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RESUMO 

Uma associação mineralógica autigênica formada por pirita e gipsita foi encontrada em 

sedimentos marinhos em um testemunho coletado no talude continental da Bacia de Santos, 

Margem Continental Brasileira. Os cristais de pirita ocorrem principalmente como concreções 

tubulares formadas por agregados de framboides e os cristais de gipsita ocorrem 

majoritariamente como rosetas. A ocorrência conjunta desses minerais denota um ambiente 

marinho pobre em oxigênio que é típico de ambientes de emanações de gases, como o metano. 

Medidas de susceptibilidade magnética e de concentrações de elementos traço em amostra total 

também caracterizaram as condições de deposição e identificaram processos diagenéticos e 

condições redox do sistema. Nesta região do Oceano Atlântico, um campo de pockmarks com 

liberação de metano durante o Último Máximo Glacial (UMG) já havia sido reconhecido. As 

condições para a formação desses minerais, bem como a sua morfologia, indicam os efeitos de 

processos biogeoquímicos consistentes com ambientes de emanação de gases. Dessa forma, 

estes dados podem fornecer novas evidências sobre a ocorrência de uma atividade de gás 

metano no passado desta região. 

Palavras-chave: emanação de metano, diagênese, pirita, gipsita, Oceano Atlântico Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

An association of authigenic pyrite and gypsum has been found in deep-sea sediments from a 

core retrieved on the continental slope of the Santos Basin, South Atlantic. Pyrite occur mainly 

as tubular concretions formed by aggregates of framboids and gypsum crystals as rosettes. The 

concomitant occurrence of these minerals denotes an oxygen-poor marine environment which 

is typical of gas seepage environments. Magnetic susceptibility and redox sensitive trace 

elements concentrations in bulk sediments are also used to characterize the depositional 

conditions, diagenetic processes, and the redox conditions of the site. In this region, a pockmark 

field with methane release activity during the Last Glacial Maximum has already been 

recognized. The conditions for the formation of these minerals, as well as their morphology, 

indicate the effect of biogeochemical processes consistent with gas seepage environments. 

Therefore, our data can provide new evidence about the occurrence of a past gas activity in this 

area.  

Keywords:  methane seepage, diagenesis, pyrite, gypsum, South Atlantic Ocean 
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1 INTRODUÇÃO 

Os sedimentos marinhos são formados por um conjunto de componentes: litogênicos, 

biogênicos e autigênicos (Calvert e Pedersen, 2007). Os componentes litogênicos 

compreendem materiais derivados de rochas continentais intemperizadas, erodidas e 

transportadas para as bacias oceânicas como partículas detríticas e/ou partículas 

vulcanogênicas. Os constituintes biogênicos são produzidos diretamente pela atividade de 

organismos ou pela acumulação de fragmentos esqueletais. Os componentes autigênicos, por 

sua vez, são precipitados diretamente de soluções na coluna d’água ou nos sedimentos após a 

deposição (Schulz e Zabel, 2006). Tal composição heterogênea torna os sedimentos marinhos 

detentores de informações relevantes a respeito da interação entre tectônica, clima, circulação 

oceânica e evolução da vida (Kastner, 1999), sendo assim valiosos para o estudo de condições 

ambientais dos continentes e dos oceanos no passado da Terra.  

A precipitação de minerais autigênicos marinhos é resultado das mudanças que ocorrem 

no ambiente de deposição, como atividades biológicas e fluxo de fluidos através dos sedimentos 

(Boles, 1978). O estudo desses processos tem sido extensivamente utilizado para o 

entendimento das condições biogeoquímicas de paleoambientes marinhos (Glenn e Filippelli, 

2007). Tais condições são comumente encontradas em ambientes de emanações frias no 

assoalho oceânico.  

As emanações frias são emissões de fluidos ricos em metano que migram verticalmente 

da coluna sedimentar para o assoalho oceânico e águas de fundo em temperatura ambiente. Esse 

fenômeno é comumente observado ao longo de margens continentais em uma escala global 

(Cavagna et al., 1999; Campbell, 2006; Suess, 2014). Os ambientes de emanação são 

caracterizados por condições de escassez de oxigênio, onde o metano atua como uma fonte 

energética para comunidades microbianas quimiossintéticas (Ge et al., 2010). O metano é 

consumido nos sedimentos, na zona de transição sulfato-metano (ZTSM), através do processo 

de oxidação anaeróbica de metano (OAM) acoplado com a redução microbiana de sulfato 

(RMS). Esse processo é mediado por uma associação microbiana entre arqueobactérias 

metanogênicas e bactérias redutoras de sulfato (Boetius et al., 2000; Ge et al., 2010; Lin et al., 

2016d, 2016a). 

Esses processos metabólicos induzem mudanças significativas nos parâmetros químicos 

e nas condições intersticiais dos sedimentos (Hu et al., 2014), provocando a precipitação de 
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carbonatos e a liberação/absorção de elementos traço devido ao aumento da alcalinidade no 

sistema (Ge et al., 2010; Palomares et al., 2012). Além disso, esses processos favorecem a 

precipitação de sulfetos, a partir da reação de compostos de ferro, formando monossulfetos e 

posterior transformação em pirita (FeS2) (Peckmann et al., 2001; Lin et al., 2016c; Zhang et al., 

2018).  

Processos diagenéticos secundários, como a oxidação da pirita, podem ocorrer nos 

ambientes de emanação, devido a presença de soluções intersticiais oxigenadas por atividade 

de bioturbação de fauna bentônica nos sedimentos. Esses eventos de oxidação posteriores, que 

ocorrem quando as emanações cessam, promovem a precipitação de minerais autigênicos como 

a gipsita (CaSO4.2H2O) (Pierre et al., 2012; Pirlet et al., 2012; Lin et al., 2016b; Zhou et al., 

2020). 

