4 kilômetros de espessura (Walker, 2001). A água exposta, que eventualmente se 

formaria nos trópicos, absorveria mais energia solar e iniciaria uma rápida elevação na 

temperatura global (Figura 1). Numa questão de séculos, um mundo brutalmente quente e úmido 

suplantaria o congelamento profundo (Kirschivink, 1992). 

Estágio 4: Conseqüente Greenhouse (estufa)

Como os oceanos tropicais degelariam, a água do mar evaporaria e a umidade trabalharia 

junto com o carbono para produzir condições de estufa muito mais intensas (Kirschivink, 1992). 

Tão logo os oceanos fossem descobertos, ocorreria a oxigenação da água e o Fe+2 dissolvido se 

transformaria em Fe+3 e precipitaria (Figura 3), gerando as formações ferríferas e os depósitos de 

manganês neoproterozóicos (Kirschivink, 1992, 2002). Temperaturas superficiais elevam-se à 
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cerca de 50 °C (Figura 1), levando a um ciclo intenso de evaporação e precipitação (Walker, 

2001). Torrentes de chuva ácida carbônica erodem os fragmentos de rocha depositados como 

resultado do recuo das geleiras (Kirschivink, 1992; Caldeira & Kasting, 1992). Rios cheios 

carreiam bicarbonato e outros íons para dentro dos oceanos, depositando sedimentos 

carbonáticos (Tabela 2). Novas formas de vida, geradas por isolamento genético prolongado e 

pressão seletiva, povoaram o mundo conforme o clima volta ao normal. 

Tabela 2. Reações em cadeia do intemperismo de carbonatos e silicatos, transporte dos cátions 
dissolvidos e deposição de novos minerais. Importante notar que, em ambos os casos, são depositados 
novos carbonatos. 

INTEMPERISMO DE CARBONATOS 
 
Intemperismo: 
CaCO3 + CO2 + H2O → 

Transporte: 
Ca2+ + 2HCO3

- → 
Deposição: 
CaCO3 + CO2 + H2O 

 

INTEMPERISMO DE SILICATOS 
 
Intemperismo: 
CaSiO3 + 2H2O + 2CO2 → 

Transporte: 
Ca2+ + 2HCO3

- + 2H+ + SiO3
2+ → 

Deposição: 
CaCO3 + SiO2.H2O + CO2  

 

Com o reinício do ciclo, através da diminuição de CO2 da atmosfera pelo intenso 

intemperismo das rochas, o processo congelante poderia recomeçar. Este ciclo seria quebrado 

apenas quando movimentos tectônicos mudassem as massas continentais emersas para longe do 

equador (Kirschvink, 1992). O congelamento teria ocorrido não apenas uma, mas um número de 

vezes em, talvez, mais de um episódio de congelamento e derretimento. 

2.1.3 Outras Hipóteses em Contraste 

2.1.3.1 Hipótese da alta obliqüidade orbital 

George Williams após muito mapear os diamictitos glaciais australianos e verificar que 

estes foram depositados em baixas latitudes, postulou uma idéia diferente para explicar a 

ocorrência dos mesmos. Williams (1975, 1993, 2000) propôs que a obliqüidade da Terra, ângulo 

entre o eixo do spin e o eixo do plano eclíptico, seria maior que 54 graus, podendo chegar a 90 

graus (Figura 4), antes do término do Proterozóico, quando mudaria rapidamente para valores 

próximos dos 23,5 graus atuais, devido ao gigante impacto que levaria à formação da Lua. Tal 

inclinação propiciaria uma incidência solar anual maior nos pólos que nos trópicos. Durante o 

solstício, o sol permaneceria perpetuamente alto nos pólos e oscilaria próximo ao horizonte no 

equador, enquanto que no equinócio, o equador assumiria um verão normal, com dias e noites 
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definidos. Estudos comparativos de estromatólitos heliotrópicos atuais e antigos afirmam que a 

obliqüidade da Terra diferia dos valores atuais há 850 Ma (Vanyo & Awramik, 1982). Isso 

geraria forte sazonalidade e fortíssimos ventos superficiais, que, segundo Williams, explicaria as 

estruturas tipo polígonos de cunha de gelo, encontradas no sul da Austrália, produzidas por 

variações sazonais de temperatura em solos congelados. A obliqüidade da Terra, segundo Laskar 

et al. (1993), se auto-estabilizaria pela interação de sua protuberância equatorial remanescente 

com a Lua. Williams (1993) estima que a diminuição da obliqüidade iniciaria por volta de 600 

Ma. 

 
Figura 4. Para uma obliqüidade maior que 54°, as temperaturas seriam mais baixas nos trópicos que nos 
pólos, sendo a glaciação de baixa latitude causada unicamente pela sazonalidade extrema (modificado de 
Hoffman & Schrag, 1999). 

2.1.3.2 Hipótese dos anéis de gelo em órbita da Terra 

Esta é uma hipótese não muito difundida, idealizada por Richard Sheldon (1984), na qual 

propõe que, num passado remoto, a Terra possuiu anéis de gelo em sua órbita, semelhante ao que 

ocorre com os planetas Saturno, Urânio e Netuno, e que, durante todo Proterozóico, pedaços de 

gelo episodicamente cairiam na atmosfera. Isso originaria, aos poucos, a atmosfera e hidrosfera 

terrestres, além de um escudo protetor da luz solar no equador. Sem o calor solar, haveria 

possibilidade das geleiras se formarem em baixas latitudes e o gradual desaparecimento destes 

anéis levaria ao aquecimento da Terra até as condições atuais. 

No caso de Saturno (Figura 5), seus anéis de gelo são mantidos em órbita por seus vários 

satélites, sem os quais os anéis colapsariam. A sombra dos anéis migra sazonalmente. Uma 

situação similar na Terra explicaria as intercalações de sedimentos aparentemente depositados 
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sob variações climáticas extremas. Neste cenário, a Terra pré-Arqueana possuía uma atmosfera 

quente e fina e um anel de gelo espesso em redor do planeta. No Arqueano, alguns dos elementos 

atmosferíveis do anel de gelo teriam sido transferidos para atmosfera terrestre, que era fina, fria e 

reduzida, e para os oceanos primitivos, que eram ácidos e pequenos. As geleiras eram comuns. 

 

Figura 5. Imagens dos anéis de Saturno feitas pela sonda Cassini. À esquerda podem-se observar os 
quatro anéis mais internos (dos sete que possui), com detalhe da composição granulométrica, adquirida 
por espectrômetro de mapeamento infravermelho. As partículas dos anéis de saturno são compostas 
essencialmente por gelo de água (conforme detalhe do anel A, à direita) e variam em tamanho de mícrons 
a dezenas de metros. Os principais anéis (A, B e C) são relativamente jovens e possuem poucas centenas 
de milhões de anos e devem ter se formado pela quebra de um satélite, ou de um cometa ou meteoro 
capturado pela gravidade de saturno (modificado de Nasa, 2004; Doherty & Wegryn, 2004). 

 

O aumento simultâneo da distância entre a Lua e a Terra causaria instabilidades no anel 

de gelo durante este período e este se desmembraria em três anéis distintos. Sheldon (1984) 

defende que cada anel de gelo seria responsável por cada um dos três maiores períodos glaciais, 

refletida nos oceanos proterozóicos que permutavam entre gélidos e quentes, reduzidos e 

oxidados. 

2.1.3.3 Hipótese Zipper-Rift 

Uma das hipóteses que mais duramente se opõe à Snowball Earth é a desenvolvida por 

Nicholas Eyles e Nicole Januszczak denominada Zipper-Rift, na qual fazem uma revisão 

sistemática do modelo Snowball Earth, num artigo de 74 páginas (Eyles & Januszczak, 2004), 

enfatizando as evidências sedimentológicas e estratigráficas atuais para sedimentos glaciais, 

integradas ao contexto tectônico neoproterozóico. Assim, os autores questionam várias 

evidências do modelo Snowball Earth, como: (i) a origem glacial de vários sedimentos descritos 

na literatura como “tilitos”, (ii) os registros paleomagnéticos que podem ter sido readquiridos em 

qualquer época após a sedimentação, ao passo que as idades de vários destes diamictitos ainda 
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não são bem determinadas, (iii) as formações ferríferas se depositariam também em bacias tipo 

rift em estágio inicial devido à atividade hidrotermal e não apenas em mares isolados da 

atmosfera por uma camada de gelo, (iv) deposição de carbonatos logo acima de diamictitos 

‘tectônicos’ como resultado da diminuição da subsidência que permitisse condições plataformais, 

(v) as mudanças nos valores isotópicos de C poderia ser explicado pela tectônica global e intensa 

atividade vulcânica (Figura 6), especialmente pelo rápido soterramento (subsidência) de carbono 

orgânico em novas bacias de rift. 

 

Figura 6. Eras tidas como glaciais e variação isotópica do carbono no contexto dos ciclos tectônicos 
globais. De acordo com Eyles & Januszczak (2004), o rifteamento de supercontinentes parece estar 
associado às notáveis excursões isotópicas, refletindo tão somente o aumento do soterramento do carbono 
orgânico em bacias tipo rift recém formadas e com alta taxa de subsidência (modificado de Eyles & 
Januszczak, 2004). 

A Hipótese Zipper-Rift consiste de uma proposta alternativa para as “glaciações 

neoproterozóicas” (Eyles & Januszczak, 2004), segundo a qual a quebra do supercontinente 

Rodínia, que ocorreu entre 750 e 610 Ma atrás, seria registrada por seqüências tectono-

estratigráfica diacrônicas bem definidas depositadas em bacias marinhas tipo rift. A base de cada 

sucessão consistiria de diamictitos e conglomerados sin-rift e de fluxo de massa subaquoso, 

estando intercaladas com amplos olistrostomas e contendo clastos carbonáticos derivados de 

deslizamentos de escarpas de falha ao longo das plataformas carbonáticas rifteadas. Tais 

sedimentos ocorreriam também dentro de espessos turbiditos de rampa, devido à acentuada 

subsidência, e seriam capeados por sedimento marinho raso, como registro da redução da 
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subsidência e arrasamento da bacia. Algumas sucessões apresentariam clara influência glacial, 

como resultado de forte elevação tectônica pré-rift (glaciação de altitude) ou da latitude (Figura 

7), registrando um ciclo hidrológico completo, em desarmonia com um planeta completamente 

congelado. O mapeamento destes depósitos aparentemente glaciais mostra que tais glaciações 

neoproterozóicas foram regionais ou hemisféricas. De acordo com os autores, os ciclos tectono-

estratigráficos podem atingir vários kilômetros de espessura, mas vêm sendo erroneamente 

interpretados como registros glacioeustático globalmente sincrônico. 

 

Figura 7. Nos quadros A e B está representado o rifteamento como um evento sincrônico, porém a quebra 
dos blocos continentais seria na forma de um ‘zipper’. Em A, a primeira fase do rifteamento do Rodinia 
após 750 Ma, com a abertura do oceano Paleo-Pacífico. Em B, a segunda fase do rifteamento do Rodinia 
por volta de 650 Ma, com a abertura do oceano Iapetus (modificado de Eyles & Januszczak, 2004). 

2.2 QUIMIOESTRATIGRAFIA 

A quimioestratigrafia consiste no estudo isotópico de seqüências sedimentares em 

conjunto com rigoroso controle litoestratigráfico, como ferramenta no entendimento das 

condições de sedimentação e na correlação entre seções de uma mesma bacia ou de bacias 

diferentes, no caso de sedimentos marinhos. Comumente se utiliza, para tal estudo, as razões 

isotópicas medidas em isótopos estáveis (13C/12C e 18O/16O) e radiogênicos (87Sr/86Sr), de rochas 

carbonáticas. Há grande interesse na utilização deste método em carbonatos proterozóicos 

devido à escassez de fósseis em seqüências deste Eon e ao insucesso dos estromatólitos como 

recurso bioestratigráfico. Vários autores tentam estabelecer curvas globais de variação temporal 

que auxiliem na determinação relativa das idades de seqüências mais antigas, especialmente para 
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o Neoproterozóico (Knoll & Walter, 1992; Kaufman & Knoll, 1995; Veizer et al., 1999; 

Jacobsen & Kaufman, 1999; Walter et al., 2000; Melezhik et al., 2001; Halverson et al., 2005), 

marcado por importantes eventos geológicos. 

2.2.1 Isótopos estáveis de C e O 

As composições isotópicas de C e O são medidas conjuntamente através das razões entre 

seus respectivos pares isotópicos (13C/12C e 18O/16O) e transformadas em notação delta (δ13C e 

δ18O) pela comparação com um padrão, sendo o valor dado em partes por mil: 

δ=1000 (amostra/padrão) -1. O padrão usado é correspondente ao valor da razão isotópica de 

uma concha de Belemnite cretácea da Formação Pee Dee (South Carolina, Estados Unidos), 

representado pela sigla PDB. 

Existem dois reservatórios destes isótopos: o interno, formado pelas rochas e manto, e o 

externo, formado pela atmosfera, biosfera, hidrosfera e sedimentos inconsolidados (Schidlowski 

et al., 1983). A transferência isotópica do reservatório interno para o externo se dá por processos 

geológicos como vulcanismo, metamorfismo (fluídos) e intemperismo; enquanto que o inverso 

se dá pela precipitação de sedimentos, assumindo a composição isotópica da água no momento 

da precipitação. Os processos de fracionamento isotópico diferem para C e O, como explanado 

adiante. 

2.2.2 Fracionamento isotópico do C 

Dentre os mecanismos que causam o fracionamento isotópico de C pode-se citar a 

fotossíntese, enquanto que para as variações isotópicas, os padrões de circulação da água, de 

ambientes marinho ou restrito seriam os principais responsáveis (Figura 8). 

2.2.2.1 Fotossíntese 

A fotossíntese é um dos principais processos de fracionamento isotópico do C, de forma 

que concentra 12C (mais leve) na matéria orgânica produzida, fazendo com que o meio onde se 

encontra (água do mar) seja enriquecido em 13C, passando a ter um δ13C positivo. Desta forma, o 

inverso ocorre na matéria orgânica, resultando a fotossíntese num δ13C de -20‰. Sob uma 

atmosfera de δ13C igual a -7‰, a fotossíntese produziria massas vegetais com δ13C cerca de -

27‰ (Schidlowski et al., 1983). Assim, num dado ambiente marinho, se há intensa atividade 

biológica, os valores δ13C são bastante positivos na água do mar e, conseqüentemente, nos 
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carbonatos precipitados a partir dela. Contudo, se inexiste atividade biológica, um ambiente 

aquático apresentará valores δ13C negativos, assim como os carbonatos neleprecipitados. 

 

 

Figura 8. Ciclo do Carbono na Terra. O carbono fornecido à atmosfera e aos oceanos é proveniente das 
emanações vulcânicas na forma de dióxido de carbono, contendo cerca de 1% de 13C e 99% de 12C. Se a 
remoção do carbono dos oceanos ocorresse apenas pelo soterramento de carbonato, esta razão isotópica 
seria mantida. Porém, o carbono também é removido na forma de matéria orgânica, tecido mole de algas 
e bactérias viventes na água do mar, que fracionam esta razão isotópica, sendo empobrecida cerca de 
2,5% em 13C (Hoffman & Schrag, 1999). 

2.2.2.2 Ambiente Marinho 

Admitindo-se a introdução de 13C/12C constante nos oceanos, as variações seculares nas 

razões isotópicas poderiam ser atribuídas à variação na taxa de soterramento do C do carbonato e 

da matéria orgânica (Karthur, 1993). Ou seja, condições de nível do mar baixo, intensa 

circulação oceânica e oxigenação de águas profundas não favoreceriam a deposição de matéria 

orgânica, concentrando 12C na água e precipitando carbonatos com δ13C negativo. Em condições 

de mar alto, a matéria orgânica é soterrada, enriquecendo a água do mar em 13C, resultando em 

carbonatos com δ13C positivo. 

Segundo estudo realizado em plataforma atual por Broecker & Peng (1982), a razão 
13C/12C do mar pode variar com a profundidade, devido à fotossíntese ser restrita à zona fótica, 

enquanto que a oxidação da matéria orgânica produzida pela fotossíntese ocorre através da 

coluna d’água. O resultado é numa diminuição gradual do δ13C com o aumento da profundidade, 

registrado pelos carbonatos depositados ao longo da plataforma. Isso leva a considerar que o 

tempo de residência do C na água do mar (8 x 104 anos) possa ser insuficiente para a 

homogeneização isotópica (Kaufman & Knoll, 1995), diferindo o δ13C de carbonatos 
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depositados na zona de mistura (águas rasas) e abaixo dela (águas mais profundas), ou seja, em 

águas estratificadas. 

2.2.2.3 Ambiente Restrito 

Em ambientes restritos, os valores de δ13C têm uma distribuição heterogênea e aleatória 

ao longo das seções estratigráficas, variando de forma independente, devido a fatores diversos, 

como acúmulo localizado de matéria orgânica ou sua decomposição metanogênica em ambiente 

anóxido durante a precipitação, enriquecendo a água em 13C (Thunell et al., 1987) 

2.2.2.4 Carbonatos Neoproterozóicos 

Em seqüências carbonáticas neoproterozóicas não se identificou nenhuma variação dos 

valores de δ13C em função das fácies carbonáticas (mar raso ou profundo), mesmo ao longo de 

centenas de kilômetros, levando ao pressuposto de que os carbonatos neoproterozóicos teriam se 

depositado em condições de intensa mistura oceânica (Kaufman & Knoll, 1995). A possibilidade 

de precipitação orgânica por secreção metabólica de conchas com razões isotópicas de C 

diferentes da água do mar parece influenciar a partir do Cambriano, já que carbonatos 

neoproterozóicos são, na quase totalidade, não esqueletais (Grant, 1992; Knoll & Sweet, 1990). 

Assim, vários autores propõem uma curva de variação temporal do δ13C, sintetizada por 

Halverson et al (2005) na Figura 9. 

2.2.3 Fracionamento isotópico do O 

Dentre os mecanismos responsáveis pela composição isotópica de O na água do mar, 

estão a temperatura, glaciações, salinidade e padrão de circulação oceânica, conforme 

apresentados a seguir. 

2.2.3.1 Temperatura 

A temperatura influencia diretamente na incorporação de isótopos de oxigênio no retículo 

cristalino da calcita, seja em carbonatos orgânicos ou inorgânicos. O aumento de temperatura 

leva a uma maior incorporação de 16O (oxigênio leve), enquanto que a diminuição da 

temperatura resulta na incorporação preferencial de 18O (oxigênio pesado) no retículo. Alguns 

autores notaram que quanto mais antigo o carbonato, mais negativos são os valores de δ18O 
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(Veizer et al., 1980; Burdett et al., 1990), levando à hipótese de que os oceanos antigos seriam 

empobrecidos em 18O, ou que a temperatura destes oceanos seria maior. 

 

 

Figura 9. Curva de variação global de δ13C através do tempo, proposta por Halverson et al. (2005) para o 
Neoproterozóico, com as idades obtidas recentemente por diversos pesquisadores marcadas acima em 
Ma. 

2.2.3.2 Glaciação e Deglaciação 

As calotas de gelo polares se formam pela precipitação de águas originárias da 

evaporação em baixas latitudes. Neste processo, o vapor é enriquecido em 16O fazendo com que 

a água oceânica seja enriquecida em 18O. Assim, os carbonatos precipitados em períodos glaciais 

possuem valores δ18O tendendo a positivo (Corfield, 1994), enquanto que em períodos de 

deglaciação os valores δ18O são mais negativos. No entanto, acredita-se que o degelo em si 

influenciaria menos as razões 18O/16O que o aquecimento da água em períodos pós-glaciais, não 

se sabendo ao certo qual fator exerceria maior controle, se a temperatura da água ou o 

derretimento/congelamento das calotas (Mallinson & Compton, 1997). 
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2.2.3.3 Salinidade 

Como um dos principais processos responsáveis pelo aumento da salinidade é a 

evaporação, que remove 16O da água do mar, então, quanto maior a salinidade da água, maior o 

valor de δ18O (Allan & Matthews, 1982). Thunell et al. (1987) observaram que em zonas 

litorâneas os valores de δ18O são mais negativos, devido à diluição com água doce, enquanto que 

em bacias restritas, os valores δ18O são mais positivos, devido à evaporação. 

2.2.3.4 Diagênese 

Uma diagênese intensa pode influenciar os valores de δ18O, de forma que esses valores 

reflitam a temperatura de soterramento e a troca com fluídos meteóricos e hidrotermais, com 

maior incorporação de 16O quanto mais alta for a temperatura, modificando as razões 18O/16O 

originais. Assim, os valores mais negativos de δ18O de carbonatos antigos podem estar 

relacionados ao profundo soterramento que sofreram, conforme demonstrou Tucker (1986) que 

estudou carbonatos proterozóicos, com valores δ18O mais negativos que -10‰, compostos 

inicialmente de aragonita, transformada em calcita pelo soterramento. Em função disto, alguns 

autores não utilizam os valores de δ18O para quimioestratigrafia, mas sim com um indicador 

sensível de alteração diagenética e térmica (Tucker, 1986; Brasier et al., 1992; Kaufman & 

Knoll, 1995). Neste caso, os valores muito negativos (inferiores a – 11‰) indicariam alteração 

diagenética a ponto de modificar as razões isotópicas de C e Sr (Brasier et al., 1992; Kaufman & 

Knoll, 1995). 

2.3 ISÓTOPOS DE Sr 

O elemento 87Rb contido nas rochas transforma-se no elemento 87Sr por decaimento beta. 