A origem da gipsita é geralmente atribuída a ambientes evaporíticos em condições 

climáticas áridas e bacias semirrestritas, sendo raramente encontrada em sedimentos marinhos 

profundos, uma vez que a água do mar é insaturada em relação a esse mineral (Briskin e 

Schreiber, 1978; Liu et al., 2018). Entretanto, a coexistência de gipsita e pirita tem sido 

reportada por alguns autores como uma assembleia mineral típica de ambientes de emanações 

frias. O mecanismo de formação da gipsita autigênica é relacionado com a oxidação da pirita e 

com a evolução de depósitos de hidrocarbonetos subjacentes  (Lin et al., 2016b; Pierre, 2017; 

Zhang et al., 2018; Zhou et al., 2020). 

As emanações de metano provocam a dissolução redutiva dos minerais magnéticos 

detríticos primários convertendo-os em sulfetos de ferro, e consequentemente causando uma 

diminuição no sinal magnético dos sedimentos (Canfield e Berner, 1987; Gaikwad et al., 2021). 

Assim, o estudo das propriedades magnéticas de rochas e sedimentos, como a susceptibilidade 

magnética (SM), é muito útil para o entendimento dos processos diagenéticos que ocorrem em 

locais de emanações frias (Li et al., 2010; Atekwana et al., 2014) e para a localização da posição 

da ZTSM na coluna sedimentar (Riedinger et al., 2005). 

Os elementos traço são indicadores redox relevantes e traçadores de processos 

geoquímicos no ambiente marinho (Ge et al., 2010; Tribovillard et al., 2012). Esses elementos 

são utilizados na investigação de processos diagenéticos iniciais (Haley et al., 2004; 

Rongemaille et al., 2011) e têm sido utilizados na reconstrução de mudanças nas fontes, 

composições de fluidos e nas condições redox durante a precipitação de minerais em ambientes 
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de emanações frias (Hu et al., 2014),  visto que a liberação de metano pode causar condições 

subóxicas a anóxicas locais (Boetius e Wenzhöfer, 2013; Chen et al., 2020). As razões de 

elementos traço tais como Ni/Co, V/Cr, V/Ni, V/Sc e V/(V+Ni), são vastamente aplicadas como 

indicadores redox que podem avaliar as condições deposicionais, diagênese e enriquecimento 

de matéria orgânica em ambientes marinhos (Hatch e Leventhal, 1992; Jones e Manning, 1994; 

Kimura e Watanabe, 2001; Rimmer et al., 2004; Zhou e Jiang, 2009; Palomares et al., 2012; 

Overare et al., 2021). 

As emanações de metano são geralmente associadas a estruturas de depressão circulares 

com diâmetros de dezenas ou centenas de metros conhecidas como pockmarks e assim podem 

ser identificadas através de dados geofísicos (Feng et al., 2018). O formato de cratera dos 

pockmarks indicam que essas estruturas são formadas a partir do escape vertical de fluidos 

através de sedimentos marinhos (Cathles et al., 2010). 

Estudos recentes identificaram a ocorrência de campos de pockmarks na Margem 

Continental Brasileira (MCB) (Miller et al., 2015; Schattner et al., 2016; de Mahiques et al., 

2017) relacionados a atividade de emanação em diferentes intervalos de tempo, como o atual 

(dos Santos et al., 2018) e durante o Último Máximo Glacial (Portilho-Ramos et al., 2018). 

Evidências bióticas de liberação de metano também foram encontradas nas bacias sedimentares 

de Santos e Pelotas, nas porções sudeste e sul da MCB (Sumida et al., 2004; Giongo et al., 

2016). 

Dentro deste contexto está inserida a presente dissertação de mestrado, que tem como 

proposta o estudo dos minerais autigênicos encontrados em um testemunho recuperado em uma 

área nas proximidades de um campo de pockmarks identificado previamente no talude 

continental da Bacia de Santos. Também é investigado se o conteúdo de elementos traço e a 

susceptibilidade magnética nos sedimentos podem indicar condições pós-deposicionais e 

diagenéticas. Ademais, é apresentada uma discussão inicial sobre a origem de pirita e gipsita 

autigênicas como uma evidência de paleo-emanações de metano no Oceano Atlântico Sul. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é compreender os processos pós-deposicionais e 

diagenéticos na Bacia de Santos ao longo do Quaternário Superior, que foram responsáveis pela 

precipitação de minerais autigênicos no talude continental, que evidenciam atividade de 

emanação de metano nesta região. 

2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos deste estudo são: 

• Verificar se há variações na mineralogia, nos elementos traço e na 

susceptibilidade magnética nos sedimentos marinhos, que são relacionáveis a 

processos formadores de minerais autigênicos; 

• Identificar a possível relação entre minerais autigênicos e condições redox. 
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3 ÁREA DE ESTUDO 

3.1 Contexto Geológico 

A área de estudo, apresentada no mapa da Figura 1, está inserida no contexto geológico da 

Bacia de Santos, cuja carta estratigráfica que sintetiza sua geologia é mostrada na Figura 2. O 

testemunho sedimentar GC03, estudado no presente trabalho, foi coletado no talude continental 

da bacia. 

 

Figura 1 – Área de estudo e ponto de amostragem do testemunho sedimentar GC03. 
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Figura 2 – Carta estratigráfica da Bacia de Santos (Moreira et al., 2007). 

A Bacia de Santos está localizada na porção sudeste da MCB, sendo limitada ao norte 

com a Bacia de Campos pelo Alto de Cabo Frio e, ao sul, com a Bacia de Pelotas, pelo Alto de 

Florianópolis. Tem como limite leste o Platô de São Paulo e a oeste as cadeias de montanhas 

que compreendem a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. A bacia ocupa uma área de cerca 

de 350.000 km2 até a cota batimétrica de 3000 m, possuindo uma extensão de 800 km no sentido 

NE-SW em tendência paralela à linha de costa (Moreira et al., 2007, Duarte e Viana, 2007). 

A origem e evolução tectônica da Bacia de Santos está associada com a ruptura do 

Supercontinente Gondwana que culminou na separação continental da África e da América do 

Sul e abertura do Oceano Atlântico Sul no Cretáceo. De acordo com Moreira et al. (2007), o 

arcabouço cronolitoestratigráfico da bacia pode ser dividido em três supersequências associadas 

à sua evolução: rifte, pós-rifte e drifte. 

A fase rifte teve início no Cretáceo Inferior, sendo representada por rochas basálticas, 

sedimentos de leques aluviais e de ambiente lacustre das formações Camboriú, Piçarras e 

Itapema. A fase pós-rifte, desenvolvida no Aptiano, com o aumento gradual das incursões 

marinhas, é caracterizada por uma deposição de extensas camadas carbonáticas e evaporíticas, 

representadas, respectivamente, pelas formações Barra Velha e Ariri.  A fase drifte, finalmente, 

é caracterizada por condições marinhas profundas e afogamento de plataforma carbonática. Esta 
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supersequência representa todos os sedimentos depositados do Albiano aos dias atuais, sendo 

constituída pelos grupos Camburi, Frade e Itamambuca (Moreira et al., 2007, Souza e Sgarbi, 

2019).  

A sequência sedimentar mais jovem da bacia – Sequência N50-N60 de Moreira et al. 

(2007) –  engloba as Formações Sepetiba, Marambaia e o Membro Maresias e correspondem 

aos sedimentos do Plioceno e Pleistoceno cujo limite superior são os sedimentos atuais do fundo 

marinho. Segundo os autores, na porção plataformal ocorrem arenitos grossos a finos cinza 

esbranquiçados e coquinas de moluscos, briozoários e foraminíferos. Na porção do talude há 

predominância de sedimentos lamosos cortados por cânions e na porção bacinal ocorrem cunhas 

de diamictitos, lamas de água profunda e arenitos turbidíticos. 

3.1.1 Sedimentação quaternária na margem continental sudeste 

O Quaternário é caracterizado pela existência de várias oscilações do nível do mar, em 

decorrência das intercalações entre eventos glaciais e interglaciais que causaram episódios de 

regressões e transgressões marinhas. A influência desses eventos transgressivos e regressivos 

relacionados às mudanças no nível do mar foi maior que o controle morfotectônico sobre a 

sedimentação nesta região durante o Quaternário, especialmente durante o Último Máximo 

Glacial (UMG) (de Mahiques et al., 2004).  

De acordo com de Mahiques et al. (2010), que utilizou como base os trabalhos anteriores 

de Suguio e Martin (1978), Vicalvi et al. (1978), Correa (1996), Martin et al. (2003), Conti, 

(2004) e Klein (2005), na margem continental do sudeste brasileiro são reconhecidas 

importantes mudanças do nível do mar durante o Quaternário, das quais se destacam: 

Transgressão Cananéia (120.000 anos, durante o Estágio Isotópico 5e - MIS 5e), o Estágio 

Isotópico 3  (MIS 3) entre 40.000 e 25.000 anos, o Último Máximo Glacial (18.000 anos) e a 

Transgressão Santos, no Holoceno.  

O evento mais notável foi a regressão de proporções globais durante o Último Máximo 

Glacial (Regressão Wisconsiniana) em que o nível do mar regrediu a aproximadamente 130 

metros abaixo da linha de costa atual, expondo a maioria das plataformas continentais do mundo 

a processos erosivos subaéreos. Os sistemas fluviais encontravam-se em conexão direta com a 

borda da plataforma, depositando sedimentos diretamente no talude, que eventualmente, eram 

transportados para o sopé continental via fluxos de massa (Kowsmann e Costa, 1979). Esse 
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evento regressivo foi seguido por três períodos de estabilização em 11.000 anos (entre -60 m e 

-70 m), 9.000 anos (entre -32 m e -45 m) e 8.000 anos (entre -20 m e -25 m) (Correa, 1996; de 

Mahiques et al., 2010). 

Atualmente, a sedimentação na margem continental do sudeste brasileiro é dominada 

por processos hidrodinâmicos, que determinam a produtividade primária e a redistribuição de 

sedimentos na plataforma, devido à ausência de um aporte significativo de material fluvial (de 

Mahiques et al., 2004). Os processos sedimentares na plataforma continental média, externa e 

no talude superior são influenciados principalmente pelo fluxo da Corrente do Brasil (CB) e 

pela morfologia de fundo (de Mahiques et al., 2002). 

O posicionamento da Serra do Mar em relação à linha de costa atual, condiciona a 

maioria dos sistemas de drenagem a correr para o sentido oeste, alimentando as bacias dos rios 

Paraná e La Plata e apenas pequenos rios são diretamente direcionados ao mar (de Mahiques et 

al., 2004). Não há, portanto, um aporte sedimentar de terrígenos significativo para a plataforma 

e talude atualmente e a plataforma é classificada como “faminta” por sedimentos (Kowsmann 

e Costa, 1979).  

As taxas de sedimentação holocênicas na plataforma continental e no talude variam de 

2 a 68 cm ka−1 (de Mahiques et al., 2011) e nos setores mais ao sul da plataforma sudeste a 

sedimentação é fortemente influenciada pelo aporte terrígeno oriundo do Rio de La Plata, 

levando à formação de depocentros de lama (de Mahiques et al., 2017).  A sedimentação nesta 

região é essencialmente terrígena, representada por areias e lamas de natureza quartzosa, 

predominantemente resultante do retrabalhamento de sedimentos originados em eventos de 

transgressão no Quaternário (Tessler, 2001). Ao sul da ilha de São Sebastião, há um aumento 

gradual do conteúdo de lama em direção às partes mais profundas da plataforma continental (de 

Mahiques et al., 2004). 

Os sedimentos entre a plataforma interna e a externa variam, respectivamente, de 

siliciclásticos a carbonáticos e o talude, por sua vez, é caracterizado pela deposição de 

sedimentos hemipelágicos e turbiditos (Ferreira et al., 2012). O talude continental é 

caracterizado pelo predomínio de sedimentos lamosos com a ocorrência de lamas arenosas em 

regiões próximas à quebra da plataforma (Figueiredo e Madureira, 2004).  
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3.2 Contexto Oceanográfico 

A margem sudeste brasileira é caracterizada pela presença de cinco massas de água de 

diferentes temperaturas e salinidades nos primeiros 3 km de profundidade, conforme é mostrado 

no esquema da Figura 3: Água Tropical - AT, Água Central do Atlântico Sul - ACAS, Água 

Intermediária Antártica - AIA, Água Profunda do Atlântico Norte - APAN, Água Antártica de 

Fundo – AAF. As águas mais superficiais, representadas pela AT e ACAS, são fortemente 

influenciadas pelo padrão de circulação atmosférica e são direcionadas ao sul por influência da 

CB, associada ao Giro Subtropical do Atlântico Sul (Duarte e Viana, 2007). 