Tais rochas ao serem alteradas intempericamente liberam, dentre outros elementos, o Sr nelas 

contido, com sua respectiva composição isotópica, para o ciclo hidrológico (Faure, 1986). As 

razões isotópicas 87Sr/86Sr são então homogeneizadas no oceano, seu reservatório final, isso 

porque o tempo de residência do Sr na água do mar é de 4 Ma, enquanto que o tempo de 

homogeneização inter-oceânica é de 1500 anos (Broecker & Peng, 1982; Elderfield & Greaves, 

1982). As rochas depositadas nestes oceanos adquirem a composição isotópica destas águas no 

momento da deposição, que pode ser, posteriormente, mensurada e utilizada na 

quimioestratigrafia isotópica. 
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2.3.1 Mecanismos Geológicos 

Vários são os mecanismos geológicos que podem influenciar a razão 87Sr/86Sr da água do 

mar e que devem ser levados em consideração no estudo isotópico, dentre os principais estão a 

circulação hidrotermal das cordilheiras oceânicas, soerguimento tectônico, alterações na 

conFiguração dos continentes, mudanças no clima, variações no nível do mar, diagênese dos 

sedimentos no assoalho oceânico, alterações no padrão de circulação oceânica e impactos de 

meteoros. 

2.3.1.1 Atividade hidrotermal das cadeias meso-oceânicas 

A atividade hidrotermal das cadeias meso-oceânicas é conduzida pela mudança nas 

razões de espalhamento do assoalho oceânico. Acréscimos temporais deste espalhamento 

aumentarão também a atividade hidrotermal submarina, com baixa razão 87Sr/86Sr, proveniente 

do manto (Banner, 2004). Ou seja, é possível observar que durante a construção de crosta 

oceânica ao longo da história da Terra resulta em longos períodos com razões 87Sr/86Sr 

notavelmente baixas, registrados nos carbonatos marinhos (Jones et al., 1994). 

2.3.1.2 Processos orogênicos e configurações paleogeográficas 

Outro mecanismo responsável pelas mudanças na razão 87Sr/86Sr é a orogênese e seus 

múltiplos efeitos, como (i) o aumento nas taxas de intemperismo físico-químico de rochas 

exumadas com alta razão 87Sr/86Sr, (ii) a alteração dos padrões climáticos por efeitos orográficos 

e (iii) o metamorfismo e seus fluídos (Banner, 2004). Variações na origem e na idade destas 

rochas expostas influenciam a razão 87Sr/86Sr contida nas águas fluviais despejadas nos oceanos. 

2.3.1.3 Mudanças climáticas 

As variações climáticas, especialmente em ciclos glaciais, têm grande influência nas 

razões de intemperismo físico-químico sobre os continentes. Durante ciclos de flutuações entre 

períodos glaciais e interglaciais, tem-se um aumento do intemperismo como resultado das novas 

superfícies rochosas expostas, vales de vertentes íngremes, compensação isostática e flutuação 

das chuvas (Banner, 2004). Flutuações climáticas em períodos não glaciais também podem afetar 

as razões 87Sr/86Sr dos rios e dos aqüíferos (Banner et al. 1996) e, por conseqüência, do oceano. 
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2.3.1.4 Diagênese 

A diagênese pode variar as razões de 87Sr/86Sr através do tempo como função da extensão 

areal, taxas de deposição e tipo de sedimento marinho (Baker et al., 1982). Os sedimentos 

carbonáticos depositados nos oceanos têm uma composição isotópica semelhante à da coluna 

d’água e, por isso, o fluxo diagenético de Sr tende a manter as razões isotópicas ao longo do 

tempo, observando-se apenas um monótono acréscimo devido à geração de 87Sr, radiogênico, 

através do decaimento de 87Rb presente nas rochas da crosta terrestre. No entanto, se a diagênese 

introduzir novos átomos de Sr não marinho dentro da estrutura do mineral, as razões 87Sr/86Sr 

originais podem ser alteradas. 

2.3.1.5 Mudanças no nível do mar 

O rebaixamento do nível do mar expõe interiores cratônicos e sedimentos siliciclásticos e 

carbonáticos da margem continental a fluídos meteóricos quimicamente mais agressivos. O 

aumento do intemperismo destas fontes leva Sr com razão 87Sr/86Sr relativamente alta para os 

oceanos (Banner, 2004). Desta forma é possível observar uma correlação inversa entre o nível do 

mar e as razões 87Sr/86Sr (Pursell & Banner, 1997). 

2.3.1.6 Comutação entre os modos de circulação oceânica 

Mudanças na circulação termohalina dos oceanos, de homogeneizada à estratificada, 

pode provocar ou serem provocadas por mudanças climáticas (Wilde & Berry, 1984; Knoll et al., 

1996). Estas mudanças podem ser observadas em seqüências de água rasa antigas, bem 

preservadas, comparando-se suas variações lito-faciológicas com as respectivas razões 87Sr/86Sr. 

2.3.1.7 Eventos geológicos instantâneos 

Impactos de meteoros podem ter efeitos sobre o clima global, contribuindo para o 

aumento, em curto prazo, das razões 87Sr/86Sr na água do mar, pois o aquecimento do nitrogênio 

atmosférico por choque leva a um dramático aumento na chuva ácida (HNO3) e conseqüente 

intemperismo continental (Martin & McDougall, 1991). 

Vários dos processos discutidos acima influenciam a razão 87Sr/86Sr dos oceanos de 

diferentes maneiras e, geralmente, operam de forma integrada no Sistema Terra. Ainda é difícil a 

determinação dos efeitos relativos de cada processo sobre a razão 87Sr/86Sr quando eles atuam 

conjuntamente em determinado espaço de tempo. Por exemplo, um aumento significativo do 
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vulcanismo mantélico nas cadeias meso-oceanicas, com baixas razões 87Sr/86Sr, influenciaria a 

diminuição da razão isotópica de Sr dos oceanos. Por outro lado, o CO2 liberado pelo mesmo 

vulcanismo para a atmosfera, adicionaria indiretamente altas razões 87Sr/86Sr nos oceanos, 

devido ao conseqüente aquecimento global que aceleraria o ciclo hidrológico, aumentando o 

intemperismo das rochas continentais, que possuem altas razões isotópicas de Sr. Em seguida, o 

intenso intemperismo removeria o CO2 da atmosfera e provocaria o resfriamento global, 

podendo levar à condições glaciais, cessando o intemperismo. Com o fim do período glacial, o 

intemperismo seria ainda mais intenso, devido ao aumento das superfícies expostas, o que 

aumentaria as razões 87Sr/86Sr levada aos oceanos (Banner, 2004). 

2.3.2 Quimioestratigrafia Isotópica de Sr 

Após uma breve descrição e compreensão do comportamento das razões isotópicas de Sr 

frente aos diversos processos geológicos, é válido salientar que os isótopos de Sr têm uma 

especial aplicabilidade na quimioestratigrafia por dois motivos principais: (i) seu longo tempo de 

residência oceânica em relação ao tempo de mistura, que propicia alto grau de homogeneização 

entre os oceanos, e (ii) pelo fato dos efeitos de fracionamento isotópico serem desprezíveis 

através do tempo (Banner, 2004). Estas características fundamentais produzem valores 87Sr/86Sr 

idênticos em todas as amostras de precipitados marinhos autigênicos depositados na mesma 

época (Faure, 1986). Como a variação desta razão nos mares é regida apenas pelos processos 

geológicos ao longo do tempo, então se torna possível construir uma curva de variação da razão 
87Sr/86Sr ao longo do tempo geológico e utilizá-la na compreensão dos grandes eventos 

geológicos, na correlação estratigráfica de sedimentos de mar aberto e na datação relativa destes 

sedimentos. 

Para o estabelecimento da correlação isotópica é fundamental o conhecimento da história 

sedimentar e conteúdo terrígeno da seqüência estudada, de forma a garantir que a razão isotópica 

original não tenha sido alterada posteriormente pelo decaimento de 87Rb presente em minerais 

terrígenos ou percolação de fluídos pós-deposicionais. Estas alterações podem ser observadas 

através da aplicação de índices de alteração a ser melhor explicados no Capítulo 5 item 5.3. A 

correlação isotópica é melhor estabelecida em seqüências datadas radiometricamente ou 

intervalos calibrados bioestratigraficamente (McArthur, 1994). A curva de razões 87Sr/86Sr 

versus tempo vem sendo cada vez mais detalhada, conforme novos dados confiáveis de 

seqüências bem datadas têm sido gerados. 
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2.3.2.1 Carbonatos Neoproterozóicos 

Os dados isotópicos de Sr em carbonatos marinhos precambrianos ainda são esparsos em 

relação ao longo tempo geológico que suas seqüências representam (Melezhik et al., 2001), mas 

é bem possível que o crescente interesse nesta metodologia por parte de vários pesquisadores 

consiga refinar as curvas para este período, pois (i) este pode ser um critério importante na 

compreensão da evolução crustal (Banner, 2004), (ii) o Arqueano e o Proterozóico são períodos 

importantes na evolução da crosta, dos oceanos e da atmosfera terrestres (Kaufman et al., 1997), 

e (iii) a limitada biota destes períodos requer o uso da quimioestratigrafia como importante 

ferramenta na correlação de suas seqüências (Banner, 2004). 

A curva temporal de 87Sr/86Sr para os carbonatos neoproterozóicos (Figura 10) pode ser 

dividida em duas partes: a mais jovem é melhor estabelecida e demonstra uma relativa elevação 

nas razões 87Sr/86Sr de 0,7066 em 590 Ma para 0,7085 na transição com o Cambriano, de acordo 

com a curva de Jacobsen & Kaufman (1999); a mais antiga, ao contrário, possui razões mais 

baixas, mas demonstra que não há consenso entre os pesquisadores quanto às razões 87Sr/86Sr em 

carbonatos depositados entre 850 e 590 Ma (Melezhik et al., 2001). 

 

Figura 10. Curva temporal de 87Sr/86Sr para os carbonatos neoproterozóicos com as medições realizadas 
por diversos pesquisadores em várias formações geológicas, mostrando divergência entre 900 e 590 Ma 
(Melezhik et al., 2001). 

2.4 PROVENIÊNCIA DE SEDIMENTOS 

O elemento 147Sm contido nas rochas se transforma no elemento 143Nd por decaimento 

alfa. Estes elementos fazem parte dos Elementos Terras Raras (série Lantanídeos) e são 
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altamente insolúveis em água, de maneira que as razões 147Sm/143Nd dos sedimentos gerados 

pela alteração das rochas são mantidas, podendo haver mistura de sedimentos provenientes de 

fontes diferentes. Assim, podem-se utilizar as razões 147Sm/143Nd em tais sedimentos para 

identificar suas fontes, através do cálculo de suas idades modelo (TDM) e 143Nd/144Nd. 

2.4.1 Idades Modelo Sm/Nd TDM 

As idades TDM são baseadas em um modelo de manto empobrecido (Depleted Mantle) e 

determinadas graficamente utilizando-se as razões isotópicas obtidas na amostra, conforme 

proposto por DePaolo (1981). Estas idades TDM podem significar a idade de formação crustal de 

rochas arqueanas, fusão crustal ou uma mistura de materiais derivados do manto em diferentes 

épocas (Arndt & Goldstein, 1987). 

Os isótopos de Sm e Nd têm uma distribuição relativamente homogênea no manto, tendo 

suas razões isotópicas sido progressivamente modificadas apenas pelo decaimento do 147Sm para 

o 143Nd. Durante uma fusão parcial, o Nd é enriquecido no fundido em relação ao Sm, fazendo 

com que as rochas crustais tenham razões 147Sm/143Nd mais baixas que o manto (Faure, 1986). 

Conseqüentemente, o aumento da razão 143Nd/144Nd nas rochas crustais (εNd negativo) será 

menor que no manto (εNd positivo).  

O modelo de DePaolo (1981) considera uma evolução do manto não linear através do 

tempo geológico, continuamente empobrecido em Nd e enriquecido em Sm, conseqüentemente 

produzindo mais 143Nd. Assim, com as razões atuais 147Sm/143Nd e 143Nd/144Nd de uma amostra, 

pode-se calcular a razão 143Nd/144Nd inicial e o εNd para uma determinada idade. 

 

(143Nd/144Nd)inicial = (143Nd/144Nd)amostra – (147Sm/144Nd)amostra x (eλt) 

onde λ é a constante de desintegração do 147Sm (6,54x10-12 anos -1) e t é a idade calculada. 

 

εNd (t) = [ (143Nd/144Nd)amostra / (143Nd/144Nd)DM (hoje) -1] x 10000 

onde a razão 143Nd/144NdDM hoje (do Depleted Mantle atual) = 0,513114. 

 

Em um gráfico (Figura 11), de εNd versus a curva de evolução do manto empobrecido 

através do tempo, plota-se uma reta, cuja origem é o εNd (ou a razão 143Nd/144Nd), com 

inclinação em função da razão 147Sm/143Nd. A intersecção desta reta com a curva de evolução do 

manto empobrecido (DM) fornece a idade modelo da rocha. 
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Figura 11. Representação de duas idades TDM, onde as linhas pretas representam a evolução do manto não 
empobrecido (linha CHUR) e do manto empobrecido (curva DM) e as linhas coloridas a evolução 
isotópica de εNd das rochas através do tempo. 

2.4.2 Proveniência 

Estudos sobre o comportamento de Elementos Terras Raras em águas naturais mostraram 

que ocorre fracionamento apenas durante sua dissolução (Elderfield & Greaves, 1982). No 

entanto, Sm e Nd são altamente insolúveis em água, de forma que o intemperismo tem um efeito 

muito pequeno sobre as composições destes elementos em sedimentos clásticos, ao contrário dos 

sedimentos químicos, que parecem refletir os Elementos Terras Raras da água (Shaw & 

Wasserburg, 1985). Assim, os sedimentos gerados pela alteração de determinada rocha mantêm 

as razões isotópicas originais desta, durante todo o processo de transporte e sedimentação. Numa 

bacia sedimentar, os sedimentos depositados guardarão as razões isotópicas de sua rocha-fonte, 

podendo ser utilizados no cálculo da idade TDM da fonte (Figura 12). Importante ressaltar que é 

comum uma bacia sedimentar ser alimentada por mais de uma fonte e, neste caso, ter razões 

isotópicas de Sm e Nd intermediárias, que corresponderão à mistura das diversas fontes. As 

idades adquiridas pela análise dos sedimentos, então, fornecem uma idade modelo da fonte, ou a 

mistura de fontes, mas sempre representam uma idade máxima de sedimentação (Figura 12). 
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Figura 12. Bloco diagrama mostrando relação entre as idades TDM dos sedimentos, depositados numa 
bacia sedimentar qualquer, e de sua área-fonte (modificado de Kulerud, 2005). 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33  GEOLOGIA REGIONAL E LOCAL 

Neste capítulo serão apresentadas rapidamente a localização geográfica e vias de acesso 

das áreas selecionadas para o presente estudo. Com maior ênfase, pretende-se contextualizar a 

geologia regional e local, sem as descrições detalhadas das seções estratigráficas levantadas 

neste estudo, que o será feito no Capítulo V. 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

As áreas de estudo localizam-se na porção centro-sul da meso-região do Estado de Mato 

Grosso, nos municípios de Nobres (próximo à cidade homônima) e Rosário Oeste, na região de 

Marzagão. A área situada próxima à cidade de Nobres dista cerca de 130 km da Capital Cuiabá, 

cujo acesso é realizado por via asfaltada pelas BR 163 e BR 364 (Figura 13) e estradas vicinais 

de leito natural existentes nos arredores de Nobres. A área situada na região de Marzagão dista 

cerca de 110 km de Cuiabá, cujo acesso é feito por via asfaltada através da MT 251, tomando-se 

então a estrada da Usina Hidrelétrica de Manso (Figura 13). A partir desta usina o acesso se dá 

pela via de leito natural MT 351. A partir de Marzagão, utilizaram-se diversas estradas vicinais. 

3.2 GEOLOGIA REGIONAL 

A Faixa Paraguai está geologicamente situada na borda sudeste do Craton Amazônico 

(Figura 14), composta de rochas sedimentares depositadas numa margem passiva durante o 

Neoproterozóico, posteriormente dobradas pela Orogênese Brasiliana/Pan-Africana. Estas rochas 

sedimentares são divididas em três unidades litoestratigráficas: Grupo Cuiabá, Grupo Araras e 

Grupo Alto Paraguai. 

Na porção mais basal da Faixa Paraguai encontra-se o Grupo Cuiabá (Figura 15) 

formado, da base para o topo, por filitos ricos em matéria orgânica e metadolomitos, sobrepostos 

por metassedimentos glaciomarinhos e turbidíticos, como diamictitos, conglomerados, arenitos e 

folhelhos (Alvarenga & Trompette, 1992). Esta seqüência grada lateralmente para as formações 

Bauxi e Puga (Figura 15). A Formação Bauxi é representada por diamictitos intercalados com 

camadas de siltitos, quartzitos e conglomerados, depositados sob influência glacial. A Formação 
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Puga é composta principalmente de diamictitos depositados na área cratônica e correlacionados à 

glaciação Marinoana (Nogueira, 2003; Alvarenga et al., 2004; Trindade et al., 2004). 

 

 

Figura 13. Mapa de localização indicando as áreas de estudo e vias de acesso (modificado do Mapa 
Político, Rodoviário e Estatístico de Mato Grosso, edição 2000). 

 

Estas rochas formadas sob a influência da glaciação Marinoana são capeadas por cerca de 

1300 m de carbonatos do Grupo Araras, que foi dividido em duas formações por Almeida 

(1964): Formação Guia, composta de aproximadamente 250 m de calcário e calcário argiloso 

laminados, sobreposta pela Formação Nobres com cerca de 1100 m de dolomitos depositados em 

ambiente de plataforma rasa. 

Sobreposta ao Grupo Araras, foi encontrada, durante o desenvolvimento deste trabalho, a 

Formação Serra Azul (Figueiredo et al., 2005; Alvarenga et al., submetido). Esta formação é 

composta essencialmente por cerca de 70 m de diamictito glacial maciço na porção mais basal, 

recoberto por aproximadamente 200 m laminitos (Figueiredo et al., 2004). No topo ocorrem 

camadas de calcário num intervalo de 12 m, acima do qual observa-se um aumento da 

quantidade e da espessura de camadas de arenito fino intercaladas, em direção à Formação 

Raizama. 



 28

 

Figura 14. Mapa geológico regional da Faixa Paraguai em Mato Grosso (modificado de Alvarenga, 1988), 
com as áreas selecionadas para estudo e as seções detalhadas. 

 

A unidade superior da faixa consiste das rochas siliciclásticas do Grupo Alto Paraguai 

(Figura 15), dividido em duas formações geológicas: Formação Raizama e Formação 

Diamantino. A Formação Raizama é composta de conglomerados, arcóseos e arenitos, 

depositados em águas epineríticas, pouco profundas, e ambiente dominado por marés, durante 

subsidência lenta e contínua (Almeida, 1964). A Formação Diamantino é composta de folhelhos 

vermelhos, siltitos e arcóseos, depositados durante o soerguimento de porções mais a sudeste, 

que gerou uma bacia sucessora com influência marinha e continental tipo molassa (Hennies, 

1966). 

3.3 GEOLOGIA LOCAL 

A área selecionada para este estudo localiza-se na porção norte da Faixa Paraguai, Estado 

de Mato Grosso, municípios de Nobres e Rosário Oeste, estruturalmente situada na Zona 

Externa, não metamorfisada. Trabalhos de campo que foram realizados anteriormente em parte 

da área por Ganzer e Figueiredo (2004) e Santos e Coelho (2004), ora confirmavam a literatura 

existente, ora demonstravam situações novas que necessitavam de um estudo mais detalhado. 
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Aqui se mantém a denominação Grupo Araras de Almeida (1964), dividido em duas 

formações (Hennies, 1966): Guia, composta predominantemente de calcários, e Nobres, 

constituída predominantemente de dolomitos. Optou-se por esta divisão pela facilidade de seu 

uso em campo, ao contrário daquela proposta por Nogueira (2003), um pouco mais complexa, o 

qual divide o Grupo Araras, da base para o topo, em quatro formações: Mirassol d’Oeste 

(dolomito de capa), Guia (calcários), Serra do Quilombo (brechas dolomíticas) e Nobres 

(dolomitos e arenitos). 

 

 

Figura 15. Coluna estratigráfica esquemática da Faixa Paraguai no Estado de Mato Grosso (modificado de 
Alvarenga, 1988). 

Na área de estudo encontra-se toda a seqüência da Faixa Paraguai, desde sua base 

formada pelo Grupo Cuiabá até sua seqüência de topo, a Formação Diamantino. Porém, como o 

objeto de estudo deste trabalho se refere apenas aos carbonatos do Grupo Araras e à Formação 

Serra Azul (Figueiredo et al., 2004; Alvarenga et al., submetido), a descrição das seções a seguir 

se aterá a eles. As camadas encontram-se subverticalizadas na região de Nobres, enquanto que na 

região de Marzagão (município de Rosário Oeste) as camadas mergulham cerca de 15° no flanco 

sul da Sinclinal Serra Azul e são verticais no flanco norte da mesma sinclinal. 
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3.3.1 Grupo Araras 

O Grupo Araras é constituído predominantemente de carbonatos, estando sobreposto aos 

diamictitos glaciais da Formação Puga e sotoposto aos diamictitos, também glaciais, da 

Formação Serra Azul. Este grupo encontra-se amplamente distribuído na região, com boas 

exposições esparsas devido ao clima subtropical reinante na região, que gera espessos mantos de 

alteração e terrenos cársticos. Seus melhores afloramentos constam de pedreiras, cortes de 

estrada, serras escarpadas e dolinas de abatimento recente. Este grupo é dividido em duas 

unidades carbonáticas (Figura 15), Formação Guia e Formação Nobres (Almeida, 1964). 

3.3.1.1 Formação Guia 

A Formação Guia constitui a porção inferior do Grupo Araras, de composição 

predominantemente pelítica-calcárea (Almeida, 1964; Hennies, 1966; Alvarenga, 1990). Esta 

formação encontra-se sobreposta aos diamictitos da Formação Puga, em contato brusco tipo 

lobos de sobrecarga (Nogueira et al., 2003), e sotoposta aos dolomitos da Formação Nobres. 

Sua deposição se inicia com cerca de 20 m de dolomito róseo (Alvarenga, 1990) com 

presença de estromatólitos estratiformes e raramente dômicos (Nogueira, 2003), não exposto na 

Província Serrana devido aos depósitos de talus que o recobrem. Estes dolomitos passam 

bruscamente a calcários maciços ou apresentando laminação, ritmicidade, lâminas de argila, 

ocorrência de margas e de folhelhos intercalados (Nogueira, 2003; Ganzer e Figueiredo, 2004). 

Estas litofácies refletem uma plataforma moderadamente profunda a profunda (Nogueira, 2003). 

3.3.1.2 Formação Nobres 

A Formação Nobres constitui a porção superior do Grupo Araras, de composição 

predominantemente dolomítica (Almeida, 1964; Hennies, 1966; Alvarenga, 1990), e está 

sobreposta aos calcários da Formação Guia e sotoposta aos diamictitos da Formação Serra Azul. 

Esta unidade inicia-se com a deposição de dolomito maciço a laminado, passando a 

brecha dolomítica cimentada por calcita, dolomito com laminações produzidas por ondas, 

estratificação hummocky com terrígenos, brechas dolomíticas com matriz, oólitos, estromatólitos 

dômicos e estratiforme, camada de arcóseo, dolomitos parcialmente a completamente 

silicificados, pelitos laminados e estromatólitos colunares (Nogueira, 2003; Ganzer e Figueiredo, 

2004). Segundo Nogueira (2003), tais litofácies refletem uma plataforma saturada em carbonato 

e influenciada por sismos na base, posteriormente dominada por tempestades, passando a uma 

planície de maré no topo. 
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3.3.2 Formação Serra Azul 

Esta formação constitui uma nova unidade litoestratigráfica que foi descoberta e 

mapeada, durante este trabalho, através do levantamento de 5 seções estratigráficas, sendo 3 ao 

longo da Serra Azul (seções 4, 5 e 6), 1 na Serra do Morro Selado (seção 7) e 1 na região de 

Nobres (seção 8). A mesma foi estabelecida com base no Código Brasileiro de Nomenclatura 

Estratigráfica (Petri, 1987), obedecendo os critérios de uniformidade litológica, continuidade e 

mapeabilidade. Para a seleção do nome, utilizou-se o termo geográfico de uma feição natural, a 

Serra Azul, bem estabelecido na região. A localização exata de seu estratótipo consta de um 

perfil (seção 4) entre os pontos UTM 0660714E/8388096N e 0660374E/8388741N, flanco sul da 

Sinclinal Serra Azul de eixo E-W, porção norte da Faixa Paraguai (Figueiredo et al., 2005a). 

A Formação Serra Azul, com espessura total de 250 a 300 m, sobrepõe os dolomitos da 

Formação Nobres e sotopõe os conglomerados e arenitos da Formação Raizama. Sua exposição é 

restrita por geralmente estar coberta por depósitos de talus recentes dos arenitos da Formação 

Raizama, que sustentam as serras dessa região. Os melhores afloramentos encontram-se em corte 

de estrada, no interior de ravinas e cavas de mineração. É possível dividir a Formação Serra Azul 

informalmente em duas unidades para uma melhor análise litoestratigráfica: unidade A, 

diamictitos basais, e unidade B, laminitos superiores (Figura 16). 

3.3.2.1 Unidade A 

Esta unidade possui uma espessura em torno de 70 m e está depositada sobre a Formação 

Nobres (Figura 16), no entanto seu contato basal não foi observado. É constituída basicamente 

de diamictito maciço a pobremente estratificado, com abundante matriz silto-argilosa vermelha 

contendo clastos variegados na composição, tamanho e forma, dispersos na matriz. Os clastos 

variam em tamanho de seixos a blocos e em forma de angulosos a arredondados, ocasionalmente 

facetados, polidos ou estriados (Figura 16). Sua composição também é diversa, constando de 

carbonatos, cherts, quartzo, arenitos, quartzitos, rochas graníticas, máficas e metamórficas. 

Embora seu contato basal não esteja exposto, a presença de fragmentos de carbonatos e chert 

pode supor que seja erosivo. O contato superior com a Unidade B se dá de forma concordante e 

brusca. 
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Figura 16. Coluna estratigráfica da Formação Serra Azul, compartimentada informalmente em duas 
unidades litológicas: diamictitos de origem glacial (Unidade A) e laminitos gerados pelo degelo (Unidade 
B), com deposição de carbonato e terrígenos no topo. 

 

3.3.2.2 Unidade B 

Sobreposta à Unidade A ocorre uma fina e persistente camada de 60 cm de laminito 

síltico amarelo com alguns grânulos (Figura 16), na maioria compostos de quartzo e chert 

arredondados. Esta camada é recoberta por cerca de 200 m de laminito síltico vermelho, com 

esparsos grânulos, que grada, em direção ao topo, para laminito argiloso cinza, onde podem ser 

encontradas camadas de carbonato intercaladas em alguns locais. No topo se observam 

intercalações de camadas de espessuras decimétricas de arenito muito fino, que se tornam cada 

vez mais freqüentes e mais espessas em direção ao topo. O contato de topo com os 

conglomerados e arcóseos da Formação Raizama é brusco. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44  MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizada uma etapa de campo a fim de efetuar um estudo detalhado das fácies 

sedimentares do Grupo Araras e coletar amostras em perfis sistemáticos que representassem os 

diferentes fácies mapeados. Estes dados sedimentológicos e estratigráficos forneceram o 

arcabouço para os estudos laboratoriais que consistiram de petrografia e análises química e 

isotópica, que avaliaram as condições de preservação das amostras e mostraram importantes 

informações a respeito do ambiente e das condições paleoclimáticas em que estas rochas foram 

depositadas. 

4.1 TRABALHOS DE CAMPO 

Os trabalhos de campo foram realizados numa única etapa, durante 23 dias consecutivos, 

no mês de julho de 2004. Foram levantadas oito seções litoestratigráficas que constituem uma 

sucessão estratigráfica contínua de quase 1700 m. Estas foram estudadas separadamente em 

função da dificuldade de exposição da seqüência completa num único perfil. As camadas 

encontram-se subverticalizadas na região de Nobres e mergulho de aproximadamente 15° no 

flanco sul da Sinclinal Serra Azul e verticais no flanco norte. No total, foram coletadas 144 

amostras nos 103 pontos estudados. 

4.2 ESTUDOS PETROGRÁFICOS 

Para este estudo, foram confeccionadas 52 seções delgadas de carbonatos, no Laboratório 

de Laminação do Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, utilizadas para 

caracterização dos diferentes fácies sedimentares, bem como para seleção de amostras para 

análises isotópicas. Para esta última finalidade, o estudo petrográfico consistiu de determinação 

qualitativa do grau de cristalização e alteração, quantidade dos componentes detríticos, presença 

de estilólitos e veios, sendo descartadas as amostras que apresentaram elevado grau ou 

ocorrência destes itens (Kaufman & Knoll, 1995). Das amostras julgadas como adequadas para 

análise isotópica, tomou-se a contra parte da respectiva lâmina, na qual se delimitou a área 

escolhida com estilete, evitando-se contaminação por tinta ou grafite, para pulverização local 
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através de microdrilling, utilizando-se brocas diamantadas com diâmetro máximo de 1,5 mm 

(Figura 17). 

4.3 ANÁLISES QUÍMICAS 

Foram realizadas análises por Fluorescência de Raios-X em 47 amostras calcáreas, no 

Laboratório de Fluorescência de Raio-X do Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, 

para os elementos Si, Al, K, P, Mn, Na, Fe, Sr, Rb, Mg e Ca. As amostras de rocha total foram 

pulverizadas em moinho de bolas, sendo que para análise dos elementos maiores foram feitas 

pastilhas de vidro através da fundição das amostras a 1000°C. 

Os resultados adquiridos, conjuntamente ao estudo petrográfico, auxiliaram na 

identificação do grau de alteração diagenética sofrida pelas rochas carbonáticas. Foram 

empregados parâmetros de avaliação da alteração das amostras tais como a razão Mn/Sr, muito 

utilizada como um critério para detecção de alteração diagenética, sendo aceita como inalteradas 

amostras com razão menor que 2, conforme proposto por Veizer (1983) e seguido por Derry et 

al. (1992), Kaufman et al. (1992; 1993), Jacobsen & Kaufman (1999), embora Fairchild et al. 

(2000) sejam mais rigorosos propondo uma razão máxima de 0,2. Também pode-se utilizar a 

razão Rb/Sr como indicador da presença de minerais clásticos que possuam teor de Rb o 

suficiente para alterar consideravelmente as razões isotópicas de Sr. Derry et al. (1989) são 

rigorosos e propõem uma razão Rb/Sr igual ou menor que 0,005 para garantir que as razões Sr/Sr 

não tenham sofrido alteração pelo decaimento do Rb. 

4.4 ANÁLISES ISOTÓPICAS 

Todas as análises isotópicas (C, O, Sr e Sm/Nd) foram realizadas no Centro de Pesquisas 

Geocronológicas (CPGeo) do Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, seguindo-se 

os procedimentos laboratoriais rotineiros e descritos a seguir. 

4.4.1 Análises Isotópicas de C e O 

As análises dos isótopos estáveis de carbono e oxigênio foram realizadas 

simultaneamente. O procedimento consta da reação de 150 mg de amostra pulverizada, de 

carbonato total contendo dolomita, com H3PO4 100 %, em vácuo a 25°C por 24 horas (McCrea, 

1950). O CO2 liberado foi purificado numa linha de extração a vácuo com dois loopings estando, 

o primeiro, imerso numa mistura de álcool + N2 e, o segundo, apenas em N2. Após a purificação, 
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estas substâncias foram removidas dos loopings e o CO2 foi extraído para ampolas imersas em 

N2. As razões 13C/12C e 18O/16O do CO2 foram obtidas no espectrômetro de massa Europa 

Geo20. O padrão utilizado foi o Pee Dee Bellemite (PDB). O erro para estas análises é de cerca 

de ± 0,05 ‰ para δ13C e ± 0,1 ‰ para δ18O. 

4.4.2 Análises isotópicas de Sr 

As razões isotópicas de estrôncio foram obtidas através da reação de 100 mg de 

carbonato pulverizado com 2 ml de HCl 0,1 N por 1 hora. Retirado o sobrenadante, a amostra foi 

centrifugada e lavada três vezes com água bidestilada, obtendo-se o primeiro lixiviado, que foi 

desprezado. A amostra foi seca e a esta foram adicionadas 2 ml de HCl 1 N. Após a reação por 

30 minutos, a amostra foi centrifugada e lavada três vezes, obtendo-se o segundo lixiviado. O 

estrôncio deste lixiviado foi purificado através da técnica de troca iônica. Suas composições 

isotópicas foram determinadas no espectrômetro de massa VG-354. As razões 87Sr/86Sr obtidas 

no padrão NBS 987 neste equipamento apresentam um valor médio de 0.710240, com precisão 

de ± 0.00008. 

4.4.3 Análises isotópicas de Sm-Nd 

As análises isotópicas de Sm-Nd foram realizadas em cerca de 50 mg de amostra 

pulverizada, através da digestão ácida com HF, HNO3 e HCl. Após a completa dissolução, Sm e 

Nd foram purificados através da técnica de troca iônica em duas etapas. Durante a primeira 

etapa, estes elementos foram separados dos demais elementos terras raras, usando resina RE 

Spec. Na segunda etapa, os elementos Sm e Nd foram separados utilizando uma coluna de resina 

LN Spec. As razões isotópicas de Sm e Nd foram medidas em espectrômetro de massa 

multicoletor Finnigan MAT-262. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  55  RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os dados obtidos durante o desenvolvimento da 

pesquisa, desde os resultados estratigráficos adquiridos com a etapa de campo, até aqueles 

obtidos em etapa laboratorial, por análises química e isotópica. 

5.1 SEÇÕES ESTRATIGRÁFICAS 

Foram realizadas 8 seções litoestratigráficas (Figuras 17 e 18) que constituem uma 

sucessão estratigráfica contínua de cerca de 1700m, que abrange todo o Grupo Araras e a 

Formação Puga. Estas foram estudadas separadamente em função da dificuldade de exposição da 

seqüência completa num único perfil. Na região de Nobres, as camadas encontram-se 

subverticalizadas, enquanto que na região de Marzagão (município de Rosário Oeste) as camadas 

mergulham cerca de 15° no flanco sul da Sinclinal Serra Azul, passando a verticais no flanco 

norte da mesma. Ao todo, foram coletadas 144 amostras nos 103 pontos estudados. 

As litologias carbonáticas descritas em cada seção seguiram a classificação de Dunham 

(1962), mais adequada às rochas Pré-Cambrianas desprovidas de fósseis, que leva em 

consideração a relação entre lama e grãos presentes na rocha (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Classificação das rochas carbonáticas segundo Dunham (1962). 

Textura deposicional reconhecível Textura deposicional 
não reconhecível 

Componentes originais não unidos durante a deposição 

Contém lama carbonática Sem lama 

Suportado pela lama Suportado pelos grãos 

<10% grãos >10% grãos   

Componentes 

originais unidos 

durante a 

deposição 

Recristalizado 
diageneticamente 

Mudstone Wackestone Packestone Grainstone Boundstone Carbonato 
cristalino 
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Figura 17. Mapa geológico de localização das 8 seções estudadas. 

5.1.1 Seção 1 

Esta seção foi levantada através de perfil de campo a cerca de 600 m a noroeste da 

Pedreira Copacel II (seção 2), em Nobres. Inicia-se no ponto UTM 0575279E/8377352N e 

termina na BR 364, ponto 0575356E/8377186N. 

Neste perfil levantou-se a sucessão de rochas mais basal da Formação Guia, que se 

encontra estratigraficamente sobreposta aos diamictitos da Formação Puga (Figura 18). Este 

diamictito, no local, apresenta-se maciço, com seixos e pequenos blocos máficos e graníticos 

esparsos, suportados por matriz arenosa vermelha violácea (Figura 19A). O contato basal da 

Formação Guia com o mesmo não pode ser observado, assim como os primeiros 20 m basais, 

devido aos depósitos de talus provenientes do morrote sustentado pelo diamictito. A Formação 

Guia é composta, da base para o topo, por mudstone preto laminado (Figura 19F), mudstone 

cinza escuro com laminação ondulada (Figura 19B) e nódulos alongados de chert preto pós-

compactação com calcário preservado no seu interior (Figura 19C), lâminas de mudstone 

intercaladas com lâminas de grainstone granodecrescentes, de areia muito fina a argila (Figura 

19D), mudstone preto maciço impuro e mudstone cinza com laminação irregular, possivelmente 

biogênica (Figura 19 G).  
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Figura 18. Colunas estratigráficas das 8 seções estudadas. 
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Embora fossem poucos os afloramentos expostos, pôde-se amostrar uma seção de 

aproximadamente 80 m, com intervalos irregulares de 2,5 a 20 m, totalizando 8 amostras 

coletadas. 

5.1.2 Seção 2 

A seção 2 foi detalhada na frente de lavra da Pedreira Copacel II, em Nobres, 

coordenadas UTM 0575873E/8377130N (Figuras 17 e 18). 

Nesta pedreira se observa uma sucessão carbonática de quase 200 m de espessura, em 

camadas subverticais, da porção mediana-topo da Formação Guia (Figura 20). Em direção ao 

topo têm-se camadas centimétricas de mudstone cinza com intercalação de lâminas de argila 

vermelha, alternadas com camadas de mudstone laminado preto com filmes de matéria orgânica 

sobrepostas por hummockys. 

Estes mudstones pretos costumam apresentar texturas grumosa (clotty) e peloidal 

intercaladas, com freqüente presença de microesferas nas lâminas mais claras, que sugerem a 

preservação de algas, assim como a presença de pirita envolta por aglomerados nas lâminas mais 

ricas em matéria orgânica, indicativos de colônias de bactéria redutora de enxofre (Figura 28 no 

item V.2). 

Seguem-se mudstone laminado rítmico, alternando pares claro (microesparita) e escuro 

(micrita rica em matéria orgânica), com algumas camadas de dolomudstone rítmico apresentando 

nódulos alongados de chert preto próximo à base da seção (Figuras 21A e 21B). Ocorrem 

camadas muito finas de packestone, produzido por brechamento in situ de mudstone rítmico, 

sobreposta em contato erosivo plano por mudstone rítmico (Figura 21C) com pares 

granodecrescentes (areia muito fina a argila). Na porção média da seção, intercalam-se pacotes 

métricos de mudstone rítmico (Figura 20B), pacotes de mudstone laminado rico em matéria 

orgânica (Figura 20D), lentes decimétricas a métricas de mudstone cinza claro e wackestone 

maciço, com matriz cinza e clastos variando de seixos a pequenos blocos arredondados e 

alongados de mudstone preto da camada sotoposta (Figuras 21F e 21H). 
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Figura 19. Fotos da Seção 1, Formação Guia: (A) diamictito da Formação Puga com clasto granítico, (B) 
laminação ondulada e truncada, (C) chert preservando calcário no interior, (D) mudstone laminado, (E) 
mudstone maciço, (F) mudstone preto laminado e (G) laminação irregular possivelmente biogênica. 
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Figura 20. Foto (A) panorâmica da Pedreira Copacel II (Seção 2, Formação Guia), estando o topo para a esquerda, com fotos de detalhe com visada no mesmo 
sentido. Existe intercalação persistente de mudstone finamente laminado rico em matéria orgânica (O), mudstone rítmico contendo algumas lentes de 
wackestone intraclástico (R), e lente de mudstone maciço (M) que ocorre sempre em contato com os ritmitos. Em (B) um detalhe dos ritmitos alternando pares 
claro-escuro; em (C) contato de topo ondulado entre o mudstone maciço e o ritmito e (D) passagem do ritmito laminado (direita) para o mudstone finamente 
laminado rico em matéria orgânica (esquerda). 
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O topo destas lentes de mudstone claro costuma ser ondulado (Figuras 20C e 21E), 

enquanto que a base mostra-se plana. Em direção ao topo, observa-se o aumento do ritmitos. Em 

alguns casos, os ritmitos encontram-se depositados concordantemente sobre lentes de grainstone 

de granulometria média, com a laminação rítmica sobreposta intensamente microfalhada, 

podendo se tratar de um possível sismito. Ocorrem em algumas lâminas claras de mudstone 

microsilicificação pontual (Figura 21I). Também se observou um estreito nível (1 cm) de 

laminação rítmica dobrada e falhada (Figura 21D), possivelmente por escorregamento. No topo 

ocorrem espessas lâminas de wackestone ou grainstone com base irregular sobrepostas por 

laminação rítmica com pares granodecresdentes (silte-argila), podendo se tratar de um turbidito. 

Entre o topo da seção 1 e a base desta seção, há cerca de 50 m encobertos pelo manto de 

alteração intempérica, não sendo possível observar a transição. A coleta foi realizada 

sistematicamente a cada 4 m, resultando um total de 52 amostras (Figura 18). 

5.1.3 Seção 3 

O perfil desta seção se inicia a cerca de 100 m a sudeste da pedreira Copacel II (UTM 

0575723E/8376893N), Nobres, e termina no topo da Serra “Vai quem qué” 

(0577735E/8376588N). 

A seção 3 constitui a porção superior da Formação Guia e toda a Formação Nobres 

(Figura 18). Persiste pelos primeiros 240 m a mesma sucessão de mudstone laminado rítmico 

intercalado a espessas lentes de wackestone e packestone, semelhante ao que está descrito na 

seção 2, e dolomito cristalino, inicialmente guardando laminação rítmica (Figuras 22A e 22F), 

passando a dolomito cristalino com microdrusas (Figuras 22B e 22 C). A quantidade de dolomito 

aumenta em direção ao topo. 

Nos 450 m restantes tem-se uma monótona sucessão de dolomitos, inicialmente dolomito 

cristalino poroso de cor cinza claro e branco, com laminação primária incipiente, preservada da 

cristalização. Ocorrem, na porção intermediária, dolopackestone, dolograinstone, seguidos de 

duas camadas de arcóseo, sendo uma cinza com matriz de granulometria média e feldspatos de 1 

cm e o outro róseo com matriz de granulometria fina e feldspatos de 3-5 cm, não observado sua 

relação de contato com os carbonatos. 
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Figura 21. Fotos dos calcários da Seção 2: (A) mudstone laminado com nódulos alongados de chert preto, 
em acamamento vertical; (B) detalhe de (A); (C) packestone originado por brechação de mudstone 
rítimico sobreposto por mudstone rítmico fraturado, notar contato plano-erosivo; (D) laminação rítmica 
com camada dobrada por escorregamento; (E) contato entre mudstone preto e mudstone claro com 
laminação irregular deformado por estilólito; (F) wackestone de clastos de calcário preto imerso em 
calcário claro; (G) mudstone e wackestone em finas camadas truncadas sobreposto por packestone de 
intraclastos claros e matriz escura, em contato deformado; (H) wackestone de intraclastos escuros imersos 
em matriz clara; (I) mudstone em finas camadas contendo nódulos de silicificação pontual, comumente 
resistentes aos estilólitos. 
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Seguem-se dolomudstone impuro (Figura 22E), um espesso nível (cerca de 5 m) 

intensamente silicificado (Figura 22D), apresentando laminação e acamamento deformados, 

sobreposto por dolomudstone com impurezas na fração areia fina, com laminação truncada 

contendo nódulos de chert (Figura 22G). Em direção ao topo ocorrem dolomudstone cinza 

maciço, seguindo-se dolograinstone oolítico e dolowackestone róseo com grande quantidade de 

terrígenos, apresentando seqüência cíclica por vários metros, sendo reconhecíveis uma 

laminação agradacional seguida de estratificação cruzada tipo climbing e laminação plano-

paralela granodecrescente (Figura 23A). Poucos metros mais acima, nesta seqüência cíclica 

ocorre estratificação cruzada tipo hummocky. Ocorre, então, dolomudstone cinza em finas 

camadas granodecrescentes (Figura 23F), seguindo-se alternância de finas camadas de 

dolograinstone oncolítico e peloidal com porosidade tipo vuggy e dolomudstone primário (Figura 

23E). Sobrepõe-se dolograinstone de intraclastos e oncólitos com porosidade fenestral (Figura 

23C). Seguem-se, dolomudstone arenoso, em finas camadas separadas por lâminas irregulares de 

chert branco (Figura 22), e estromatólitos dendróides, com algumas pontes entre as colunas, 

evoluindo para esteiras algais e novamente para estromatólitos colunares (Figura 23D). Observa-

se contato brusco com os arenitos da Formação Raizama, apresentando granulometria fina e 

laminação plano-paralela em sets truncados de baixo ângulo, com algumas pelotas de argila entre 

as lâminas (23G). 