 

Figura 3 – Distribuição vertical das massas de água que atuam na região da Bacia de Santos (modificado de 

Duarte e Viana, 2007). 

 

A CB flui para sul ao longo da MCB até a Zona de Convergência Subtropical (33-38°S), 

onde se une à Corrente das Malvinas e se separa da costa (Silveira et al., 2000). No contexto da 

Bacia de Santos, a CB flui ao longo do limite entre a plataforma continental e o talude, levando 

a AT a profundidades de até 200 m e a ACAS até 500 – 600 m (Duarte e Viana, 2007), 

desenvolvendo uma termoclina pronunciada (Tessler, 2001).  

Segundo de Mahiques et al. (2004), as oscilações da CB são responsáveis por diferentes 

taxas de sedimentação ao longo de seu deslocamento, sendo as áreas com baixas taxas aquelas 

associadas ao fluxo principal da corrente, que impede a deposição sedimentar. A sedimentação 

na Bacia de Santos do Neógeno ao Recente é influenciada principalmente pela circulação 

oceânica que redistribui os sedimentos transferidos para a bacia durante os períodos de níveis 
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de mar alto e baixo (Duarte e Viana, 2007). De acordo com os autores, apesar do crescente 

conhecimento sobre os padrões oceanográficos dessa área, ainda é escasso o conhecimento 

sobre as influências das diferentes massas d'água que atuaram na Bacia de Santos no passado, 

pois a complexidade do padrão moderno de circulação dificulta a reconstrução da 

paleocirculação na área. 

3.3 Pockmarks e Emanações de Metano na Margem Continental Brasileira 

Pockmarks são depressões aproximadamente circulares formadas em locais de escape de 

fluidos no fundo do oceano. Essas estruturas são localizadas em áreas de ocorrência de gases 

em sedimentos próximos da superfície e podem indicar presença de petróleo, sendo, portanto, 

de grande interesse para a exploração de gás e óleo. Além disso, são considerados pontos de 

descarga de gases de efeito estufa, tendo também importantes implicações climáticas (Cathles 

et al., 2010). 

Na Margem Continental Brasileira foram reconhecidos campos de pockmarks com 

possíveis ocorrências de acumulação de hidrato de gás e zonas de fluxo de metano. Importantes 

ocorrências foram comprovadas por Miller et al. (2015) no Cone do Rio Grande, na Bacia de 

Pelotas. Esses autores reportaram a presença de gás metano em testemunhos coletados no 

campo de pockmarks. Posteriormente, Giongo et al. (2016) demostraram a ocorrência de 

comunidades bióticas baseadas em quimiossíntese em pockmarks na mesma bacia sedimentar, 

evidenciando a ocorrência de emanações de gases.  

No contexto da Bacia de Santos, Sumida et al. (2004) relataram a presença de organismos 

típicos de ambientes redutores em um levantamento realizado em pockmarks indicando a 

possibilidade de emanações de gases na bacia. Posteriormente, Schattner et al. (2016) e de 

Mahiques et al. (2017b) reconheceram um extenso campo de 984 pockmarks no talude 

continental a partir de um levantamento batimétrico multibeam de alta resolução e de dados de 

sísmica de reflexão. Esses autores sugerem que essas estruturas estão associadas ao 

desenvolvimento de domínios extensionais relacionados a diápiros de sal em subsuperfície.  

Portilho-Ramos et al. (2018) confirmaram a ocorrência de emanações de metano durante 

o Último Máximo Glacial (40–20 ka), a partir de dados isotópicos e mineralógicos. Os autores 

atribuem uma forte relação entre as emanações e as mudanças paleoceanográficas glaciais – 

interglaciais (mudanças no nível do mar, temperatura das águas de fundo e velocidade das 
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correntes oceânicas). Evidências de atividade recente de emanações de metano em pockmarks 

também foram apresentadas por dos Santos et al. (2018), a partir da análise geoquímica de 

sedimentos coletados no talude continental da Bacia de Santos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

O testemunho GC03 foi coletado no talude continental da Bacia de Santos (Figura 1), a 

bordo do Navio Oceanográfico (NOc.) Alpha Crucis, em uma expedição que ocorreu em janeiro 

de 2018. A coleta do testemunho ocorreu com o auxílio de amostrador do tipo gravity corer, a 

uma profundidade de 518 m, com recuperação de 400 cm. Na Tabela 1 são apresentados os 

dados da coleta do testemunho estudado na presente dissertação. 

Tabela 1 – Dados de coleta do testemunho estudado. 

Testemunho Coordenadas Profundidade coluna d’água Tamanho 

GC03 24° 54' 22,8" S 

44° 35' 22,4" W 

518 m 400 cm 

O testemunho foi acondicionado sob refrigeração até posterior abertura no Centro 

Oceanográfico de Registros Estratigráficos (CORE), no Instituto Oceanográfico da 

Universidade de São Paulo (IO-USP).  

4.1 Abertura e amostragem do testemunho 

O testemunho GC03 foi aberto longitudinalmente com o auxílio de uma serra elétrica de 

disco circular, sendo dividido em duas metades. Após a abertura, o testemunho foi fotografado 

e descrito macroscopicamente. Posteriormente, realizou-se a amostragem em diferentes 

resoluções para cada tipo de análise, conforme será detalhado nos subitens a seguir. 