O intervalo de amostragem variou de 10-20 m, somando 50 amostras, ao longo de uma 

sucessão carbonática com 690 m. 

5.1.4 Seção 4 

Esta seção constitui o estratótipo da Formação Serra Azul, aflorante na região de 

Marzagão, Mato Grosso, ao longo da estrada de leito natural utilizada para subir a Serra Azul. 

Estruturalmente encontra-se no flanco sul, de menor mergulho (~15°) da Sinclinal Serra Azul, 

assimétrica. 

Na base, ocorre diamictito maciço, sustentado pela matriz silto-arenosa vermelha, com 

clastos extraformacionais de quartzitos, arenitos, carbonatos, chert, rochas graníticas e máficas 

(Figuras 24A, 24B, 24C). Os clastos variam em tamanho, de grânulos a blocos, e na forma, de 

arredondados a angulosos, com esfericidade variável. Alguns deste clastos se apresentam 

estriados, polidos ou facetados (Figuras 25B, 25C, 25D, 25E). Esses diamictitos possuem uma 

espessura mínima de 70 m. 
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Figura 22. Fotos da Seção 3, na sua porção basal-mediana: (A) ritmito dolomitizado; (B) porosidade 
causada pela dolomitização; (C) dolomitização intensa, sem evidências de estruturas primárias; (D) 
silicificação intensa, notar estrutura arqueada para cima, possível tepee; (E) mudstone laminado rico em 
óxido de ferro; (F) dolomudstone secundário apresentando fantasmas da laminação; (G) dolomudstone 
com nódulos de chert. 
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Figura 23. Fotos da Seção 3, na porção mediana-superior: (A) seqüência turbidítica em dolomudstone 
impuro, apresentando estrutura de corte, preenchida por laminação agradacional e seguida de laminação 
cruzada tipo climbing e laminação granodecrescente; (B) dolomudstone com lâminas deformadas de chert 
branco intercaladas; (C) dolograinstone de intraclastos e oncólitos granodecrescente, com porosidade 
fenestral; (D) estromatólito dendróide evoluindo para esteiras algais (relação deformada por estilólitos) e 
novamente para colunas; (E) dolomudstone primário; (F) dolomudstone primário granodecrescente nas 
porções mais escuras; (G) arenito da Formação Raizama apresentando laminação em camadas truncadas, 
com pelotas de argila nos planos de laminação. 
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Sobre o diamictito ocorre um laminito síltico amarelo, com laminação paralela e esparsos 

grânulos variegados, tanto na composição (predominantemente quartzo e chert), quanto na 

forma, constituindo uma camada persistente na região de cerca de 60 cm de espessura. Os 

contatos basais e de topo são bruscos e planos. 

Na sucessão, observa-se uma espessa seqüência sobreposta, de cerca de 200 m de 

espessura, composta de laminito síltico vermelho (Figura 24D), com laminação plano-paralela a 

suavemente ondulada, com grânulos bastante esparsos, gradando para um laminito argiloso cinza 

(Figura 24E), com laminação plano-paralela rítmica. Seguem-se intercalações de arenito muito 

fino aparentemente maciço cada vez mais freqüentes conforme se aproxima do topo.  

O contato com a Formação Raizama é brusco e irregular, passando de um arenito médio a 

um conglomerado grosso de matriz arenosa (Figura 24F), cimentado por óxido de ferro, 

suportado por grãos de quartzo fosco (Figura 24). Os grânulos de quartzo são subarredondados 

com esfericidade média. 

Assim, ocorre uma seqüência inicial granodecrescente, dos diamictitos aos laminitos 

cinza, seguida de uma seqüência granocrescente, dos laminitos cinza aos conglomerados da 

Formação Raizama. No total foram coletadas 7 amostras, em intervalos decamétricos irregulares. 

5.1.5 Seção 5 

A seção 5 encontra-se cerca de 10 km a oeste da seção 4, nos limites da Fazenda Serra 

Azul com a Fazenda Sete Estrelas, onde se observa apenas uma parte intermediária da Formação 

Serra Azul. Estruturalmente localiza-se no flanco sul da Sinclinal Serra Azul, com mergulho 

máximo de 30°. 

Observa-se nesta seção os últimos 63 m de topo do diamictito, com matriz silte-argilo-

arenosa vermelha suportanto os clastos. Estes clastos são compostos de arcóseo maciço, arcóseo 

estratificado, arenito conglomerático, chert e raros carbonatos. O tamanho e forma destes clastos 

variam de 2 mm a 1,5 m, de arredondados a angulosos, e esfericidade alta a média. 

Depositada sobre os diamictitos encontra-se uma camada de laminito síltico amarelo, 

físsil, com vários grânulos de quartzo, feldspato, biotita e seixo de biotita-quartzito. Este nível de 

laminito amarelo possui 0,75 cm de espessura. 

Acima deste laminito amarelo é possível observar apenas os primeiros 25 m da porção 

basal do laminito silto-argiloso vermelho (Figura 24D), com laminação plano-paralela a 

levemente ondulada. 
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Figura 24. Fotos da Formação Serra Azul na região da Serra Azul (seções 4, 5, 6 e 7): (A) diamictito 
maciço contendo pequeno bloco de chert; (B) diamictito maciço contendo seixo arredondado de arenito e 
bloco anguloso de carbonato em contato com chert; (C) diamictito maciço com pequeno bloco de 
carbonato laminado; (D) laminito vermelho em afloramento alterado, apresentando ondulação simétrica; 
(E) laminito cinza aparentemente rítmico; (F) contato brusco entre arenito e conglomerados da Formação 
Raizama, cimentados por óxido de ferro. 
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Os próximos 260 m em direção ao topo encontram-se encobertos pelo manto intempérico, 

observando-se no topo intercalações de espessas camadas de arenito médio e estreitas camadas 

de siltito laminado cimentado por óxido de ferro. 

5.1.6 Seção 6 

Esta seção é localizada cerca de 4 km a leste da seção 4, próximo à sede da Fazenda 

Beleza, também no flanco sul da Sinclinal Serra Azul. Os afloramentos desta seção são poucos e 

ocorrem unicamente em ravinas erosivas ou em caminhos feitos há algumas décadas por cavalos 

para subir a Serra Azul. 

Na base da seção encontra-se um diamictito semelhante ao descrito nas seções anteriores, 

com matriz silte-arenosa vermelha, com laminação anastomosada incipiente, sustentando clastos 

de chert, carbonato, siltito e arenito (Figura 24C). Os clastos variam em tamanho de grânulos a 

pequenos blocos e na forma de angulosos a arredondados, com média a alta esfericidade. 

Observa-se que em direção à base aumenta a quantidade de areia fina. 

Sobreposto aos diamictitos, encontra-se um laminito vermelho silto-argiloso, finamente 

laminado. Suas relações de contato basal e de topo não foram observadas. Acima deste laminito 

vermelho, encontra-se um laminito cinza argilo-síltico, apresentando coloração amarelada devido 

à alteração intempérica. Ocorre intercalado a este laminito cinza uma camada muito fina e 

persistente de material de coloração esbranquiçada na fração silte (Figura 25G). 

Próximo ao contato com a Formação Raizama, ocorrem camadas de folhelho ferruginoso 

com concreções de manganês, seguidas por intercalações cada vez mais freqüentes de camadas 

de arenito, em direção ao topo, apresentando um espessamento das camadas e aumento da 

granulometria de fina a média. A espessura total da seção é de 600 m, na qual foram coletadas 

apenas 2 amostras. 

Os afloramentos desta seção são escassos devido ao manto intempérico, sendo 

característico da alteração autóctone dos diamictitos um solo com freqüentes clastos na 

superfície, chegando a formar mademoiselles gigantes (Figura 25A). 

5.1.7 Seção 7 

A seção 7 está localizada cerca de 13 km a norte do estratótipo da Formação Serra Azul 

(seção 4), no flanco norte da Sinclinal Serra Azul, de maior mergulho (75° a 90°). 
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Embora as exposições sejam poucas e ruins, podem-se observar alguns afloramentos. No 

início da seção foi observado diamictito em afloramentos de rochas bastante alteradas, com 

clastos soltos na superfície, de matriz silte-argilosa vermelha bastante micácea, com laminação 

anastomosada incipiente. 

Estratigraficamente acima, ocorre nível marcado por chert branco associado a fragmentos 

de arenito e carbonato intensamente silicificado sustentando altos morros. Depositada pouco 

acima observa-se camada de laminito amarelo argilo-síltico contendo lâminas de material síltico 

de coloração esbranquiçada associado a lâminas ricas em manganês e hematita (Figura 25H). 

Pouco mais acima na estratigrafia, é possível observar dentro de pequena ravina um laminito 

argilo-síltico amarelo, seguido de um laminito vermelho. Mais acima, encontram-se camadas de 

arcóseo e arenito sustentando pequenos morrotes, seguidos de diamictito síltico vermelho, com 

laminação incipiente ondulada, contendo esparsos clastos de arenito grosso e fino, arcóseo, 

lamito, hematita, conglomerado, chert, carbonato (Figura 25F), material argiloso branco 

(alteração de carbonato muito fino) e argiloso verde (possivelmente alteração de rocha básica), 

variando em tamanho de grânulos a pequenos blocos, e na forma de angulosos a subangulosos, 

com esfericidade variável. Alguns destes clastos encontram-se facetados (Figura 25F). 

O perfil possui cerca de 1200 m de sucessão rochosa, tendo-se coletado apenas 3 

amostras preservadas. 

5.1.8 Seção 8 

A seção 8 constitui a parte superior da Formação Serra Azul e foi estudada na reserva 

ambiental (antiga cava de argila) da Indústria de Cimento Itaú. Encontram-se expostos cerca de 

80 m de laminito vermelho silte-argiloso (Figura 26A). É encontrado nesta seção o contato de 

topo deste laminito vermelho com um laminito cinza argilo-siltico, que se apresenta gradacional. 

Pouco acima do contato, encontra-se uma camada de cerca de 12 m de calcário, sobre a qual 

ocorre mais cerca de 30 m de laminito cinza. 

A camada calcária é constituída, da base para o topo, de mudstone com laminação plano-

paralela, mudstone maciço (Figura 26G) com estrutura de corte preenchida por wackestone de 

matriz na fração areia fina e intraclastos de 3 mm do mudstone inferior (Figura 26H). Segue-se 

mudstone com laminação plano-paralela (Figura 26B), sendo que algumas lâminas intercaladas 

apresentam textura tipo grumosa (Figura 28C no item 5.2). 



 51

 

Figura 25. Fotos da Formação Serra Azul na região homônima (seções 4, 5, 6 e 7): (A) padrão de 
alteração intempérica dos diamictitos, como se vê na mademoiselle gigante de arenito; (B) clasto retirado 
do diamictito de granito em forma de ferro de engomar; (C) clasto oblato de granito fino em contato com 
granito médio, retirado do diamictito, mostrando sua superfície toda estriada por intensa abrasão, 
especialmente aquelas planas e de maior área; (D) clasto de quartzito polido, retirado do diamictito, com 
algumas estrias mais evidentes; (E) clasto de arenito, retirado do diamictito, com base plana estriada; (F) 
diamictito com laminação incipiente com clasto de carbonato em forma de ferro de engomar; (G) laminito 
amarelo ferruginoso, com fina camada síltica branca persistente; (H) laminito amarelo com camadas de 
material siltoso de coloração esbranquiçzada e de laminito rico em ferro e manganês. 
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Mais acima, ocorre mudstone com laminação truncada com desmicrita, recoberto por 

laminação plano-paralela. Pode-se observar ciclos repetitivos de sucessões de brechas, 

deformação por escorregamento e laminação plana (Figuras 26C, 25D), às vezes com fina lâmina 

de argila vermelha (Figura 26E). Sobreposto, ocorre camada de mudstone laminado, 

apresentando uma deformação progressiva destas lâminas em direção ao topo, até assumir uma 

textura nodular (Figura 26F), provavelmente devido à forte compactação de lama em estado 

plástico. Acima desta camada, encontra-se mudstone com laminação aparentemente rítmica, 

marcada principalmente por pares claro-escuro que se estreitam para ao topo. 

O laminito cinza situado abaixo da camada calcárea é laminado e aparentemente rítmico, 

enquanto que acima dos calcáreos possui textura nodular. Segue-se intercalação de camadas de 

arenito fino no topo, gradando para a Formação Raizama. 

Os calcários foram amostrados com intervalos irregulares de 1,2 a 4 m, num total de 11 

amostras coletadas. 

5.2 PETROGRAFIA 

Foram confeccionadas seções delgadas com espessura de 0,003 mm para a realização de 

estudo petrográfico, sendo 50 seções de carbonatos, 01 de dique básico intrudido nas rochas do 

Grupo Araras e 01 de clasto do diamictito. Neste estudo, procurou-se melhor classificar os 

litótipos encontrados, suas texturas e estruturas, podendo-se melhor interpretar seu ambiente de 

formação. Além disso, o estudo petrográfico foi essencial na escolha de amostras para análise 

isotópica dos carbonatos, através da identificação de microestruturas e processos secundários que 

pudessem influenciar as razões isotópicas originais, ou seja, permitiram selecionar amostras que 

representam a composição isotópica da água do mar da época de sua deposição. Ao avaliar 

microscopicamente as amostras, selecionou-se a porção com menor risco de alteração pós-

deposicional e efetuou-se a retirada da amostra com broca diamantada (microdrilling) da 

contraparte da lâmina. As descrições das seções delgadas serão apresentadas abaixo na Tabela 4. 
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Figura 26. Fotos da Formação Serra Azul (Seção 8): (A) laminito vermelho; (B) mudstone laminado da 
base; (C) mudstone deformado por escorregamento seguido por mudstone laminado; (D) mudstone 
deformado por escorregamento, seguido por mudstone laminado e packestone de intraclastos; (E) 
mudstone mostrando deformação progressiva por compactação, como evidencia a lâmina de argila 
vermelha mais deformada na base e menos deformada no topo, onde as lâminas mais finas de argila e 
calcário encontram-se truncadas ou rompidas; (F) mudstone com lâminas deformadas por compactação 
evoluindo para textura nodular; (G) mudstone maciço apresentando estilólitos; (H) mudstone maciço 
apresentando estrutura de corte preenchida por wackestone com matriz impura na fração areia com alguns 
intraclastos. 
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Tabela 4. Descrição petrográfica sucinta, com a classificação das amostras de rochas carbonáticas e sua 
possível interpretação. 

Amos-
tra 

Unidade 
Seção Classificação Texturas 

Estruturas Figuras 

19C Fm. S. Azul 
Seção 8 Mudstone 

Desmicrita localizada, laminação 
incipiente (1-3 mm), estilólito 

freqüente. 
27A 

19D Fm. S. Azul 
Seção 8 Mudstone Nodular, filmes de argila 

deformados com feldspatização.  

19E Fm. S. Azul 
Seção 8 Mudstone 

Deformação progressiva das 
lâminas para o topo, passando a 

nodular. 
 

19F Fm. S. Azul 
Seção 8 Mudstone 

Laminação cruzada sofrendo 
desmicritização, seguida de 

laminação plana (2 mm). 
 

19G Fm. S. Azul 
Seção 8 Mudstone 

Textura grumosa; laminação (1,5 
mm) com planos de recristalização 

entre as lâminas. 
 

19H Fm. S. Azul 
Seção 8 

Mudstone 
Wackestone 

Micrita maciça com corte 
preenchido por calcarenito impuro 

com intraclastos. 
 

19I Fm. S. Azul 
Seção 8 Mudstone 

Laminação truncada e ondulada 
com lâmina intermediária dobrada 

e falhada. 
27B 

43B Fm. Guia 
Seção 1 Mudstone Laminação incipiente rítmica, com 

presença de matéria orgânica.  

43C Fm. Guia 
Seção 1 Mudstone 

Laminação ondulada não paralela, 
nódulos de chert preto 

conservando calcário no seu 
interior. 

 

43D Fm. Guia 
Seção 1 Mudstone Laminação; ciclos 

granodecrescentes.  

43F Fm. Guia 
Seção 1 Mudstone Maciça com impureza (terrígenos 

na fração argila).  

43G Fm. Guia 
Seção 1 Mudstone Laminação espessa (0,6-2,5 mm) 

com filmes de matéria orgânica.  

43H Fm. Guia 
Seção 1 Mudstone 

Laminação irregular produzida por 
variação na cristalinidade 
(desmicritização intensa). 

 

44C Fm. Guia 
Seção 2 Mudstone Laminação rica em matéria 

orgânica.  

44D Fm. Guia 
Seção 2 Mudstone 

Laminação (2 mm) rítmica com 
predomínio de lâminas ricas em 

matéria orgânica e pirita. 
 

44F Fm. Guia 
Seção 2 Mudstone 

Contato estilolítico entre preto 
laminado e cinza claro com 

laminação ondulada incipiente 
(biogênica?). 

28A 
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Amos-
tra 

Unidade 
Seção Classificação Texturas 

Estruturas Possível ambiente 

44K Fm. Guia 
Seção 2 Mudstone 

Laminação rítmica; lâminas mais 
finas impuras e ricas em matéria 

orgânica e pirita. 
 

44I Fm.Guia 
Seção 2 

Packestone 
Mudstone 

Brecha intraformacional (sismito?) 
sobreposta por laminação rítmica. 27C e 27D 

44N Fm. Guia 
Seção 2 Mudstone 

Laminação rítmica (2 mm) e fino 
estrato (1,5 cm) com nódulos de 

chert preto. 
27E e 27F 

44Q Fm. Guia 
Seção 2 Mudstone Laminação rítmica, rica em 

matéria orgânica.  

44T Fm. Guia 
Seção 2 Mudstone 

Laminação rítmica, com textura 
grumosa e peloidal; pirita 

associada à matéria orgânica 
possivelmente produzida por 

colônias de bactérias redutoras. 

28B, 28C, 28E e 28F 

44W 
F.28D 

Fm. Guia 
Seção 2 Mudstone 

Laminação irregular e truncada por 
estilolitização e falhada, sobreposta 

por ondulações simétricas 
(hummocky?) 

28D 

45A Fm. Guia 
Seção 2 Mudstone Laminação rítmica.  

45B Fm. Guia 
Seção 2 Mudstone 

Laminação ondulada sobreposta 
por laminação plana rica em mat. 

orgânica, micro silicificação 
pontual. 

 

45E Fm. Guia 
Seção 2 

Mudstone 
Wackestone 

Laminação rítmica sobreposta por 
brecha recoberta por nova 

laminação rítmica (turbidito?) em 
ciclo granodecrescente. 

 

45G Fm. Guia 
Seção 2 Mudstone 

Laminação rítmica, veios 
irregulares preenchidos por micrita 

(escape de fluído). 
 

45J Fm. Guia 
Seção 2 Mudstone Laminação rítmica.  

45M Fm. Guia 
Seção 2 Mudstone Laminação ondulada com 

microssilicificação pontual. 29A 

45P Fm. Guia 
Seção 2 Mudstone Laminação rítmica.  

45S Fm. Guia 
Seção 2 

Mudstone 
Packestone 

Laminação truncada sobreposta 
por brecha granocrescente, com 

contato deformado plasticamente.
 

45V Fm. Guia 
Seção 2 Mudstone Laminação com nível apresentando 

laminação dobrada e falhada.  

45Z Fm. Guia 
Seção 2 Packestone 

Brecha suportada por intraclastos 
alongados paralelos ao 

acamamento e matriz micrítica. 
 

46 Fm. Guia 
Seção 3 Mudstone 

Laminação rompida e falhada 
sobreposta por laminação espessa 

contínua. 
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Amos-
tra 

Unidade 
Seção Classificação Texturas 

Estruturas Possível ambiente 

50B Fm. Guia 
Seção 3 Mudstone 

Estratificação estreita rítmica com 
lâminas ricas em matéria orgânica 

no topo de cada par. 
29B 

54 Fm. Nobres 
Seção 3 Dolomudstone Laminação rítmica dolomitizada, 

com porosidade secundária. 29C 

58 Fm. Nobres 
Seção 3 Mudstone 

Laminação rítmica 
granodecrescente rica em Mg e Fe, 
com microssilicificação pontual. 

 

62 Fm. Nobres 
Seção 3 Mudstone Laminação rítmica.  

64* Fm. Nobres 
Seção 3 Mudstone 

Estratificação estreita dobrada 
sobreposta por laminação irregular 

quase paralela. 
 

65 Fm. Nobres 
Seção 3 Dolomudstone Laminação plana rica em Fe.  

69 Fm. Nobres 
Seção 3 

Dolomito 
cristalino 

Maciço com alguns fantasmas de 
laminação, porosidade secundária.  

77 Fm. Nobres 
Seção 3 

Dolomito 
cristalino Maciço, porosidade secundária.  

82 Fm. Nobres 
Seção 3 Dolopackestone Brecha maciça.  

86 Fm. Nobres 
Seção 3 

Dolomito 
cristalino Maciço, porosidade secundária.  

90 Fm. Nobres 
Seção 3 Dolograinstone 

Intraclastos alongados paralelos ao 
acamamento, peloidal e oncolítico, 

porosidade secundária. 
29D e 29E 

94 Fm. Nobres 
Seção 3 

Dolomito 
cristalino Maciça impura.  