4.2 Bioestratigrafia 

No presente estudo, a bioestratigrafia foi realizada com o objetivo de estimar a idade do 

testemunho GC03. Para este fim, amostras foram coletadas a cada 10 cm, com algumas 

amostras extras em intervalos de interesse, totalizando 70 amostras. Os sedimentos foram 

lavados e secados a 50º C em estufa e separados por uma peneira de malha de 150 µm para a 

análise dos foraminíferos planctônicos.  

Os foraminíferos planctônicos são microrganismos amplamente utilizados para 

correlação cronoestratigráfica em bacias sedimentares da MCB, incluindo a Bacia de Santos 

(Portilho-Ramos et al., 2006; Ferreira et al., 2012; Vicalvi, 2013; Costa et al., 2018). O 

zoneamento bioestratigráfico é baseado na presença/ausência e abundância relativa de 
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determinados foraminíferos que são sensíveis a oscilações climáticas (Portilho-Ramos et al., 

2006). 

A maioria dos estudos que utilizam a bioestratigrafia das bacias do sudeste da MCB 

utilizam como referência o estudo pioneiro conduzido por Ericson e Wollin (1968) que 

descreveram 10 biozonas, de Q (início do Pleistoceno) a Z (Holoceno) para os sedimentos 

quaternários do Atlântico, baseados na ausência/presença do plexo Globorotalia menardii. Este 

plexo, que inclui os táxons G. menardii, G. fimbriata, G. flexuosa e G. tumida, é sensível à 

temperatura, sendo indicativo de águas quentes. Assim, sua presença/abundância denota 

intervalos interglaciais, enquanto sua ausência/escassez indica intervalos glaciais (Ericson e 

Wollin, 1968; Vicalvi, 1997). 

Alguns estudos posteriores tais como os de Vicalvi (1997,1999), consideram outros 

eventos bioestratigráficos regionais no biozoneamento do Quaternário do sudeste da MCB. 

Esses estudos consideram o desaparecimento de Globorotalia flexuosa no final do último 

intervalo interglacial, a 84 mil anos, marcando o limite da Zona X-Y. Além disso, o autor 

considerou o gênero Pulleniatina para subdivisão das biozonas, considerando que seus 

desaparecimentos e reaparecimentos nos últimos 175 mil anos são climaticamente controlados. 

Dessa forma, a Zona X (último interglacial) e Zona Z (Holoceno) foram subdivididas com base 

na variação percentual do plexo G. menardii em relação à fauna total de foraminíferos 

planctônicos, enquanto a Zona Y (último glacial) foi subdividida a partir da frequência do plexo 

Pulleniatina (Sanjinés, 2004). 

 Posteriormente, Costa et al. (2018) refinou a cronoestratigrafia por foraminíferos 

menardiformes para a Bacia de Santos, indicando novas idades limite e suas correlações com 

Estágios Isotópicos Marinhos (Marine Isotope Stages – MIS), conforme se observa na Tabela 

2. 

Tabela 2 – Idades limite entre as biozonas, baseadas na estratigrafia de G. menardii em estudos da Bacia de Santos 

(modificado de Costa et. al, 2018). 

Biozonas Portilho-Ramos et al. 

(2006) 

Ferreira et al. 

(2012) 

Costa et al. (2018) MIS - Costa et al. 

(2018) 

Z/Y 11,5 ka 11 ka 9,7 ±5 ka 1 

Y/X 84 ka 84 ka 85,4 ±2 ka 5b 

X/W - 130 ka 128,2 ±3 ka 5e 

W/V - 186 ka 156,6 ±9 ka 6c 

V/U - 485 ka 499,3 ±4 ka 13a 

U/T - 610 ka 646,1 ±10 ka 16b 
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4.3 Morfologia dos Minerais Autigênicos 

As amostras destinadas a análise da morfologia dos minerais foram coletadas em 

intervalos de 2 cm, pesadas e secadas a 60º C em estufa. Posteriormente foi utilizada uma 

peneira de 150 µm para separação dos minerais autigênicos do sedimento. Dois intervalos 

marcados pela presença abundante de pirita e gipsita foram identificados nas amostras, sob 

observação em estereomicroscópio (Stemi DV4, Carl Zeiss). Amostras localizadas no intervalo 

inferior (287 – 400 cm) e no intervalo superior (36 – 107 cm) foram selecionadas para análise 

mais detalhada por microscopia eletrônica de varredura (MEV).  

4.3.1 Microscopia Eletrônica de Varredura e Espectroscopia por Energia 

Dispersiva de Raios X (MEV/EDS) 

 Cristais representativos dos minerais pirita e gipsita foram selecionados para análise 

morfológica e caracterização química em microscópio eletrônico de varredura no modo de 

espectroscopia por energia dispersiva (MEV/EDS). Foram utilizados os microscópios 

eletrônicos de varredura Stereoscan S440 e Quanta 650 FEG, no Laboratório de Caracterização 

Tecnológica (LCT) da Universidade de São Paulo. 

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) é uma técnica analítica utilizada para a 

análise em escala milimétrica a nanométrica de materiais sólidos a partir de feixes de elétrons 

que geram imagens de alta resolução espacial e alta profundidade. Essas imagens podem 

fornecer informações estruturais e químicas de uma amostra (Joy e Howitt, 2003). O sistema 

EDS (Energy Dispersive System) pode ser acoplado ao MEV, possibilitando assim a 

caracterização composicional qualitativa e semiquantitativa das amostras, a partir da emissão 

de raios X característicos (Duarte et al., 2003). 

4.3.2 Método de diâmetro dos framboides 

A textura framboidal é dominante e facilmente identificada nos cristais de pirita do 

testemunho GC03. Foram selecionadas 9 amostras para medidas dos diâmetros dos framboides 

a partir das fotomicrografias (MEV). Para cada amostra foram medidos 100 framboides. 
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A textura framboidal é muito comum em cristais de pirita de origem sedimentar, apesar 

de não ser restrita a sedimentos. Essa textura é caracterizada por agrupamento esferoidais a 

subesferoidais de microcristais de pirita, aproximadamente equidimensionais (Rickard, 2012). 

O diâmetro dos framboides é utilizado como indicador redox em sedimentos em diversos 

estudos (Wilkin et al., 1996; Wignall e Newton, 1998; Xiao et al., 2018).  