97 Fm. Nobres 
Seção 3 Dolowackestone 

Laminação plano paralela seguida 
de laminação cruzada tipo 

climbing, na fração areia fina, 
muito impura. 

29F 

98 Fm. Nobres 
Seção 3 Dolomudstone Maciço. 30A 

99 Fm. Nobres 
Seção 3 

Dolowackestone 
Dolomudstone 

Acamamento granodecrescente, 
com intraclastos na base e lama no 

topo. 
30B 

100 Fm. Nobres 
Seção 3 

Dolograinstone 
Dolomudstone 

Alternância de estreitas camadas 
maciças e oncolíticas com 

intraclastos e porosidade tipo 
vuggy. 

30C e 30D 

101 Fm. Nobres 
Seção 3 Dolograinstone 

Camada granodecrescente de 
oncólitos, intraclastos e porosidade 

fenestral. 
30E e 30F 
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Figura 27. Fotomicrografia dos carbonatos estudados, nicóis cruzados: (A) exemplo de mudstone da 
Seção 8; (B) detalhe de outro mudstone da mesma seção; (C) packestone de ritmito brechado sotoposto a 
ritmito mostrado na foto (D) em contato plano erosivo, Seção 2; (E) detalhe do contato inferior entre 
nódulo de chert (em cinza, acima) ocorrente na base da Seção 2 e mudstone rico em matéria orgânica 
(abaixo), com calcita espática euédrica crescendo da borda para o centro do chert; (F) detalhe do contato 
lateral entre mesmo nódulo de chert (em cinza a esquerda) e mudstone (direita), o contato é irregular e 
marcado pela presença de calcita espática anédrica passando a calcita fibrosa. 
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Figura 28. Fotomicrografia dos carbonatos estudados, nicóis cruzados: (A) mudstone da Seção 1; (B) 
textura peloidal rica em matéria orgânica, apresentando grande quantidade de pirita e pequenas esferas 
que lembram pequenas algas e esfera com morfologia trilateral, possível microfóssil, Seção 2; (C) textura 
grumosa nas lâminas mais claras da mesma amostra; (D) ondulações simétricas, Seção 2; (E) pirita 
envolvida por aglomerados que lembram colônia de bactérias redutoras, predominantemente associada 
aos níveis ricos em matéria orgânica; (F) detalhe de possível colônia de bactérias redutoras na mesma 
amostra, com luz condensada. 
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Figura 29. Fotomicrografia dos carbonatos estudados, nicóis cruzados: (A) silicificação pontual de 
mudstone em micronódulos radiais, Seção 2; (B) laminação rica em matéria orgânica arqueada, Seção 3; 
(C) exemplo de dolomito cristalino, mostrando cristais grandes de dolomita anédrica, Seção 3; (D) 
grainstone de intraclastos e pellets micritizados, cimentados por calcita espática, Seção 3; (E) detalhe de 
porosidade secundária; (F) intraclastos preenchendo estrutura de corte na base de uma seqüência 
turbidítica, Seção 3. 
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Figura 30. Fotomicrografia dos carbonatos estudados, nicóis cruzados: (A) dolomudstone maciço, Seção 
3; (B) textura peloidal com estreita lâmina possivelmente biogênica, Seção 3; (C) dolomudstone, 
intercalado a dolograinstone de intraclastos e oncólitos micritizados, cimentados por calcita espática, 
mostrado na foto (D); (E) dolograinstone com detalhe de fraturamento de intraclasto alongado durante 
compactação, Seção3; (F) detalhe de porosidade fenestral de (E). 
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5.3 ANÁLISE QUÍMICA 

Os resultados das análises geoquímicas realizadas nos carbonatos estão demonstrados na 

Tabela 5, estando indicados a seção de que fazem parte e o número da respectiva amostra, que 

pode ser conferido na coluna estratigráfica do item V.1 (Figura 18). Os carbonatos foram 

classificados quimicamente com base na razão Mg/Ca. Adotaram-se os limites (Mg/Ca) de 

classificação: calcário (0 a 0,02), calcário magnesiano (0,02 a 0,08), calcário dolomítico (0,08 a 

0,25), dolomito calcítico (0,25 a 0,56) e dolomito (>0,56). 

É possível observar que as seções 1 e 2, correspondentes à Formação Guia, são 

predominantemente calcáreas com variações no conteúdo de Mg. A seção 3, correspondente à 

Formação Nobres, possui uma composição predominantemente dolomítica, com exceção das 

primeiras amostras que são pertencentes à Formação Guia, mostrando uma transição química não 

brusca entre estas duas formações do Grupo Araras. As amostras coletadas na seção 8, Formação 

Serra Azul, são compostas basicamente de calcários, claramente desprovidas de termos 

magnesianos. 

Foram empregados parâmetros de avaliação da alteração das amostras tais como a razão 

Mn/Sr e Rb/Sr. A razão Mn/Sr é muito utilizada como um critério para detecção de alteração 

diagenética, pois fluidos não marinhos, como água doce ou meteórica, costumam conter mais 

Mn e menos Sr que a água do mar. Assim, a percolação de fluídos não marinhos tende a 

aumentar a razão Mn/Sr original. Neste estudo foram aceitas como inalteradas as amostras com 

razão menor que 2, conforme proposto por Veizer (1983) e seguido por outros pesquisadores 

(Derry et al., 1992; Kaufman et al., 1992 e 1993; Jacobsen & Kaufman, 1999). Noentanto, 

Kaufman & Knoll (1995) foram menos rigorosos e adotaram razões Mn/Sr menores que 10, pois 

o volume de água meteórica que facilmente alteraria as razões Mn/Sr pode não afetar a 

composição de elementos maiores, comumente mantendo as razões isotópicas primárias de C. 

Todas as amostras analisadas (Tabela 6) possuem uma razão Mn/Sr abaixo de 2, 

indicando que as mesmas não sofreram alteração diagenética por grandes volumes de fluídos não 

marinhos. Isso garante uma boa qualidade das amostras para a realização de análises isotópicas 

de C e O. 

A razão Rb/Sr fornece uma indicação da presença de fases clásticas ricas em Rb, como as 

micas, que por decaimento radioativo adicionariam Sr radiogênico aos carbonatos, alterando as 

razões isotópicas primárias, conseqüentemente resultando em razões 87Sr/86Sr mais altas. Para 

este trabalho foram aceitas como inalteradas a muito pouco alteradas as razões Rb/Sr menores 
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que 0,008, sendo que Derry et al. (1989) sugeriram 0,005 como inalteradas. Os dados adquiridos 

mostram que as razões Rb/Sr mais altas estão associadas ao dolomitos e aos termos mais 

magnesianos, enquanto que as mais baixas se associam aos calcários. Isso pode indicar uma 

maior quantidade de terrígenos associados ao dolomitos com mais alto teor de Rb ou 

simplesmente a pouca afinidade da dolomita com o Sr, que é facilmente retido pela calcita 

devido à semelhança de seu raio iônico com o do Ca. 

5.4 QUIMIOESTRATIGRAFIA 

Seguem-se os dados obtidos e uma breve descrição desses valores pertencentes a cada 

seção litoestratigráfica analisada (Tabela 6 e Figura 31). 

5.4.1 Seção 1 

Para esta seção foram analisadas 6 amostras de calcários (Tabela 6, Figura 31A), todas 

pertencentes à Formação Guia. As análises apresentaram valores de δ13C levemente negativos, 

variando entre – 0,76 e – 0,08 ‰, sendo que os valores mais negativos encontram-se na base da 

seqüência. As análises petrográfica e química demonstraram que as amostras não sofreram 

alterações pós-deposicionais, em função das suas baixas razões Mn/Sr (< 0,15), Fe/Sr (< 0,4) e 

Rb/Sr (< 0,006) (Tabela 6). No entanto estão presentes estilólitos, comuns a calcários, que foram 

devidamente evitados no microdrilling. A composição isotópica de δ18O varia entre – 8,4 e – 7,4 

‰, sem correlação com a razão Mg/Ca (Figura 33A). Duas amostras desta seção, uma próxima à 

base e outra próxima ao topo, foram analisadas para 87Sr/86Sr, apresentando valores isotópicos de 

0,70747 e 0,70779, respectivamente. As composições isotópicas de Sr parecem refletir a 

composição original da água do mar, pelo fato de apresentarem baixas razões de Rb/Sr (acima) e 

alta concentração de Sr (525,7 e 1261,8 ppm), comum aos calcários. 
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Tabela 5. Resultados das análises químicas obtidos nos carbonatos do Grupo Araras e da Formação Serra Azul. As seções estratigráficas correspondentes estão 
indicadas à esquerda (S1, S2, S3 e S8). Os campos marcados com * indicam resultados em fase de obtenção. 

 Am. m Si 
 (%) 

Al 
(%) 

Mn 
(%) 

Mg 
(%) 

Ca 
(%) 

Na 
(%) 

K  
(%) 

Ti 
(%) 

P  
(%) 

Fe 
(%) 

Rb 
(ppm) 

Sr 
(ppm) Mg/Ca Rb/Sr Mn/Sr Fe/Sr Ca/Sr Classificação 

Química 

43B 20           1,029 0,090 0,014 0,386 38,223 0,022 0,075 0,008 0,006 0,070 3,56 1261,78 0,01 0,003 0,11 0,55 302,93 Calcário 

43C 22,5             
       
        
           
        

           

1,057 0,614 0,008 1,032 37,208 <0,001 0,116 0,010 0,009 0,182 * * 0,03 Calcário magnesiano 

43D 32,5 2,216 0,196 0,025 3,432 32,398 <0,001 0,232 0,014 <0,001 0,161 10,60 157,50 0,11 0,068 1,57 10,21 2056,41 Calcário dolomítico 

43F 66,5 2,576 0,270 0,008 1,713 34,435 <0,001 0,274 0,016 <0,001 0,140 11,50 515,30 0,05 0,022 0,15 2,72 668,30 Calcário magnesiano 

43G 86,5 0,065 0,011 0,005 0,187 39,209 0,022 0,033 0,004 0,003 0,014 3,12 527,71 <0,01 0,006 0,10 0,27 743,01 Calcário 

S 
 

1 

43H 98,5 0,257 0,005 0,005 0,175 38,924 <0,001 0,042 0,005 <0,001 0,042 5,10 718,90 <0,01 0,007 0,06 0,58 541,41 Calcário 

44W 150 0,678 <0,005 <0,002 0,139 38,867 <0,001 0,033 0,002 0,007 0,112 * * 0,004 Calcário 

44T 162          
          

            
         

          

           
          

           

           
         

           
           

         

4,404 0,821 0,009 2,757 31,140 0,096 0,623 0,044 0,034 0,406 19,23 1188,01 0,09 0,016 0,07 3,42 262,12 Calcário dolomítico 

44Q 174 3,782 0,630 0,007 1,888 33,034 0,074 0,490 0,033 0,028 0,294 16,55 1346,16 0,06 0,012 0,05 2,18 245,40 Calcário magnesiano 

44N 186 5,040 1,335 <0,002 6,328 23,586 0,052 0,955 0,069 0,036 0,616 * * 0,27 Dolomito calcítico 

44K 198 1,725 0,111 0,003 1,478 36,058 <0,001 0,091 0,011 0,015 0,084 4,38 733,48 0,04 0,006 0,04 1,14 491,60 Calcário magnesiano 

44D 214 7,504 1,123 0,013 6,255 23,178 0,074 0,789 0,065 0,017 0,546 29,40 1032,10 0,27 0,028 0,13 5,29 224,58 Dolomito calcítico 

44F 222 0,337 <0,005 0,003 0,259 38,888 <0,001 <0,008 0,004 0,001 0,007 1,93 1293,84 0,01 0,001 0,02 0,05 300,56 Calcário 

44I 234 3,810 0,588 <0,002 4,343 29,954 <0,001 0,482 0,037 0,025 0,364 * * 0,14 Calcário dolomítico 

45A 242 5,587 1,022 0,009 2,413 29,725 0,111 0,731 0,064 0,040 0,539 28,00 482,90 0,08 0,058 0,18 11,15 615,50 Calcário magnesiano 

45Z 258 <0,005 <0,005 <0,002 0,229 39,653 <0,001 <0,008 <0,004 0,001 0,077 * * 0,01     Calcário 

45V 270 4,428 0,874 0,008 2,202 31,683 0,096 0,731 0,044 0,030 0,427 23,41 885,93 0,07 0,026 0,09 4,82 357,63 Calcário magnesiano 

45S 282 0,023 <0,005 0,003 0,302 39,117 0,022 0,008 0,003 0,003 0,007 2,81 482,30 0,01 0,006 0,06 0,15 811,05 Calcário 

45P 294 5,241 0,741 0,022 5,067 27,903 0,059 0,440 0,040 0,024 0,371 17,93 901,54 0,18 0,020 0,24 4,11 309,50 Calcário dolomítico 

45M 306 0,907 0,143 0,002 0,428 37,766 <0,001 0,174 0,013 0,041 0,098 4,34 2093,64 0,01 0,002 0,01 0,47 180,38 Calcário 

45J 318 1,183 0,127 0,004 0,651 37,651 0,037 0,075 0,010 0,019 0,070 5,16 902,00 0,02 0,006 0,04 0,78 417,42 Calcário 

45G 330 1,674 0,286 0,004 1,406 35,750 0,045 0,257 0,019 0,028 0,154 8,54 1012,86 0,04 0,008 0,04 1,52 352,96 Calcário magnesiano 

S 
 

2 

45E 338 0,351 0,053 0,002 1,611 36,722 <0,001 0,066 0,006 0,007 0,049 4,90 660,70 0,04 0,007 0,04 0,74 555,83 Calcário magnesiano 
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 Am. m Si 
 (%) 

Al 
(%) 

Mn 
(%) 

Mg 
(%) 

Ca 
(%) 

Na 
(%) 

K  
(%) 

Ti 
(%) 

P  
(%) 

Fe 
(%) 

Rb 
(ppm) 

Sr 
(ppm) Mg/Ca Rb/Sr Mn/Sr Fe/Sr Ca/Sr Classificação 

Química 

46 434           1,370 0,185 0,004 1,104 36,594 0,045 0,216 0,012 0,024 0,098 6,99 797,69 0,03 0,009 0,05 1,23 458,75 Calcário magnesiano 

50B 474           

         
         
       
          

         
          

         

        

1,501 0,254 0,003 3,010 34,085 0,059 0,191 0,015 0,034 0,112 5,61 1262,35 0,09 0,004 0,02 0,89 270,01 Calcário dolomítico 

54 514 <0,005 <0,005 0,002 13,434 22,392 <0,001 0,008 0,004 0,014 0,007 1,52 50,20 0,60 0,030 0,31 1,39 4460,68 Dolomito 

58 554 1,622 0,175 0,003 13,174 21,170 <0,001 0,166 0,013 0,022 0,091 4,83 43,65 0,62 0,111 0,71 20,83 4849,49 Dolomito 

62 588 0,575 0,090 0,002 0,959 37,837 <0,001 0,125 0,009 0,014 0,042 4,89 635,93 0,03 0,008 0,04 0,66 594,99 Calcário magnesiano 

64 678 0,238 0,021 0,003 0,446 38,516 <0,001 0,050 0,005 <0,001 0,021 7,80 862,00 0,01 0,009 0,04 0,24 446,83 Calcário 

65 688 0,351 0,037 0,002 13,645 21,985 <0,001 0,050 0,006 0,010 0,028 2,50 36,19 0,62 0,069 0,43 7,73 6075,49 Dolomito 

69 728 0,309 <0,005 0,002 13,741 21,856 <0,001 <0,008 0,004 0,001 0,007 0,84 36,45 0,63 0,023 0,42 1,92 5995,61 Dolomito 

77 808 <0,005 <0,005 0,002 13,844 22,028 <0,001 <0,008 <0,004 <0,001 0,014 0,70 43,40 0,63 0,016 0,54 3,23 5078,42 Dolomito 

82 908 0,094 <0,005 0,002 13,663 22,192 <0,001 <0,008 0,004 0,010 0,014 1,47 79,45 0,62 0,019 0,29 1,76 2793,17 Dolomito 

86 988 0,196 <0,005 0,002 13,717 21,820 <0,001 <0,008 <0,004 <0,001 0,007 0,40 28,90 0,63 0,013 0,54 2,42 7549,13 Dolomito 

90 1068 2,688 <0,005 0,002 12,855 20,834 <0,001 <0,008 0,005 0,031 0,007 1,12 51,84 0,62 0,022 0,30 1,35 4018,68 Dolomito 

94 1226 0,514 0,053 0,005 13,723 21,299 <0,001 0,108 0,005 <0,001 0,063 3,40 87,20 0,64 0,039 0,62 7,22 2442,92 Dolomito 

97 1286 10,590 1,451 0,009 9,875 15,552 0,015 1,594 0,054 0,017 0,168 35,45 77,71 0,63 0,456 1,20 21,61 2001,45 Dolomito 

98 1306 0,182 0,021 0,005 13,561 21,749 <0,001 0,017 0,004 <0,001 0,063 2,10 73,50 0,62 0,029 0,63 8,56 2958,53 Dolomito 

99 1326 0,075 <0,005 0,003 13,681 22,049 <0,001 0,008 0,006 0,004 0,021 1,73 76,39 0,62 0,023 0,41 2,75 2886,35 Dolomito 

100 1346 <0,005 <0,005 0,004 13,754 21,863 <0,001 <0,008 <0,004 <0,001 0,021 2,10 75,30 0,63 0,027 0,51 2,79 2904,64 Dolomito 

S 
 

3 

101 1366 <0,005 <0,005 0,003 13,856 22,078 <0,001 <0,008 <0,004 0,020 0,021 1,21 87,28 0,63 0,014 0,36 2,40 2529,51 Dolomito 

19I 1684 0,912 0,207 0,020 0,259 37,809 <0,001 0,166 0,016 <0,001 0,203 9,10 547,80 0,01 0,017 0,37 3,70 690,13 Calcário 

19H 1686          

        

          

        

          

            

2,179 0,498 0,014 0,277 36,701 0,052 0,349 0,028 0,008 0,273 13,52 1152,24 0,01 0,012 0,12 2,37 318,52 Calcário 

19G 1687 1,678 0,413 0,018 0,187 36,915 <0,001 0,307 0,025 <0,001 0,266 13,60 884,90 0,01 0,015 0,20 3,00 417,19 Calcário 

19F 1689 1,211 0,164 0,014 0,103 38,366 <0,001 0,141 0,010 0,007 0,119 6,25 376,28 <0,01 0,017 0,37 3,16 1019,61 Calcário 

19E 1691 1,005 0,180 0,007 0,133 38,145 <0,001 0,158 0,013 <0,001 0,119 8,50 820,30 <0,01 0,010 0,09 1,45 464,99 Calcário 

19D 1692 0,912 0,159 0,016 0,127 38,237 0,030 0,133 0,011 0,006 0,112 4,64 744,46 <0,01 0,006 0,22 1,50 513,62 Calcário 

S 
 

8 

19C 1696 0,262 0,058 0,005 0,109 39,388 0,022 0,058 0,007 0,006 0,042 3,53 741,36 <0,01 0,005 0,06 0,57 531,30 Calcário 
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5.4.2 Seção 2 

Foram realizadas análises isotópicas em 17 amostras desta seção (Tabela 6, Figura 31B), 

todas pertencentes à Formação Guia, com valores δ13C entre 0,03 e – 1,70 ‰, sendo que, dentro 

deste intervalo, os valores maiores que –1 ‰ estão nos primeiros 92 m e os valores menores que 

–1 ‰ estão nos 96 m subseqüentes (Figura 31). Os valores de δ18O obtidos variam de – 6,5 a – 

8,8 ‰, no mesmo intervalo dos valores de δ13C; os valores maiores que  – 7,4 ‰ situam-se na 

primeira metade da seção, enquanto os menores que – 7,4 ‰ estão na metade superior, não 

havendo correlação com as razões Mg/Ca (Figura 33A). Os calcários deste intervalo 

aparentemente não sofreram alteração por processos pós-deposicionais, como se observa nas 

baixas razões Mn/Sr menores que 0,12 (Figura 32), exceto uma camada de dolomito calcífero 

laminado com razão Mn/Sr de 0,31, ainda assim não muito alta e dentro dos padrões aceitáveis. 

As razões Fe/Sr variam (0,04 a 3,44) conforme aumenta o conteúdo de sílica (0,05 a 11,21%), 

certamente como reflexo de conteúdo terrígeno, em algumas amostras, ainda que baixo. Desta 

seção, cinco amostras (com razões Rb/Sr <0,008) foram analisadas para 87Sr/86Sr, obtendo-se 

razões oscilando entorno de 0,7077, ao longo da seqüência. 

5.4.3 Seção 3 

Para esta seção foram selecionadas 18 amostras para análise isotópica de C e O (Tabela 6, 

Figura 31C), na maioria dolomitos da Formação Nobres. Os resultados de δ13C variam entre – 

1,34 e 3,97 ‰. Os valores negativos (– 1,34 a – 0,48‰) encontram-se nos primeiros 380 m da 

seção, valores próximos de zero (0,09 a 0,15 ‰) na porção intermediária, entre 380 a 580 m, e 

valores positivos de 0,43 a 3,97 ‰ com forte oscilação próxima ao topo (nos 150m finais). Os 

valores de δ18O oscilam entre – 3,2 e – 8,3 ‰, sem correlação com a razão Mg/Ca (Figura 33A). 

Os calcários apresentam razões Mn/Sr inferiores a 0,063 (Figura 18) e Rb/Sr menores que 0,009, 

enquanto que nos dolomitos essas razões aumentam (Mn/Sr entre 0,40 e 0,92 e Rb/Sr entre 0,01 

e 0,11), mostrando possível alteração diagenética, não muito intensa, talvez devido ao processo 

de dolomitização de alguns carbonatos. Para análises isotópicas de Sr foram selecionadas 3 

amostras de calcário (apenas da base da seqüência) com razões Rb/Sr <0,009, que forneceram 

razões 87Sr/86Sr variando entre 0,70763 e 0,70779 (continuando o padrão oscilatório observado 

na seção anterior). 
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Tabela 6. Resultados das análises isotópicas nos carbonatos do Grupo Araras e da Formação Serra Azul. 

 Am. m Mg/Ca Rb/Sr Mn/Sr Fe/Sr Ca/Sr   δ13C  δ18O 87Sr/86Sr Rocha analisada
43B 20 0,01 0,003 0,11 0,55 302,93 -0,76 -7,5 0,70747 Mudstone 
43C 22,5 0,03     -0,74 -7,4  Mudstone 
43D 32,5 0,11 0,068 1,57 10,21 2056,41 -0,26 -8,4  Mudstone 
43F 66,5 0,05 0,022 0,15 2,72 668,30 -0,32 -8,0  Mudstone 
43G 86,5 <0,01 0,006 0,10 0,27 743,01 -0,08 -7,5 0,70779 Mudstone 

S 
 

1 

43H 98,5 <0,01 0,007 0,06 0,58 541,41 -0,10 -7,4  Mudstone 
44W 150 0,004     0,03 -6,6  Mudstone 
44T 162 0,09 0,016 0,07 3,42 262,12 -0,98 -7,2  Mudstone 
44Q 174 0,06 0,012 0,05 2,18 245,40 -0,38 -6,9  Mudstone 
44N 186 0,27     -0,40 -7,2  Mudstone 
44K 198 0,04 0,006 0,04 1,14 491,60 -0,51 -7,2 0,70768 Mudstone 
44D 214 0,27 0,028 0,13 5,29 224,58 -1,68 -6,9  Mudstone 
44F 222 0,01 0,001 0,02 0,05 300,56 -0,07 -7,4 0,70765 Mudstone 
44I 234 0,14     -0,83 -6,2  Mudstone 
45A 242 0,08 0,058 0,18 11,15 615,50 -0,97 -7,3  Mudstone 
45Z 258 0,01     -1,19 -8,8  Packestone 
45V 270 0,07 0,026 0,09 4,82 357,63 -1,09 -7,9  Mudstone 
45S 282 0,01 0,006 0,06 0,15 811,05 -1,39 -8,1 0,70770 Mudstone 
45P 294 0,18 0,020 0,24 4,11 309,50 -1,70 -7,4  Mudstone 
45M 306 0,01 0,002 0,01 0,47 180,38 -1,19 -7,7 0,70771 Mudstone 
45J 318 0,02 0,006 0,04 0,78 417,42 -1,10 -8,5  Mudstone 
45G 330 0,04 0,008 0,04 1,52 352,96 -1,19 -8,8 0,70769 Mudstone 
45E 338 0,04 0,007 0,04 0,74 555,83 -1,19 -7,9  Mudstone 
46 434 0,03 0,009 0,05 1,23 458,75 -1,34 -6,9 0,70763 Mudstone 

S 
 

2 

50B 474 0,09 0,004 0,02 0,89 270,01 -1,21 -8,3 0,70779 Mudstone 
54 514 0,60 0,030 0,31 1,39 4460,68 -0,83 -7,2  Dolomudstone 
58 554 0,62 0,111 0,71 20,83 4849,49 -0,60 -3,5  Mudstone 
62 588 0,03 0,008 0,04 0,66 594,99 -0,63 -7,5 0,70773 Mudstone 
64 678 0,01 0,009 0,04 0,24 446,83 -0,82 -8,0  Mudstone 
65 688 0,62 0,069 0,43 7,73 6075,49 -0,83 -4,5  Dolomudstone 
69 728 0,63 0,023 0,42 1,92 5995,61 -0,47 -4,9  Dolomito cristalino
77 808 0,63 0,016 0,54 3,23 5078,42 -0,48 -4,7  Dolomito cristalino
82 908 0,62 0,019 0,29 1,76 2793,17 0,15 -6,0  Dolopackestone 
86 988 0,63 0,013 0,54 2,42 7549,13 0,15 -4,6  Dolomito cristalino
90 1068 0,62 0,022 0,30 1,35 4018,68 0,09 -4,6  Dolograinstone 
94 1226 0,64 0,039 0,62 7,22 2442,92 3,97 -3,2  Dolomito cristalino
97 1286 0,63 0,456 1,20 21,61 2001,45 2,02 -3,4  Dolowackestone 
98 1306 0,62 0,029 0,63 8,56 2958,53 0,43 -5,1  Dolomudstone 
99 1326 0,62 0,023 0,41 2,75 2886,35 0,57 -4,8  Dolomudstone 
100 1346 0,63 0,027 0,51 2,79 2904,64 2,15 -3,9  Dolomudstone 

S 
 

3 

101 1366 0,63 0,014 0,36 2,40 2529,51 1,84 -3,8 0,70849 Dolograinstone 
19I 1684 0,01 0,017 0,37 3,70 690,13 -4,99 -7,0  Mudstone 
19H 1686 0,01 0,012 0,12 2,37 318,52 -4,92 -6,7  Mudstone 
19G 1687 0,01 0,015 0,20 3,00 417,19 -7,47 -7,6 0,70882 Mudstone 
19F 1689 <0,01 0,017 0,37 3,16 1019,61 -6,50 -7,7  Mudstone 
19E 1691 <0,01 0,010 0,09 1,45 464,99 -6,53 -7,8 0,70863 Mudstone 
19D 1692 <0,01 0,006 0,22 1,50 513,62 -3,32 -5,8 0,70870 Mudstone 

S 
 

8 

19C 1696 <0,01 0,005 0,06 0,57 531,30 -3,21 -5,5 0,70876 Mudstone 
Nota: seções estratigráficas (S1, S2, S3 e S8), amostras (Am.) e metros (m).
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Figura 31. Quimioestratigrafia das seções 1 (A), 2 (B), 3 (C) e 8 (D), empilhadas estratigraficamente, de baixo para cima e da esquerda para a direita, para 
melhor visualização. As razões 87Sr/86Sr estão notadas em verde, nas respectivas posições estratigráficas.  
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Figura 32. Gráficos de dispersão entre a razão Mn/Sr e os valores de δ13C, δ18O e 87Sr/86Sr. Todas as 
amostras possuem razões Mn/Sr inferiores a 2, sendo inferiores a 0,25 para as amostras analisadas para 
87Sr/86Sr, o que garante empiricamente a qualidade dos resultados isotópicos. As amostras 
correspondentes da Formação Nobres são as que possuem as razões Mn/Sr mais altas e se mostram 
isotopicamente mais pesadas. A correlação entre os valores não segue um padrão bem definido nos 
gráficos δ13C vs. Mn/Sr, e87Sr/86Sr vs. Mn/Sr, mas tende a uma correlação aproximadamente positiva 
quando comparados  δ18O vs. Mn/Sr. 

 

 

Figura 33. Gráficos de dispersão da razão Mg/Ca versus  δ18O (A), δ13C (B), Sr (C) e Si (D). Nas figuras 
A e B não se observa correlação positiva entre Mg/Ca e δ18O ou δ13C, embora seja evidente que os 
dolomitos da Formação Nobres sejam isotopicamente mais pesados que os calcários das formações Guia 
e Serra Azul. Os termos dolomíticos também são os que apresentam a menor teor de Sr (C). Em relação 
ao Si (D) não há boa correlação global, no entanto as amostras da Formação Guia apresentam uma 
tendência de correlação positiva. 
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5.4.4 Seção 8 

Nesta seção de topo foram analisadas 7 amostras de calcário da Formação Serra Azul 

(Tabela 6, Figura 31D). Os valores de δ13C obtidos variam entre – 3,21 e – 7,47, confirmando a 

existência do evento glacial. Os resultados de δ18O variam entre – 5,55 e – 7,79, sem correlação 

aparente com razões Mg/Ca (Figura 33A). Para os valores de 87Sr/86Sr, analisaram-se duas 

amostras, que forneceram razões de 0,70869 e 0,70876. As razões Mn/Sr de 0,08 a 0,28 (Figura 

31) e Fe/Sr de 0,40 a 1,07 asseguram a preservação das razões isotópicas originais, com exceção 

de uma amostra (Mn/Sr 0,478 e Fe/Sr 2,259). As razões Rb/Sr são 0,006 e 0,005, 

respectivamente, evidenciando uma quantidade insignificante de terrígenos que pudessem conter 

Rb. 

5.5 PROVENIÊNCIA DE SEDIMENTOS 

Foram realizadas análises isotópicas de Sm-Nd em 9 amostras de sedimentos da 

Formação Serra Azul (Tabela 7), coletadas em três locais distintos, sendo dois no flanco sul da 

Sinclinal Serra Azul e um na reserva ambiental da Cimenteira Itaú próximo à cidade de Nobres. 

 

Tabela 7. Resultados da análise Sm/Nd obtidos para os pelitos da Formação Serra Azul. 

 Am. Rocha Sm 
(ppm) 

 Nd 
(ppm) 

147Sm/
144Nd  Erro 

143Nd/
144Nd Erro fSm/Nd

TDM  
(Ga) ε(0)

06A Diamictito 7,344 38,967 0,1140 0,0004 0,511965 0,000013 -0,42 1,6 -13,12

06B Laminito 
vermelho 16,047 82,741 0,1173 0,0004 0,511848 0,000010 -0,40 1,9 -15,42

06C Laminito 
amarelo 18,211 90,551 0,1216 0,0004 0,511909 0,000010 -0,38 1,9 -14,23

S 
 

4 

07 Laminito 
cinza 12,535 63,803 0,1188 0,0004 0,511906 0,000011 -0,40 1,8 -14,29

19B Laminito 
cinza 12,689 60,564 0,1267 0,0004 0,511923 0,000010 -0,36 2,0 -13,96S 

 
8 19J Laminito 

vermelho 14,043 74,987 0,1132 0,0004 0,511979 0,000008 -0,42 1,6 -12,86

20B Diamictito 6,988 36,194 0,1168 0,0004 0,511946 0,000011 -0,41 1,7 -13,49

20C Laminito 
vermelho 9,448 51,134 0,1117 0,0004 0,511870 0,000008 -0,43 1,8 -14,97

S 
 

5 
20D Laminito 

amarelo 19,756 102,065 0,1170 0,0004 0,511874 0,000011 -0,40 1,8 -14,90

Nota: Idades modelo TDM calculados de acordo com DePaolo (1981); Seções (S) 
 

Na seção tipo da formação (seção 4), situada na região da Serra Azul, (Figura 17) foram 

analisadas quatro amostras, constando da matriz do diamictito, laminito vermelho, laminito 
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amarelo e laminito cinza. As idades modelo Sm-Nd são de 1,6 Ga para o diamictito, 1,9 Ga, para 

os laminitos amarelo e vermelho e 1,8 Ga para o laminito cinza (Figura 34).Os valores obtidos 

de εNd foram todos negativos: – 13,12 para o diamictito, – 15,42 para a estreita camada de 

laminito amarelo sobreposta, – 14,23 para o início da espessa seqüência de laminito vermelho e  

– 14,29 para o laminito cinza de topo. 

Em outra seção da Sinclinal Serra Azul (seção 5), mais a oeste da anterior, analisaram-se 

três amostras, sendo diamictito, laminito amarelo e laminito vermelho, todas próximas entre si. 

As idades modelo Sm-Nd foram 1,7 Ga para o diamictito e 1,8 Ga para laminitos amarelo e 

vermelho (Figura 34). Os valores εNd obtidos foram – 13,49 para o diamictito, – 14,97 para o 

laminito amarelo e  – 14,52 para o laminito vermelho. 

Duas amostras dos laminitos vermelho e cinza, da reserva ambiental da Cimenteira Itaú 

(seção 8), foram analisadas. As idades modelo Sm-Nd são de 1,6 Ga para o laminito vermelho e 

de 2,0 Ga para o laminito cinza de topo (Figura 34). Apresentaram valores igualmente negativos 

de εNd, sendo – 12,86 para o laminito vermelho e – 13,96 para o laminito cinza logo acima dos 

calcários de capa da Formação Serra Azul. 

 

 

Figura 34. Gráfico apresentando as idades TDM em relação ao ε Nd das amostras analisadas. As 4 linhas em 
vermelho são dados da seção 4, as 2 linhas em verde são dados da seção 5 e as 2 linhas em azul são dados 
da seção 8. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  66  DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão discutidos os resultados obtidos à luz dos conhecimentos geológicos 

atuais, principalmente no que diz respeito à quimioestratigrafia isotópica de C, O e Sr, visando 

correlacionar a sucessão sedimentar estudada com outras ocorrências ediacarianas no mundo. 

6.1 EVOLUÇÃO PALEOAMBIENTAL 

Por questão de simples terminologia, será utilizado o termo “Bacia Paraguai”, ao invés de 

Faixa Paraguai, visando evitar confusão entre análise estratigráfica-sedimentológica e tectônica. 

Embora as condições de campo não tenham permitido um minucioso detalhamento que 

possibilitasse a identificação dos vários pequenos ciclos existentes, as 8 seções estratigráficas 

estudadas permitem o reconhecimento dos grandes ciclos deposicionais da Bacia Paraguai em 

Mato Grosso, que refletem a evolução global desta bacia na região estudada,  

As seções 1, 2 e 3 formam uma única sucessão de rochas predominantemente 

carbonáticas (ver Figura 18, Capítulo 5), podendo, assim, serem empilhadas. Esta sucessão é 

constituída de carbonatos do Grupo Araras, sendo as seções 1 e 2 representantes da Formação 

Guia e a seção 3 da Formação Nobres. As seções 4, 5, 6, 7 e 8 fazem parte de uma mesma 

unidade litoestratigráfica (ver Figura 18, Capítulo 5) e podem ser correlacionadas entre si, de 

forma a melhor compreender a seqüência completa. Esta unidade litoestratigráfica é denominada 

neste trabalho Formação Serra Azul (Figueiredo et al., 2005a e Alvarenga et al., submetido), 

composta de diamictitos, laminitos e calcários. Esta formação encontra-se estratigraficamente 

sobreposta ao Grupo Araras. 

Numa primeira análise, é possível identificar dois importantes eventos glaciais na Bacia 

Paraguai, sendo o mais antigo representado pela Formação Puga e o mais novo pelos diamictitos 

da Formação Serra Azul, conforme as evidências apresentadas no Capítulo 5 (composição 

polimítica com clastos estriados, facetados e polidos). O primeiro evento glacial é seguido pela 

deposição de uma espessa sucessão de rochas dominantemente carbonáticas, cerca de 1400 m, 

representada pelo Grupo Araras. O segundo evento glacial é sobreposto pela deposição de uma 
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espessa sucessão de laminitos, cerca de 300 m, com ocorrência de calcário e arenito no topo, 

representada pela da Formação Serra Azul. 

Esta sucessão indica a presença de, pelo menos, dois ciclos progradante-retrogradantes 

completos na Bacia Paraguai (Figura 35). Observa-se o início da primeira seqüência 

retrogradacional a partir dos diamictitos glaciais da Formação Puga em direção ao topo da 

Formação Guia. Assim, sobrepostos aos diamictitos de ambiente raso, depositaram-se cerca de 

500 m de calcários com laminação truncada e ondulada, de ambiente moderadamente raso a 

profundo, seguidos por calcários rítmicos ricos em matéria orgânica, de ambiente profundo e 

anóxico, marcando uma inundação máxima. Esta seqüência evidencia uma transgressão marinha, 

provavelmente relacionada à deglaciação e conseqüente inundação da plataforma (Figuras 36A e 

36B). 

Uma seqüência progradacional inicia-se a partir do topo da Formação Guia em direção ao 

topo da Formação Nobres. Sobreposta aos calcários ricos em matéria orgânica da Formação 

Guia, ocorre a Formação Nobres, com cerca de 900 m de espessura. Inicia-se com dolomitos 

secundários intercalados aos calcários, ainda guardando as estruturas originais, passando a 

dolomitos completamente recristalizados, mostrando a presença de fluídos diagenéticos 

dolomitizantes, talvez decorrentes da interação com águas não-marinhas. Em direção ao topo 

ocorrem camadas oncolíticas, peloidais, intraclásticas e arcoseanas, evidenciando ambiente de 

mais alta energia. Estas texturas são cada vez mais freqüentes em direção ao topo, ocorrendo 

também oólitos e seqüências turbidíticas, mostrando progressivo arrasamento da bacia, com 

presença de correntes de turbidez. No topo, ocorrem dolomitos bioconstruídos, com porosidade 

fenestral, intercalados a dolomudstones primários, possivelmente devido às exposições subaéreas 

episódicas, com retenção de água em corpos d’água temporariamente restritos, evidenciando 

ambiente de supramaré. Estas bioconstruções são sobrepostas por estromatólitos, que marcam 

um ambiente de intermaré superior. O contato de topo da Formação Nobres, nesta sucessão, é 

brusco com a Formação Raizama, não se observando sua relação com a Formação Serra Azul. É 

possível que a presença de carbonato bioconstruído no topo seja uma evidência da formação de 

um alto topográfico, tipo recife, que não possibilitou a deposição dos sedimentos glaciais da 

Formação Serra Azul (Figuras 36C e 36D). 

Uma nova seqüência retrogradacional se inicia a partir da deposição dos diamictitos da 

Formação Serra Azul em direção aos laminitos de topo da mesma formação. Neste contexto, 

depositaram-se mais de 70 m de diamictitos de origem glacial, com clastos aparentemente 

granodecrescentes   em   direção   ao   topo.  Na   base   esta   seqüência,   ocorrem   mega-oóides  
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Figura 35. Coluna estratigráfica regional simplificada das áreas estudadas. A granulometria máxima está 
notada como: (a) argila, (s) silte, (Af) areia fina, (Am) areia média, (Ag) areia grossa, (g) grânulo, (b) 
bloco, (m) matacão. 
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associados a brechas, completamente substituídos por óxido de ferro, e ocorrência de Fe e Mn 

associados à grande quantidade de chert branco e pelitos com lâminas ricas em hematita (Ganzer 

& Figueiredo, 2004). De acordo com a literatura, a origem de mega-oóides no Neoproterozóico 

ainda é uma incógnita, embora Sumner & Grotzinger (1993) sugiram que sejam o resultado das 

flutuações climáticas associadas ao crescimento e redução de extensas camadas de gelo. Muitas 

camadas de oóides gigantes têm sido observadas em outras bacias estratigraficamente abaixo de 

tilitos (Tucker, 1983 & Swett & Knoll, 1989) ou dentro de depósitos glaciais (Singh, 1987).  

Subindo na seqüência retrogradacional, acima dos diamictitos, depositou-se uma 

persistente camada (~ 60 cm) de laminito silto-argiloso amarelo, que provavelmente marca 

mudanças no ambiente deposicional, de origem ainda não muito clara. Acima deste, seguem-se 

os 170 m de laminito silto-argiloso vermelho, contendo clastos esporádicos, evidenciando um 

ambiente oxidante durante a inundação da plataforma devido ao degelo. Sobre este laminito 

vermelho, depositou-se cerca de 20 m de laminito argilo-síltico cinza, em contato gradacional, 

provavelmente marcando um ambiente subanóxico da inundação máxima desta seqüência 

(Figura 36E). Próximo à base deste laminito cinza ocorre uma camada calcária de 12 m, onde se 

observam estruturas que corroboram com a idéia de ambiente profundo, como deformações 

geradas por escorregamento, laminação típica de ambiente de baixa energia e textura nodular, 

também gerada pela deformação progressiva de lâminas intercaladas à lama em ambiente 

profundo (Möller & Kvingan, 1988). 

A partir desta porção mais basal do laminito cinza, inicia-se nova seqüência 

progradacional (cerca de 60 m) em direção à base da Formação Raizama. Assim, os laminitos 

cinza passam a apresentar intensa impregnação por óxido de ferro e ocorrência de intercalações 

de camadas de arenito fino, cada vez mais freqüentes em direção ao topo da Formação Serra 

Azul. Esta sucessão sugere um rebaixamento relativo do nível do mar que possibilitou a entrada 

de areia na bacia, possivelmente marcando evolução de um pró-delta para um talude do delta. Os 

arenitos mostram uma granocrescência em camadas cada vez mais espessas para o topo, 

terminando com a deposição de conglomerado suportado por grânulos de quartzo e cimentado 

por óxido de ferro, evidência da evolução de um ambiente de talude para a crista de delta, talvez 

chegando a fluvial distal (Figura 36F). 

No Neoproterozóico, embora os estromatólitos tenham potencial de construir recifes 

semelhantes aos atuais (Grotzinger, 1988), predominavam as plataformas tipo rampa em relação 

as que possuem talude (Grotzinger & James 2000). De acordo com a sucessão de rochas 

carbonáticas apresentada, optou-se por uma geometria de plataforma inicialmente tipo rampa, na  
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Figura 36. Evolução sedimentar da Bacia Paraguai em Mato Grosso: (A) Glaciação Puga, com deposição 
da Formação Puga e maior parte do Grupo Cuiabá; (B) deglaciação Puga, com deposição de carbonatos 
predominantemente calcários da Formação Guia; (C) regressão marinha e aquecimento, com deposição da 
Formação Nobres; (D) glaciação Serra Azul, com deposição dos diamictitos da formação homônima; (E) 
deglaciação Serra Azul, com deposição dos laminitos e calcários da formação homônima; (F) regressão 
marinha com a deposição de camadas de arenito intercaladas com pelitos da Formação Serra Azul 
progredindo para os arenitos e conglomerados da Formação Raizama. 
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qual se depositaram os carbonatos do Grupo Araras (Figura 36B). Provavelmente ocorreu uma 

transição morfológica de rampa para uma plataforma com talude, como sugerido pelo 

aparecimento de carbonatos oncolíticos e estromatólitos, evidências da bioconstrução de recifes, 

a medida que a bacia ficava mais rasa (Figura 36C). Este modelo é similar aos adotados para 

outras bacias carbonáticas neoproterozóicas, como a Bacia Gourma no oeste africano (Bertrand-

Sarfati & Moussine-Pouchkine, 1983) e a Bacia Omã Central no sul do país homônimo (Mattes 

& Conway Morris, 1990). 