Este método leva em consideração que framboides de origem diagenética possuem uma 

maior variação em tamanho e os valores de desvio padrão/assimetria são maiores do que os dos 

framboides singenéticos (Liu et al., 2019a). Assim, médias < 6 μm e uma faixa de distribuição 

de diâmetros limitada indicam condições euxínicas-anóxicas de formação, enquanto valores 

médios de diâmetros maiores e com ampla variação indicam condições disóxicas-óxicas 

(Wignall e Newton, 1998; Xiao et al., 2018).  

4.4 Susceptibilidade Magnética 

As medidas de susceptibilidade magnética (SM) foram realizadas no CORE, IO-USP. A 

susceptibilidade magnética normalizada à massa (χ) foi medida nas amostras em uma resolução 

de 2 cm com a utilização do magnetômetro Agico Kappabridge MFK1-FA nas frequências 

baixa (976 Hz) e alta (15615 Hz). A susceptibilidade dependente da frequência (χfd) foi 

calculada como χfd =(χlf – χhf)/χlf x100%, onde χlf e χhf são as medidas de SM em baixa e alta 

frequência, respectivamente.  

A susceptibilidade magnética é definida como a medida da resposta magnética de um 

material a um campo magnético externo. Todos os materiais possuem susceptibilidade 

magnética, que pode ser positiva (ferromagnética ou paramagnética) ou negativa 

(diamagnética) (Hunt et al., 1995; Jovane et al., 2013, 2021). Os materiais diamagnéticos 

possuem valores de susceptibilidade menores que zero, da ordem de -10-6 em unidades do SI, e 

sua magnetização induzida é fraca e oposta ao campo aplicado. Por sua vez, os materiais 

paramagnéticos apresentam valores de susceptibilidade maiores que zero, variando de 10-5 a 

10-4 em unidades do SI. Este grupo tem como característica uma magnetização induzida 

proporcional à força do campo aplicado e paralela à sua direção. Os materiais ferromagnéticos 

tais como ferro, óxidos, sulfetos, dentre outros, são aqueles que possuem valores de 

susceptibilidade muito maiores que zero, possuindo como característica importante o fato de 

manter parte da magnetização, após a retirada do campo magnético indutor. Esta é a chamada 

magnetização remanescente (Butler, 1992). 
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Óxidos e hidróxidos de ferro são importantes detentores do sinal magnético em sedimentos 

marinhos. Esses minerais sofrem diversas alterações a partir dos processos pós-deposicionais, 

como a diagênese inicial. Processos importantes como a reação com sulfeto de hidrogênio (H2S) 

via redução de sulfato e oxidação anaeróbica de metano (OAM) convertem minerais primários 

(ferrimagnéticos) como a magnetita em sulfetos de ferro (paramagnéticos), levando à 

diminuição do sinal magnético (Riedinger et al., 2005). Dessa forma, a formação diagenética 

de sulfetos de ferro em sedimentos marinhos tem um efeito relevante na susceptibilidade 

magnética e a interpretação do sinal magnético deve levar em consideração esses processos 

pós-deposicionais.  

4.5 Elementos Traço 

A quantificação de elementos traço (Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Sb, Ba, Hf, Ta, Pb, Th, U, 

V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga e Sc) foi realizada em 20 amostras com a utilização de um 

espectrômetro de massa de setor por plasma indutivamente acoplado (SF-ICP-MS Element XR 

Thermo) no Laboratório de Geologia Isotópica, Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP).  Foram utilizadas porções-teste (0,1 g) das amostras, que foram dissolvidas em 

uma mistura de ácidos nítrico e fluorídrico em bombas de digestão. A determinação do limite 

de detecção (LD) foi realizada a partir da média (x) adicionada à 3 desvios-padrão (s) de 10 

medidas do branco: LD= x +3s. 

Os elementos traço, importantes indicadores de condições redox em ambientes 

marinhos, são comumente empregados em estudos que investigam locais de emanações frias, 

para a avaliação de condições biogeoquímicas e processos diagenéticos (Haley et al., 2004; 

Rongemaille et al., 2011; Hu et al, 2014). Geralmente são utilizadas as razões de elementos 

traço para determinar as condições redox do ambiente deposicional. Sob condições anóxicas os 

elementos Ni e V são concentrados na matéria orgânica e as concentrações de Co, Cr e Sc não 

são afetadas, uma vez que esses elementos são relacionados aos componentes detríticos dos 

sedimentos (Kimura e Watanabe, 2001; Zhao et al., 2016). Desse modo, os valores das razões 

Ni/Co, V/Cr, V/Sc e V/(V + Ni) decrescem com o aumento dos níveis de oxigênio no ambiente 

de deposição (Jones e Manning, 1994; Zeng et al., 2015). Na Tabela 3 tem-se um resumo das 

razões elementares utilizadas neste estudo e seus valores indicativos de condições redox. 
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Tabela 3 – Razões elementares e valores indicativos de condições redox. 

Razão elementar Condições 

euxínicas 

Condições 

anóxicas 

Condições subóxicas Condições óxicas 

Ni/Coa  > 7 5 – 7 < 5 

V/Cra  > 4,25 2 – 4,25 < 2 

V/Nib  > 3,0 1,9–3,0 < 1,9 

V/Scc    < 9,1 

V/(V+Ni)a > 0,84 0,54 – 0,82  0,46 – 0,60 
a: Jones e Manning (1994); b: Galarraga et al., (2008); c: Kimura e Watanabe (2001) 

 

O cálculo dos fatores de enriquecimento (EF) de elementos traço é um procedimento 

comum de normalização que verifica o enriquecimento de um determinado elemento em relação 

aos valores médios da crosta terrestre ou de padrões de folhelhos, facilitando assim a 

interpretação dos dados (Tribovillard et al., 2006). Os EF são calculados pela fórmula: XEF = 

[(X/Sc)amostra/(X/Sc)referência], onde X e Sc representam, respectivamente, os conteúdos do 

elemento X e de Sc, em ppm. O escândio (Sc), por ser um elemento conservativo, foi utilizado 

como normalizador neste estudo. 

Os conteúdos de elementos traço deste estudo foram normalizados aos valores da crosta 

continental superior (UCC) de McLennan (2001). Valores de EF maiores que 1 indicam o 

enriquecimento de um elemento em relação aos valores crustais médios, enquanto valores 

menores que 1 indicam empobrecimento. Em termos práticos, entretanto, se considera 

enriquecido, elementos com valores de EF >3; EFs >10 representam um grau de enriquecimento 

forte (Algeo e Tribovillard, 2009; Deng et al., 2020). 
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5 RESULTADOS 

5.1 Descrição do Testemunho 

O testemunho GC03 é composto de sedimentos de granulometria fina, com 

predominância de lama, com lentes milimétricas a centimétricas de areia fina e silte e marcas 

de bioturbação nos primeiros 31 e 20 cm, respectivamente. Ao longo do testemunho, foram 

observadas lentes centimétricas de lama rica em matéria orgânica, fragmentos de conchas e 

intervalos onde ocorrem laminações milimétricas plano paralelas incipientes. A coloração dos 

sedimentos varia de cinza (5Y 4/1), cinza oliva escuro (2.5GY 4/1) a cinza esverdeado escuro 

(7.5GY 4/1), como se observa na Figura 4. 

 

Figura 4 – Fotografia do testemunho GC03 em cores reais, incluindo fotografias das zonas ricas em pirita e gipsita 

e as zonas bioestratigráficas baseadas no complexo Globorotalia menardii. 



31 

 

5.2 Bioestratigrafia 

Neste estudo, as biozonas X, Y e Z foram identificadas com base na presença/ausência 

do plexo Globorotalia menardii. O intervalo que inclui a base até 370 cm do testemunho foi 

identificado como pertencente a biozona X, devido à presença abundante do plexo Globorotalia 

menardii, incluindo a espécie Globorotalia flexuosa, típica desta biozona (Portilho-Ramos et 

al., 2014). Esta biozona está localizada temporalmente entre 128,2 e 85,4 ka (Costa et al., 2018). 

A partir da profundidade de 370 cm até 42 cm do testemunho foi detectada a ausência de 

organismos menardiformes, caracterizando a biozona Y (85,4 a 9,7 ka). Nesta biozona foram 

reconhecidos espécimes abundantes de G. truncatulinoides e G. inflata. O intervalo 

compreendido entre 42 cm até o topo do testemunho é caracterizado pelo reaparecimento do 

plexo Globorotalia menardii, indicando a biozona Z, que tem início no limite Pleistoceno-

Holoceno. A Tabela 4 correlaciona as idades dos limites das biozonas obtidas por Costa et al. 

(2018) para a Bacia de Santos e os limites obtidos nesta dissertação para o testemunho GC03. 

Tabela 4 – Idades limite das biozonas (Costa et al, 2018) e intervalos correspondentes no testemunho GC03. 

Biozona Idade (ka) MIS  GC03  

Z/Y 9,7 ±5 1 0 – 42 cm 

Y/X 85,4 ±2 5b 42 cm – 370 cm 

X/W 128,2 ±3 5e não alcançado 

 

5.3 Morfologia dos Minerais Autigênicos 

Ao longo do testemunho GC03, foram identificados dois intervalos bem delimitados 

caracterizados pela abundância de cristais de pirita e gipsita: um intervalo inferior, de 287 a 400 

cm e um intervalo superior, de 36 a 107 cm de profundidade. Outros níveis com presença 

discreta desses minerais também foram identificados ao longo do testemunho. As Figuras 5 a 8 

apresentam a morfologia dos minerais autigênicos do testemunho GC03. 

Os cristais de pirita ocorrem predominantemente como concreções de formato tubular 

de cor escura, formada por agrupamentos de framboides (Fig. 5A). Os framboides são 

assembleias esferoidais a subesferoidais de microcristais de pirita e seus diâmetros variam em 

tamanho de 1,5 a 28,1 µm. Concreções de pirita de formato irregular também foram 

identificadas, apresentando também a textura framboidal. Microcristais octaédricos isolados de 

pirita são observados ao longo do testemunho, mas em menor quantidade que a pirita 
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framboidal (Fig. 6E-H). De modo geral, a pirita tubular é encontrada em abundância no 

intervalo inferior (287–400 cm), enquanto as concreções irregulares são dominantes no 

intervalo superior (36–107 cm). 

Os cristais de gipsita são milimétricos em tamanho e ocorrem predominantemente como 

rosetas, apresentando cor amarela de aspecto translúcido a opaco (Fig. 5B). Em determinados 

níveis, é observada a presença de cristais lamelares e aciculares (Fig. 7E-H), associados a 

feições de oxidação de cristais de pirita. Sob as fotomicrografias de MEV se observa que as 

rosetas são bem formadas, sem feições de retrabalhamento e abrasão nos limites dos cristais 

(Fig.7A-C), contudo, microfissuras paralelas na superfície dos cristais podem ser observadas 

(Fig. 7D). Há, ainda, a presença de inclusões de argilominerais e de microfósseis nos cristais 

de gipsita (Fig. 5D-E, Fig. 7B-C). 

Em determinados níveis do testemunho, a partir das fotomicrografias de MEV, foi 

verificada a formação de óxidos de ferro em torno de cristais octaédricos de pirita (Fig. 8). Essas 

feições sinalizam o processo de oxidação da pirita que resultam na formação de gipsita. As 

análises realizadas por espectrometria por Energia Dispersiva de Raios X (EDS) confirmaram 

a composição química dos cristais de pirita e gipsita, além da formação de óxidos de ferro e são 

mostradas na Figura 9. 
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Figura 5 – Fotomicrografias (estereomicroscópio) de cristais representativos de pirita e gipsita coletados a uma 

profundidade de 330 cm do testemunho GC03: (A) concreções milimétricas de pirita tubular; (B) rosetas 

milimétricas de gipsita de cor amarela; (C) visão geral da amostra com cristais de gipsita, pirita tubular e 

microfósseis; (D) cristal de gipsita com inclusão de foraminífero, indicando o caráter autigênico do mineral; (E) 

imagem ampliada de D. 