O ambiente reinante sobre esta plataforma passaria a ser influenciado por uma glaciação, 

possivelmente marcado pela instalação de uma plataforma de gelo marinha, possivelmente 

ancorada nos recifes existentes, conforme modelo de deposição a partir de plataforma de gelo 

marinho (Eyles & Menzies, 1983). Seguindo este modelo, ter-se-ia a deposição de tilitos 

subaquosos nos vales, com retrabalhamento de diamictitos glaciais em mar aberto (Figura 36D). 

O degelo provocaria a inundação da plataforma e deposição dos laminitos (Figura 36E). A 

inexistência de sedimentos glaciais sobre o Grupo Araras na Serra “Vai quem qué” pode estar 

relacionado ao alto topográfico existente (Figura 36D), devido aos recifes, ou a uma intensa 

erosão causada posteriormente pelo rebaixamento do nível do mar, ou ainda a interação de 

ambos (Figura 36F). 

6.2 DIAGÊNESE E PROCESSOS PÓS-DEPOSICIONAIS 

O intervalo estratigráfico (de até 40 m) entre as amostras analisadas não permite o 

detalhamento de ciclos deposicionais individuais, no entanto, o intervalo utilizado possibilita 

uma avaliação global do comportamento químico dos diversos ambientes deposicionais, sob a 

influência de grandes ciclos de arrasamento/inundação e diagênese, ao longo da sucessão 

analisada. 

Desta forma, a análise química torna possível uma avaliação do estado de alteração das 

rochas carbonáticas, principalmente em relação às razões isotópicas obtidas. Ou seja, constitui 

um padrão empírico que permite identificar possíveis alterações posteriores à deposição 

carbonática, como percolação de água doce (meteórica e freática) ou intersticial, interação com 

salmouras e outros fluídos não-marinhos, que possam ter alterado as razões isotópicas originais, 

adquiridas da água do mar no instante da deposição. Os valores de δ18O são comumente mais 

utilizados como indicadores de alteração pós-deposicional, não se atribuindo muita 

confiabilidade a estes valores como sendo primários (Kaufman & Knoll, 1995). 
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Assim, para confirmar este pressuposto nos carbonatos estudados, numa primeira análise 

global, compararam-se os valores isotópicos para C e O (Figura 37, Tabela 6), distinguindo-se as 

formações Guia, Nobres e Serra Azul. Observa-se não haver correlação entre os valores de δ13C 

e δ18O nas formações Guia e Nobres, enquanto que na Formação Serra Azul nota-se certa 

correlação entre os valores isotópicos. De acordo com a literatura, esta correlação positiva sugere 

uma possível alteração dos valores primários, que será melhor conferida, mais adiante, por meio 

de outros parâmetros, embora as razões Mn/Sr apresentadas no Capítulo 5 estejam todas abaixo 

de 0,4, quando o limite estabelecido, que garante uma boa qualidade das amostras para este tipo 

de análise, é de 2 (Veizer, 1983). 

Observou-se também, para os carbonatos analisados, a existência de uma correlação entre 

os valores de δ18O e os ambientes de deposição (Figura 37), mesmo em se tratando de carbonatos 

precambrianos, que dificilmente guardam a composição isotópica de O original da água do mar 

(Kah, 2000). Na sucessão estudada, os carbonatos de inframaré, depositados provavelmente 

durante período de degelo (formações Guia e Serra Azul), possuem valores mais negativos (– 9 a 

ca. – 6 ‰), enquanto que os carbonatos de intermaré (ca. – 6 a ca. – 3,3‰) a supramaré (< – 

4‰), depositados durante período de estabilização climática, talvez interglacial (Formação 

Nobres), possuem os valores mais altos (Tabela 6). Também, os mesmos carbonatos depositados 

durante a deglaciação possuem valores de δ13C negativos, mostrando uma menor atividade 

biológica, enquanto que aqueles depositados durante estabilização climática possuem valores de 

δ13C levemente negativos a fortemente positivos, evidência de grande atividade biológica. 

Os dados de δ18O sugerem, adicionalmente, a interação da água do mar com fluídos mais 

leves (enriquecidos em 16O) durante a deposição das formações Guia e Serra Azul (Figura 37), 

possivelmente provenientes das águas de degelo, como proposto por Corfield (1994). Adotando-

se o modelo da Snowball Earth (Hoffman & Schrag, 2000), durante este período é possível que a 

umidade do ar tenha aumentado significantemente, propiciando também o aumento da 

pluviometria, que somada às águas de degelo, em escala mundial, aumentaria a quantidade de 

água doce misturada às águas marinhas. 
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Figura 37. Dados isotópicos de C e O obtidos em carbonatos. A linha preta corresponde a ambiente de 
inframaré, a linha cinza de intermaré e a linha branca de supramaré. 

 

A razão Sr/Ca e concentração de Mn nos carbonatos fornecem uma indicação sensível de 

alteração diagenética, pois, durante a troca com fluídos diagenéticos, o Mn é comumente 

incorporado em sedimentos carbonáticos, enquanto que o Sr é lixiviado da estrutura do 

carbonato (Brand & Veizer, 1980). Ou seja, a interação de um carbonato marinho com água 

doce, meteórica ou salmouras evaporíticas, resultará em uma rápida diminuição da razão Sr/Ca 

seguida do aumento na abundância de Mn (Figura 38, Tabela 5). 

De maneira geral, os carbonatos estudados apresentam baixa razão Sr/Ca, em especial os 

termos mais dolomíticos da Formação Nobres. As razões Sr/Ca para os calcários pós-glaciais das 

formações Guia e Serra Azul, incluindo duas amostras da Formação Nobres, estão na maioria, 

entre 0,006 e 0,001, enquanto que para os dolomitos da Formação Nobres estão bem abaixo de 

0,001 (Figura 38, Tabela 5). As baixas razões dos dolomitos da Formação Nobres indicam que a 

dolomitização ocorreu na presença de fluídos empobrecidos em Sr, como água doce ou 

meteórica, talvez freática devido ao arrasamento da bacia. 

Na literatura, os altos teores de Mn nos carbonatos, se considerados secundários, indicam 

a interação da rocha com fluídos diagenéticos ricos em Mn (Jacobsen & Kaufman, 1999), 

enquanto que, se considerados primários, podem indicar a composição original do oceano 

neoproterozóico pós-glacial no momento da deposição carbonática (Halverson et al., 2004). As 
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abundâncias de Mn variam bastante nos carbonatos estudados, com valores abaixo de 0,025%, 

sendo que para os calcários pós-glaciais (formações Guia e Serra Azul) observa-se mais alto teor 

de Mn (Tabela 5). Pelo fato destes calcários pós-glaciais apresentarem também altas razões de 

Sr/Ca, que assegura a ausência de percolação de fluídos não-marinhos tardios, seus teores mais 

altos de Mn indicam uma interação da água do mar com fluídos ricos em Mn no momento da 

deposição, talvez água proveniente do degelo mais água meteórica. Teores bem mais altos de Mn 

(0,07 a 0,2%) foram medidos nos dolomitos de capa da glaciação Puga, na região cratônica, por 

Font (2005), que asseguram a deposição primária destes dolomitos mediada por bactérias 

sulfato-redutoras. 

Para os dolomitos, os valores de Mn estão abaixo de 0,01% (Tabela 5), demonstrando 

uma interação pós-deposicional não tão intensa com fluídos ricos em Mn. Os valores mais altos 

de Mn estão associados aos dolomitos impuros e turbidíticos, coincidentemente com altos 

valores de Fe, Si e Rb (ver Tabela 5, Capítulo 5), indicando a presença de minerais terrígenos 

ricos nestes elementos. Nos demais dolomitos da Formação Nobres, observa-se um pequeno 

aumento dos teores de Mn em direção ao topo, onde se encontram evidências de dissolução 

(porosidade fenestral), possivelmente devido à interação da rocha com água doce e/ou meteórica, 

devido à exposição local de dolomitos bioconstruídos, conforme a bacia ficava mais rasa, ou 

talvez com salmouras originadas a partir de corpos de água presos em recifes bioconstruídos, 

precipitando finas camadas de dolomudstone primário. 

 

 

Figura 38. Relação entre Sr/Ca e Mn para os carbonatos estudados. A seta indica a direção de alteração 
durante o aumento da interação com fluidos não marinhos (água doce, meteórica ou mistura de ambas, ou 
salmouras evaporíticas). 
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Conforme proposto por Kah (2000), durante o processo diagenético, se houver interação 

do sedimento com fluídos isotopicamente mais leves, como água doce, meteórica ou mistura 

destas, pode ocorrer a diminuição dos valores de δ18O e aumento no teor de Mn nos carbonatos 

(direção A, Figura 39). O inverso (aumento dos valores de δ18O) ocorre quando a diagênese 

acontece mediante a interação com fluídos isotopicamente mais pesados, como salmouras 

evaporíticas e águas intersticiais ascendentes (direção B, Figura 39). 

 

Figura 39. Relação entre os teores de Mn e valores de δ18º dos carbonatos estudados, onde duas 
tendências de alteração podem ser observadas. A direção (A) indica o aumento da interação com fluídos 
isotopicamente mais leves (água doce, meteórica ou mistura de ambas), enquanto que a direção (B) indica 
o aumento da interação com fluídos isotopicamente mais pesados (salmoura evaporítica ou água 
intersticial). 

 

Nos carbonatos estudados, a maioria das amostras não segue nenhuma das duas direções 

de alteração, a não ser algumas amostras da Formação Nobres que possuem uma leve tendência 

de interação com fluídos isotopicamente mais pesados (Figura 39). Observam-se tendências 

distintas entre os calcários pós-glaciais das formações Guia e Serra Azul e os dolomitos 

interglaciais da Formação Nobres. Para os calcários, observa-se uma direção intermediária com 

enriquecimento de Mn, principalmente da Formação Serra Azul, mas com valores de δ18O bem 

próximos da composição da água do mar aceita para o Neoproterozóico (Kaufman & Knoll, 

1995). Isso indica a presença de minerais ou de fluídos ricos em Mn, que não alteraram 

significantemente as razões isotópicas de O originais da água do mar. Já os dolomitos da 

Formação Nobres mostram leve tendência de interação com fluídos isotopicamente mais 
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pesados, mas com pouco Mn. Isso indica que a dolomitização pode ter se dado pela interação do 

carbonato com água intersticial ascendente, aplicável apenas para os dolomitos secundários. Já 

os dolomitos primários, intercalados aos dolomitos bioconstruídos que ocorrem no topo da 

formação Nobres, podem ter se depositado em ambiente temporariamnte restrito, como pequenas 

salmouras locais, derivadas da evaporação da água do mar retida durante descida do nível 

relativo do mar. 

6.3 QUIMIOESTRATIGRAFIA ISOTÓPICA 

As rochas estudadas foram depositadas durante um período em que as condições 

ambientais diferiam muito daquelas reinantes no Fanerozóico. Além disso, estas rochas carecem 

de uma idade absoluta bem estabelecida ou mesmo de fósseis, induzindo as pesquisas a 

incluírem o uso das mais diversas ferramentas que possibilitem o estudo paleoambiental e 

geocronológico. Desta forma, os isótopos de C, O e Sr, associados à sedimentologia, são bons 

instrumentos estratigráficos e permitem estimar uma idade relativa de carbonatos com base nas 

curvas de variação temporal global de 87Sr/86Sr e δ13C, como aquelas propostas por Halverson et 

al. (2005) e Melezhik et al. (2001), entre outras (ver Figuras 9 e 10, Capítulo 2). Estas curvas 

também mostram importantes eventos geológicos na história da Terra, como as glaciações 

globais, demonstradas por bruscas variações nos valores de δ13C (incursões negativas para 

excursões positivas) registradas nos carbonatos. 

A curva da variação isotópica de δ13C obtida para a sucessão carbonática estudada mostra 

que a mesma pode ser dividida em oito intervalos quimioestratigráficos distintos (Figura 40A, 

Tabela 6): (i) o intervalo I corresponde aos primeiros 100 m da seqüência, abrangendo a base da 

Formação Guia com valores de δ13C negativos de – 0,76 ‰ a – 0,08 ‰; (ii) o intervalo II, de 150 

a 340 m, corresponde ao topo da Formação Guia, com valores de – 1,70 a 0,03 ‰; (iii) o 

intervalo III, de 430 a 800 m, corresponde à porção mais basal da Formação Nobres, com valores 

de δ13C de – 1,34 a – 0,47 ‰; (iv) o intervalo IV, de 900 a 1070 m, corresponde à porção 

mediana da Formação Nobres, com valores δ13C positivos próximos a zero (0,15 a 0,09 ‰); (v) 

o intervalo V, de 1200 a 1300 m, da porção de topo da Formação Nobres, apresenta tendência de 

valores fortemente positivos a próximos de zero (3,97 a 0,43 ‰); (vi) o intervalo VI, de 1300 a 

1370 m do topo da Formação Nobres, apresenta valores com tendência positiva, de 0,57 a 2,15 

‰; (vii) o intervalo VII corresponde ao topo da Formação Serra Azul, de 80 a 84 m da seção 8, 

com valores deδ13C em tendência negativa, de– 7,47 a – 4,92; (viii) o intervalo VIII corresponde  



 82

 

Figura 40. Correlação do padrão de curva isotópica adquirido para os carbonatos da sucessão estudada 
(sem escala) com as curvas globais de δ13C em (A) e 87Sr/86Sr em (B), em escala temporal. Os intervalos 
quimioestratigráficos estão notados em números romanos. 
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aos calcários restantes para o topo da Formação Serra Azul, de 85 a 92 m da seção 8, com 

valores em tendência negativa de – 6,53 a – 3,21 ‰. 

Uma avaliação cuidadosa destes intervalos quimioestratigráficos, somados aos 

conhecimentos sedimentológicos obtidos para as sucessões carbonáticas correspondentes, 

propiciam uma melhor interpretação a respeito do ambiente deposicional destas rochas. Assim, o 

intervalo I, base da Formação Guia, marca o início da transgressão marinha pós-glacial, como 

discutido no item 6.1, o que parece ter se dado sob condições climáticas ainda de baixa 

temperatura e tímido aumento da bioatividade, conforme os valores negativos de δ13C de – 0,76 

a – 0,08 ‰ (Figura 40A). As razões 87Sr/86Sr mostram um rápido aumento na base (de 0,7075 

para 0,7078), possivelmente relacionado às altas taxas de intemperismo devidas à deglaciação 

Puga (Figura 40B). Os valores e razões isotópicas apresentados são semelhantes àqueles obtidos 

para os calcários sobre os dolomitos de capa da Glaciação Marinoana (Figura 40A). Nogueira et 

al. (2003b) e Alvarenga et al. (2004) já haviam associado a Formação Puga à Glaciação 

Marinoana com base nas incursões de δ13C obtidas para o dolomito de capa de Mirassol d’Oeste. 

O intervalo II coincide com a inundação da plataforma carbonática (item 6.1), cujos 

valores de δ13C (de 0,03 para – 1,70 ‰) mostram leve redução da bioatividade para o topo 

(Figura 40A). Esta diminuição da bioatividade pode estar relacionada à espessa lâmina d’água 

que reduziria a chegada de luz e produziria condições subanóxicas a anóxicas, conforme a 

possível presença de bactérias redutoras nos níveis mais ricos em matéria orgânica (Figuras 28E 

e 28F, Capítulo 5), também encontradas por Elie et al. (submetido) na região cratônica, através 

de estudo com biomarcadores. Observam-se pequenas oscilações nas razões 87Sr/86Sr (Figura 

40B) em torno de 0,7077, que podem refletir variações no nível do mar (Banner, 2004), 

conforme a presença da intercalação de espessas camadas de calcário rítmico e calcário rico em 

matéria orgânica (descritos no item 5.1.2). Os padrões isotópicos obtidos neste intervalo também 

se assemelham àqueles globais (Figuras 40A e 40B) estabelecidos para carbonatos pós Glaciação 

Marinoana. 

No intervalo III ocorre um aumento gradativo nos valores de δ13C (de – 1,34 a – 0,47 ‰), 

ao mesmo tempo em que inicia-se uma regressão marinha. Este aumento evidencia um 

acréscimo da bioatividade (Figura 40A) conforme a espessura da lâmina d’água era diminuída. 

As razões 87Sr/86Sr da porção mais basal deste intervalo mantêm o padrão oscilatório do 

intervalo anterior, enquanto que o restante do intervalo não dispõe de análises isotópicas de Sr 

(Figura 40B). Os resultados isotópicos deste intervalo somados aos dos intervalos anteriores 
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mostram uma perfeita correlação com o padrão global pós-marinoano, como mostra a 

comparação feita na Figura 40A. 

Os valores de δ13C obtidos para o intervalo IV (~0,12‰) mostram uma possível 

estabilização na bioatividade (Figura 40A), que pode refletir condições ambientais submarinhas 

de luminosidade e temperatura estáveis durante um certo tempo, ou a percolação de fluído 

dolomitizante por um espesso pacote carbonático, conforme a presença de dolomito cristalino 

(descrito no item 5.2). Este intervalo não dispõe de dados isotópicos de Sr. 

O intervalo V mostra intensa atividade biológica através dos valores de δ13C fortemente 

positivos (Figura 40A), notando-se uma tendência negativa para o topo (de 3,97 a 0,43 ‰), ou 

seja, uma redução considerável da bioatividade. Os menores valores de δ13C coincidem com o 

aparecimento de turbiditos, revelando a influência de climas tempestuosos ou mudanças 

geotectônicas. Isso traria um maior aporte de terrígenos por correntes de turbidez para dentro da 

bacia, o que tornaria a água turva, dificultando a passagem de luz através da lâmina d’água e, 

assim, dificultando o desenvolvimento da biota existente. Este intervalo também não dispõe de 

razões 87Sr/86Sr. Estes altos valores de δ13C coincidem com a primeira excursão fortemente 

positiva pós-Glaciação Marinoana, que varia de 3 a 10‰, conforme apresentado na Figura 40A. 

Uma nova ascensão dos valores de δ13C (de 0,57 a 2,15 ‰) para o intervalo VI mostra 

que a bioatividade volta a aumentar (Figura 40A). Isto coincide com a deposição de carbonatos 

típicos de água rasa, com evidência de exposição, e com o aumento da presença de 

bioconstruções oncolíticas, peloidais e estromatolíticas em direção ao topo (discutido no item 

6.1). Estes valores de δ13C se assemelham ao padrão global que apresenta uma segunda excursão 

positiva, menos intensa que a primeira, conforme a Figura 40A. A razão 87Sr/86Sr adquirida para 

o topo deste intervalo (0,7085) mostra considerável aumento em relação àquelas obtidas para as 

porções mais basais da Formação Nobres (Figura 40B). Esta razão mais alta revela um maior 

intemperismo de rochas mais antigas, que pode ter decorrido de elevações orogênicas causadas 

pelo Ciclo Brasiliano-Pan Africano ou a um considerável rebaixamento do nível relativo do mar, 

que aumentaria a erosão de porções mais internas dos crátons. 

Entre os intervalos quimioestratigráficos VI e VII existe um espesso pacote de 

diamictitos e laminitos da Formação Serra Azul, que marcam um novo evento glacial e de 

deglaciação (discutido no item 6.1). Num contexto pós-glacial, encontra-se o intervalo VII, que 

apresenta valores de δ13C fortemente negativos, chegando a – 7,47‰ (Figura 40A), evidenciando 

um calcário de capa ou calcários depositados pouco depois da glaciação, com valores 
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semelhantes aos obtidos para a segunda e menos intensa incursão negativa dos carbonatos pós 

Glaciação Gaskiers (Figura 40A). As razões 87Sr/86Sr obtidas para este intervalo mostram-se bem 

mais radiogênicas que as dos intervalos anteriores (Figura 40B), evidenciando a erosão de uma 

quantidade ainda maior de materiais rochosos antigos, podendo ser atribuído como o resultado 

da Orogenia Brasiliana-Pan Africana, que teria construído uma configuração paleogeográfica de 

relevos elevados, facilitando o intemperismo de um número maior de rochas antigas exumadas. 

O intervalo VIII mostra um aumento dos valores de δ13C (Figura 40A), que pode estar 

relacionado a um possível recomeço da bioatividade. As razões 87Sr/86Sr mostram-se não muito 

diferentes daquelas obtidas para o intervalo VII e a tendência crescente geral da sucessão 

formada por estes valores, desde o topo do intervalo VI (Figura 40B), certamente são o reflexo 

da evolução tectônica progressiva do Ciclo Brasiliano, soerguendo as faixas neoproterozóicas ao 

redor do mundo. 

Conforme comparados os intervalos quimioestratigráficos acima às curvas globais de 

δ13C e 87Sr/86Sr através do tempo, observa-se uma perfeita correlação da sucessão carbonática 

estudada com a curva de δ13C proposta por Halverson et al. (2005), no intervalo compreendido a 

partir da Glaciação Marinoana até a deglaciação Gaskiers (Figura 40A), e uma correlação 

razoável com a curva de 87Sr/86Sr apresentada por Melezhik et al. (2001), entre 630 e 565 Ma 

(Figura 40B). 

6.3.1 Correlação com outras seqüências da Faixa Paraguai 

A correlação isotópica de C e Sr entre a sucessão carbonática estudada e outras sucessões 

da Faixa Paraguai em Mato Grosso, existentes na literatura, é dificultada por vários possíveis 

motivos, dentre eles (i) o fato de existirem poucos dados isotópicos disponíveis, com intervalos 

hectométricos, importantes na correlação, (ii) a existência de seções compostas (empilhamento 

de seções realizadas em áreas distintas na plataforma), não contínuas, que podem gerar repetição 

ou lacunas temporais, e (iii) a utilização de diferentes procedimentos químicos para análise 

isotópica de Sr, envolvendo dissolução total ou lixiviação das amostras, que pode gerar razões 

isotópicas distintas para uma mesma amostra. 

Em vista destas dificuldades, a correlação ora proposta para os carbonatos da Faixa 

Paraguai é tentativa e mostra a necessidade de um maior detalhamento quimioestratigráfico das 

sucessões apresentadas. Para a porção norte da Faixa Paraguai (Mato Grosso), a curva de δ13C 

obtida para o Grupo Araras neste trabalho (Figura 41A) não inclui dados isotópicos da porção 
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mais basal, não encontrada na área de estudo, mas que na região cratônica apresenta valores 

fortemente negativos identificados Nogueira (2003) e Alvarenga et al. (2004), observados nas 

figuras 41B (base da seção) e 41C, caracterizando um dolomito de capa. Também na base da 

sucessão plataformal profunda, Alvarenga et al. (2004) observaram valores fortemente negativos 

(Figura 41E). As razões 87Sr/86Sr obtidas neste trabalho para a base da seção estudada (Figura 

41A) se assemelham àquelas obtidas igualmente para a base das seções de Nogueira (2003) e 

Alvarenga et al. (2004), nas Figuras 41B e 41D, respectivamente, com pequenas variações em 

torno de 0,7075, razão típica dos carbonatos pós-marinoanos. 

Os primeiros 600 m da sucessão carbonática estudada (Figura 41A) parece apresentar 

uma boa correlação com o intervalo compreendido entre 350 e 630 m da sucessão estudada por 

Nogueira (2003) (Figura 41B), embora haja uma lacuna considerável na curva isotópica da base 

desta seção que não permite correlação. Quando a seção estudada (Figura 41A) é comparada à 

seção de plataforma profunda de Alvarenga et al. (2004) (Figura 41E), observa-se uma padrão 

geral bastante semelhante entre ambas, com variações de δ13C negativas inferiores a – 2 ‰ ao 

longo da sucessão, culminando com uma anomalia positiva de 4 ‰. Quando se compara a seção 

estudada (Figura 41A) com a seção plataformal obtida por Alvarenga et al. (2004), observa-se 

uma relativa similaridade entre as porções mais basal, com ca. – 2 ‰, e de topo, com excurção 

positiva (Figura 41D). O intervalo intermediário desta seção (~ 2‰) apresenta-se bastante 

distinto do obtido neste trabalho (~ – 1‰), ainda sem explicação, apesar de Alvarenga et al. 

(2004) ter feito uma tentativa de correlação deste intervalo com a Formação Tamengo, em Mato 

Grosso do Sul, que neste trabalho recebe uma denotação diferente, como será discutido adiante. 

Os dados de 87Sr/86Sr obtidos para as diversas seções apresentadas, com exceção da porção basal 

das Figuras 41A, 41B e 41D, diferem muito entre si. As altas razões 87Sr/86Sr de até 0,7085 

(Alvarenga et al., 2004) e 0,711 (Trindade et al., 2003) obtidas para a seqüência cratônica da 

região de Mirassol do Oeste, poderiam ser atribuídas aos carbonatos de capa da glaciação 

Gaskiers, não fosse uma idade Pb/Pb de 627 ± 32 Ma obtida nestes carbonatos por Babinski et 

al. (submetido). Faulstich et al. (2005) atribuem as altas razões isotópicas de Sr e o 

enriquecimento em Fe e Mn observados nos carbonatos de capa da região de Mirassol d’ Oeste, à 

percolação de fluídos mineralizantes que formaram as ocorrências epigenéticas de esfalerita, 

galena e pirita, hospedadas nestes carbonatos. No entanto, Font (2005) defende que a maior parte 

do teor de Mn encontrado nestes carbonatos seja primário e típico de carbonatos de capa. 
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Figura 41. Correlação entre o padrões isotópicos de δ13C e 87Sr/86Sr obtidos em diversas sucessões carbonáticas da Faixa Paraguai em Mato Grosso. 
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Quando os dados obtidos neste trabalho são comparados aos obtidos por Boggiani (1998) 

e Boggiani et al. (2003) nos carbonatos do Grupo Corumbá (Faixa Paraguai em Mato Grosso do 

Sul), podem-se observar razões 87Sr/86Sr radiogênicas acima de 0,7085, semelhantes às obtidas 

para os carbonatos da Formação Serra Azul. Comparando-se os padrões da curva de δ13C para 

ambas as sucessões (Figura 42), pode-se sugerir que os carbonatos de capa da Formação Puga 

(Figura 42A) sejam correlatos dos carbonatos de capa encontrados por outros pesquisadores no 

Grupo Araras (Figuras 41B e 41C). Os valores de δ13C obtidos para a Formação Bocaina (Figura 

42A) parecem ser correlatos do intervalo compreendido entre 150 e 250 m do Grupo Araras 

(Figura 42B), no entanto os dados disponíveis na literatura são insuficientes para uma boa 

correlação. 

Em se tratando da Formação Tamengo (Figura 42A), esta parece ser correlata dos 

carbonatos pós-Gaskiers, conforme as razões 87Sr/86Sr de 0,7086. Contudo, uma idade bem mais 

jovem, de ca. de 545 Ma, é sugerida pelas (i) razões 87Sr/86Sr de 0,7092 determinadas na sua 

porção mais basal, (ii) uma idade U/Pb de 545 ± 6 Ma determinada em cristais de zircão de tufos 

vulcânicos intercalados nos carbonatos (Boggiani et al., 2005) e (iii) a presença de fósseis 

Cloudina lucianoi (Zaine, 1991), com idade estabelecida entre 549 e 543 Ma na Namíbia 

(Grotzinger et al., 1998). 

Estes dados demonstram que as sucessões situadas em Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul possuem histórias geológicas distintas e possivelmente não faziam parte da mesma bacia 

sedimentar, uma questão já levantada por Boggiani (1998). Pela configuração tectônica 

atualmente conhecida para este período, é possível conceber que a sucessão composta pelo 

Grupo Araras e pela Formação Serra Azul constituíam uma plataforma depositada na margem do 

Cráton Amazônico, enquanto que aquela formada pelo Grupo Corumbá constituía uma 

plataforma depositada na margem do Bloco Rio Apa. Assumindo-se esta configuração, estes 

sedimentos foram amalgamados no fim do Ciclo Brasiliano, dando origem à Faixa Paraguai. 

Uma tendência de interpretação tectono-estratigráfica levou muitos pesquisadores a considerar as 

sucessões carbonáticas, de ambas as porções norte e sul da Faixa Paraguai, como correlatas e 

partes de uma mesma bacia marinha. Mas, vale salientar, que a evolução do conhecimento atual 

apenas possibilitou a identificação de diferenças entre estas duas porções, que necessitam de um 

estudo ainda mais aprofundado para se confirmar as evidências observadas. 
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Figura 42. Correlação entre o padrões isotópicos de δ13C e 87Sr/86Sr da Faixa Paraguai, obtidos para os 
carbonatos da sucessão de Mato Grosso do Sul (A) e da sucessão estudada (B,C) em Mato Grosso. (*) 
Boggiani et al. (2005); (**) Grotzinger et al. (1998). 
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6.3.2 Correlação global 

A hipótese de Snowball Earth pressupõe a existência de pelo menos três glaciações 

neoproterozóicas de ocorrência mundial: Sturtiana (~725 Ma), Marinoana (635 Ma) e Gaskiers 

(580 Ma). Os padrões isotópicos de C adquiridos para as sucessões carbonáticas estudadas, do 

Grupo Araras e da Formação Serra Azul, mostraram uma boa correlação com os padrões 

isotópicos globais das glaciações neoproterozóicas mais jovens, Marinoana e Gaskiers, 

respectivamente (Figura 40A). 

Muitos dados geocronológicos vêm sendo gerados para algumas sucessões 

neoproterozóicas, que possuem ao menos um desses três registros glaciais e/ou carbonatos com 

incursões de δ13C características de deposição pós-glacial, permitindo assim uma maior restrição 

de idade para estas glaciações globais. Como os carbonatos pós-glaciais do Grupo Araras são 

tidos como correlatos daqueles pós-marinoanos e os da Formação Serra Azul daqueles pós-

gaskieranos, far-se-á referência apenas às idades obtidas para as glaciações Marinoana e 

Gaskiers. 

Para a Glaciação Marinoana tem-se obtido recentemente boas idades U-Pb em zircões de: 

(i) 635,5 ± 1,2 Ma, de cinzas vulcânicas intercaladas a depósitos glaciais, na Formação Ghaub, 

Namíbia (Hoffman et al., 2004), (ii) 635,2 ± 0,6 Ma, de cinzas vulcânicas intercaladas nos 

dolomitos de capa, da Formação Doushantuo, sul da China (Condon et al., 2005) e (iii) 632,5 ± 

0,5 Ma, de cinzas vulcânicas intercaladas a calcários de topo desta última formação (Condon et 

al., 2005). Os dolomitos de capa do Grupo Araras foram recentemente datados pelo método Pb-

Pb em 627 ± 32 Ma (Babinski et al., submetido), confirmando uma idade marinoana e pré-

gaskierana do Grupo Araras. 

Para a Glaciação Gaskiers há apenas uma idade U-Pb bem estabelecida de 582,4 ± 0,4 

Ma, através de cinzas vulcânicas intercaladas nos diamictitos da Formação Gaskiers, 

Newfoundland (dados de Bowring em MacGabhann, submetido). No entanto, esta formação não 

possui carbonatos pós-glaciais, que poderiam fornecer um padrão isotópico para esta idade, com 

o qual poderiam ser comparados os padrões isotópicos obtidos em outras seções. Contudo, é 

certo que existe uma terceira glaciação neoproterozóica, com padrão isotópico característico em 

carbonatos, que pode ser observado em outras sucessões mundiais, conforme apresentado na 

Figura 43, aceitas como correlatas da Formação Gaskiers. 

Assumindo-se uma contemporaneidade global, é possível correlacionar os resultados 

isotópicos de C e Sr obtidos neste trabalho com aqueles determinados em outras sucessões 
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carbonáticas marinhas de mesma idade no mundo (Figura 43). Procurou-se fazer uma correlação 

com sucessões que possuíssem tanto curvas de δ13C quanto razões 87Sr/86Sr bem determinadas. 

Assim, comparando-se os padrões isotópicos dos carbonatos plataformais do Grupo Araras, na 

área estudada, com outras sucessões marinoanas, como os carbonatos também plataformais do 

Grupo Otavi, na Namíbia (Halverson et al., 2005), nota-se uma excelente correlação entre as 

curvas de δ13C de ambas as sucessões (Figura 43D e 43E), especialmente entre os primeiros 900 

m do Grupo Araras (Figura 43E) e os primeiros 850 m do Grupo Otavi, salientando que a capa 

carbonática na sucessão estudada não foi encontrada (Figura 43E). As razões isotópicas de Sr (~ 

0,7075), na porção basal de ambas as seções, também se apresentam coerentes. A correlação 

destes dois grupos já havia sido notada por Nogueira et al. (2005), mas apenas entre a primeira 

metade do Grupo Araras e as duas primeiras formações do Grupo Otavi (Maieberg e 

Elandshoek) que, com os dados deste trabalho, podem ser estendidos para a Formação 

Hüttenberg (Figura 43D). Uma boa correlação também ocorre quando os dados isotópicos 

obtidos no topo da Formação Nobres são comparados com aqueles adquiridos para a Formação 

Khufai (Figuras 43E e 43B), Grupo Nafun, em Omã (Burns & Matter, 1993), apresentando o 

mesmo padrão de curva de δ13C, com excursões positivas, e razões 87Sr/86Sr de 0,7084 no topo 

(Figura 43B), bem próxima da razão 0,7085 obtida no topo da Formação Nobres (Figura 43E). 

Os dados isotópicos dos carbonatos da Formação Serra Azul (Figura 43C) podem ser 

correlacionados aos carbonatos de sucessões gaskieranas de outras bacias, tais como o Grupo 

Nafun (Figura 43B), em Oman (Burns & Matter, 1993 e Cozzi et al., 2004), e a Formação 

Wonoka (Figura 43A), na Austrália (Calver, 2000), que apresentam o padrão de variação e 

amplitude de δ13C semelhantes ao obtido para a Formação Serra Azul, assim como os valores de 
87Sr/86Sr (0,7087), que mostram uma ótima correlação entre os carbonatos destas três sucessões 

(topo do Grupo Nafun e formações Wonoka e Serra Azul). 
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Figura 43. Comparação quimioestratigráfica da sucessão estudada com outras sucessões mundiais, mostrando perfeita correlação entre as curvas de δ13C e as 
razões 87Sr/86Sr. 
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6.4 PROVENIÊNCIA DE SEDIMENTOS 

Os sedimentos pelíticos da Formação Serra Azul mostraram idades Sm-Nd TDM 

variando entre 1,6 a 2,0 Ga e εNd (t = 0) negativo, oscilando entre -12,86 e -15,42 (ver Tabela 7 e 

Figura 34, Capítulo 5), o que remete a fontes paleoproterozóicas e mesoproterozóicas 

constituídas predominantemente por rochas de origem crustal. Estes sedimentos foram 

depositados na margem sudeste do Cráton Amazônico (Figura 42) durante o Ediacariano, por 

processos glaciais e de deglaciação que costumam misturar uma ampla variedade de tipos de 

rocha, com idades variadas, expostas em áreas bastante extensas. 

Comparando os resultados obtidos com dados existentes dos terrenos e províncias do 

Cráton Amazônico, observa-se maior probabilidade de que as rochas-fontes dos sedimentos 

estudados sejam predominantemente da Província Rio Negro-Juruena, com contribuições das 

províncias Ventuari-Tapajós e Rondoniana-San Inácio (Figura 44). A província Rio Negro-

Juruena consta de uma sucessão de arcos magmáticos com intensa ocorrência de granitos e 

migmatitos, principalmente em sua parte sul, justificando a tendência negativa do εNd (t = 0) 

adquirido para a seqüência glacial estudada. As idades da Província Rio Negro-Juruena variam 

entre 1,8 a 1,55 Ga (Tassinari & Macambira, 1999), sendo que duas unidades (cristalizadas há 

1,59 Ga), o Batólito Santa Cruz e o Gnaisse São Domingos, apresentam idades TDM de 2,05 Ga 

(Ruiz, 1992). De acordo com estas idades, é provável que os sedimentos analisados sejam 

derivados da mistura das rochas desta província, com mistura de rochas mais jovens, 

possivelmente da Província Rondoniana-San Inácio, para a região de Nobres durante a deposição 

do topo do laminito vermelho da Formação Serra Azul (seção 8, Figura 18, Capítulo 5). 

Pode-se observar que durante a fase glacial (diamictitos) há uma contribuição maior de 

fontes mais jovens, enquanto que os sedimentos depositados durante a deglaciação possuem uma 

maior contribuição de fontes mais antigas, talvez como resultado da transgressão marinha que 

atinge porções mais internas do paleocontinente, aumentando também os níveis dos rios. 

Também é possível notar que há considerável diferença entre as idades TDM da região de 

Nobres e da região da Serra Azul, sugerindo que diferentes fontes contribuíram para a formação 

destas rochas. Comparando a fase transgressiva (laminitos vermelhos), nota-se o predomínio de 

fontes mais antigas na região da Serra Azul (1,8 a 1,9 Ga) em relação à Nobres (1,6 Ga), 

enquanto que na fase de mar alto (laminito cinza) predominam fontes mais antigas na região de 

Nobres (2,0 Ga) em relação à Serra Azul (1,8 Ga). 
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Figura 44. Proveniência dos sedimentos terrígenos da Formação Serra Azul, tendo como principais fontes 
os terrenos do Cráton Amazônico (Tassinari & Macambira, 1999) mais próximos às áreas estudadas. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  77  CONCLUSÕES 

As observações geológicas e geoquímicas feitas durante a realização deste trabalho, 

somadas ao conhecimento atual existente na literatura, permitem tecer algumas considerações 

sobre os métodos utilizados e as rochas de idade ediacariana encontradas no extremo norte da 

Faixa Paraguai, no Estado do Mato Grosso, conforme se segue. 

A associação de dados isotópicos de C, O e Sr mostrou-se uma excelente ferramenta 

quimioestratigráfica e de correlação de sucessões carbonáticas marinhas penecontemporâneas. 

Os valores de δ13C não mostraram-se afetados por alterações pós-deposicionais e, por isso, 

fornecem curvas de variação confiáveis que refletem a composição da água do mar no momento 

da deposição, visto que o C constitui elemento maior nos carbonatos, sendo necessária grande 

quantidade de fluídos pós-deposicionais para alterar sua razão isotópica original. Quanto aos 

isótopos de O, são sensíveis indicadores de alterações pós-deposicionais em rochas 

precambrianas, mas, neste trabalho, também demonstraram, considerando a maior parte das 

amostras analisadas, padrões característicos de cada ambiente deposicional, refletindo as 

condições de oxigenação da água em que foram depositados. A utilização dos isótopos de Sr 

deve ser acompanhada de rígido controle de qualidade sobre as amostras analisadas, sendo que 

sua seleção deve ser feita através de petrografia e litogeoquímica. A preparação da amostra deve 

ser feita dom o uso de microbrocas diamantadas (microdrilling) e a dissolução realizada através 

da técnica de lixiviação, devendo o primeiro lixiviado ser descartado (L1). Somente a fração 

(L2) contendo Sr proveniente da estrutura cristalina do mineral, que reflete a composição 

isotópica de Sr da água do mar na época de deposição, deve ser analisada. Assim, se obtidas 

criteriosamente, as razões isotópicas 87Sr/86Sr constituem ótima ferramenta de correlação entre 

bacias marinhas neoproterozóicas. 

Os trabalhos de campo evidenciaram uma nova seqüência litoestratigráfica até então 

desconhecida, a qual é denominada neste trabalho de Formação Serra Azul, depositada sobre os 

carbonatos do Grupo Araras. Observações acuradas indicaram tratar-se de uma seqüência glacial, 

mostrando que na história geológica da Faixa Paraguai ocorreram, pelo menos, duas glaciações 

neoproterozóicas. Estas duas glaciações seriam representadas pela Formação Puga, mais antiga e 

correlacionada à Glaciação Marinoana (635 Ma), e a Formação Serra Azul, a mais jovem 
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correlacionada neste trabalho à Glaciação Gaskiers (582 Ma). Estas correlações foram baseadas 

na comparação das curvas de δ13C e 87Sr/86Sr obtidas para a área de estudo com as curvas globais 

de variação temporal de δ13C e 87Sr/86Sr disponíveis na literatura. Como ainda não existe 

referência a outra glaciação gaskierana no continente sul-americano, a Formação Serra Azul 

passa a ser a mais jovem glaciação neoproterozóica encontrada e descrita na América Latina até 

o momento. 

A sucessão sedimentar apresentada neste trabalho mostrou uma alternância de depósitos 

glaciais (clima muito frio) e depósitos carbonáticos bioconstruídos (clima quente), apontando 

para condições paleoclimáticas extremas, como fortes oscilações na temperatura superficial e 

produtividade biológica durante o fim do Neoproterozóico. Esta idéia de instabilidade climática e 

a coerência com os padrões isotópicos globais, para C e Sr, corroboram a hipótese Snowball 

Earth, dentro da qual as formações Puga e Serra Azul seriam, como já apresentado, 

representantes sul-americanas das glaciações globais Marinoana (635 Ma) e Gaskiers (580 Ma), 

respectivamente. 

Quando os dados adquiridos na parte norte da Faixa Paraguai (Grupo Araras e Formação 

Serra Azul) são comparados com aqueles obtidos, por outros autores, na parte sul da Faixa 

Paraguai (Grupo Corumbá), observam-se diferenças entre a geologia e os padrões isotópicos 

obtidos para o Grupo Araras e o Grupo Corumbá. Isso pode indicar que a Faixa Paraguai não 

constituiu uma única bacia deposicional, mas apenas a amalgamação de, pelo menos, duas bacias 

marinhas distintas. Assim, a porção norte desta faixa, no Estado de Mato Grosso, constituiria 

uma bacia deposicional marinha desenvolvida na borda sudeste do Craton Amazônico, enquanto 

que a sua porção sul representaria uma bacia deposicional desenvolvida na borda leste do Bloco 

Rio Apa, quando estas massas continentais ainda estavam separadas, antes de sua junção 

ocorrida na fase final do Ciclo Brasiliano 

De acordo com as curvas isotópicas obtidas neste estudo e aquelas existentes na literatura 

para as sucessões da Faixa Paraguai, no Mato Grosso, as regiões plataformais da área estudada 

(Província Serrana em Nobres) e de mar profundo (Baixada Cuiabana) do Grupo Araras são 

temporalmente correlatas. No entanto, existem diferenças entre as porções medianas das 

sucessões plataformais (Província Serrana) de Nobres e de Cáceres. A região continental 

(cratônica em Mirassol d’Oeste) mostra correlação temporal apenas com a porção mais basal das 

outras regiões (Província Serrana em Cáceres e Baixada Cuiabana). 
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Em relação ao sul da Faixa Paraguai, no Mato Grosso do Sul, os dados são insuficientes 

para uma boa correlação, no entanto são perceptíveis algumas evidências. Os dolomitos 

vermelhos depositados sobre a Formação Puga, no Morro do Puga, são temporalmente correlatos 

daqueles depositados sobre o Cráton Amazônico, em Mirassol d’Oeste. Existe a possibilidade 

dos dolomitos da Formação Bocaina serem correlatos de parte dos carbonatos do Grupo Araras, 

enquanto que os calcários da Formação Tamengo são mais jovens que os carbonatos da 

Formação Serra Azul. 

O estudo de proveniência dos sedimentos pelíticos da Formação Serra Azul, realizado 

através de análises isotópicas de Sm-Nd, demonstrou que tanto as geleiras, quanto as águas de 

degelo, trouxeram sedimentos heterogêneos para a bacia deposicional, predominantemente de 

origem crustal, conforme os valores negativos de εNd (t = 0). Provavelmente estes sedimentos 

sejam provenientes de várias partes da região sudeste do Cráton Amazônico, com maior 

contribuição da Província Rio Negro-Juruena, como mostraram as idades Sm-Nd TDM de 1,6 a 

2,0 Ga. 
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