34 

 

 

Figura 6 – Fotomicrografias (MEV) de concreções tubulares de pirita: (A) concreção tubular de pirita formada 

por framboides; (B) detalhe da textura framboidal de concreção tubular de pirita; (C) detalhe de framboides 

formados por microcristais de pirita; (D) detalhe da textura framboidal de concreção tubular de pirita exibindo 

tamanhos variados de framboides; (E) framboides e cristais octaédricos isolados de pirita; (F) cristal octaédrico de 

pirita e framboides; (G) framboides e microcristais evidenciando dois tipos diferentes de textura de pirita; (H) 

microcristais octaédricos de pirita. 
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Figura 7 – Fotomicrografias (MEV) de cristais de gipsita: (A) (B) (C) cristal milimétrico de gipsita em formato 

de roseta; (D) superfície de cristal de gipsita exibindo feições paralelas de dissolução; (E) (F) cristais aciculares 

de gipsita associados a oxidação de pirita framboidal; (G) (H) formação de gipsita a partir da oxidação de pirita 

(com formação de óxidos de Fe). 
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Figura 8 – Fotomicrografias (MEV) de feições que indicam a formação de óxidos de ferro por oxidação da pirita: 

(A) framboide de pirita oxidado; (B) cristais octaédricos de pirita com borda de oxidação; (C) (D) (E) núcleos de 

cristais de pirita com borda de óxido de ferro, indicando o processo de oxidação. 
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Figura 9 – Composição química das amostras obtidas por EDS: (A) cristal de pirita tubular do intervalo superior; 

(B) cristal de pirita tubular do intervalo inferior; (C) cristal de gipsita do intervalo superior; (D) cristal de gipsita 

do intervalo inferior; (E) (F) óxidos de ferro em níveis onde ocorre a oxidação da pirita. 

 

5.3.1 Diâmetro dos framboides de pirita 

O diâmetro dos framboides foi medido em 9 amostras de cristais de pirita e os 

parâmetros estatísticos relevantes foram determinados e estão disponíveis na Tabela 5. Para 

cada amostra, 100 framboides tiveram os seus diâmetros medidos. A média dos diâmetros dos 

framboides e seus desvios padrão variaram, respectivamente, de 5,0 a 14,3 µm e de 1,8 a 5,3. 

Tabela 5 – Parâmetros estatísticos dos framboides analisados no testemunho GC03. 

Framboide Profundidade 

(cm) 

Média dos diâmetros 

(μm) 
Desvio Padrão dos 

diâmetros 
Condições redox inferidas 

1 50 5,6 2,8 Disoxia 

2 60 5,2 2,7 Disoxia 

3 70 7,6 2,8 Disoxia 

4 80 6,5 1,8 Disoxia-anoxia 

5 98 5,0 2,3 Disoxia-anoxia 

6 107 11,3 5,3 Disoxia 

7 305 8,6 2,5 Disoxia 

8 332 8,6 2,8 Disoxia 

9 377 14,3 2,1 Disoxia 
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 A partir desses dados, o gráfico da média de diâmetro versus desvios padrão de cada 

framboide foi elaborado e é mostrado na Figura 10. O gráfico indica que a maioria das amostras 

foram formadas em condições disóxicas, embora duas amostras apresentem origem em 

condições transicionais anóxicas-disóxicas.  

 

Figura 10 – Diâmetro dos framboides (média em µm) versus distribuição dos diâmetros (desvio padrão em µm) 

para reconstrução das condições redox deposicionais. Os campos de anoxia/euxinia e disoxia são separados pela 

linha tracejada (valores de Wilkin et al., 1996). 

 

5.4 Susceptibilidade Magnética 

A partir dos valores de susceptibilidade magnética de baixa frequência (χlf), que 

variaram de 8,07 x 10-8 a 3,35 x 10-7 m³kg-1, quatro zonas magnéticas puderam ser definidas, 

conforme se observa na Figura 11. A Zona I, na base do testemunho, é marcada pelos menores 

valores de SM. Nesta zona são encontrados cristais tubulares de pirita framboidal bem 

formados. A Zona II é também representada por baixos valores de SM, mas é caracterizada pela 

ausência de pirita.  

A Zona III possui os valores mais altos de SM do testemunho, com um pico proeminente 

em 142 cm. A análise de EDS em amostras coletadas nessa profundidade detectou a presença 

de óxidos de ferro (Fig. 9F). A Zona IV exibe valores intermediários de SM, com uma gradual 

diminuição para o topo, e engloba o intervalo superior com a presença de concreções de formato 

irregular de pirita, raramente tubulares. O gráfico da susceptibilidade magnética dependente da 

frequência (χfd) mostra apenas três intervalos bem-marcados: do topo do testemunho até 107 

cm, entre 107 e 287 cm e de 287 cm até a base. 
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Figura 11 – Perfis de susceptibilidade magnética de baixa frequência (χlf) e dependente da frequência (χfd) do 

testemunho GC03. 

 

5.5 Elementos Traço 

As concentrações de elementos traço dos sedimentos do testemunho GC03 são 

mostradas na Tabela 6. Os fatores de enriquecimento (EF) foram calculados para identificação 

do enriquecimento autigênico dos elementos. 
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Tabela 6 – Concentrações de elementos traço em ppm. 

Concentrações de elementos traço (ppm) 

Profundidade Rb Sr Y Zr Nb Mo Sb Ba Hf Ta Pb 

6 62,28 565,86 20,31 269,31 10,00 0,37 0,46 286,65 6,98 0,66 13,08 

42 89,13 431,91 23,87 263,28 14,98 0,82 0,52 306,23 6,96 0,95 18,65 

54 83,15 351,15 23,31 241,91 15,24 0,78 0,51 297,69 6,55 0,99 18,59 

66 89,79 400,55 24,81 239,58 16,32 0,84 0,47 296,35 6,48 1,62 19,16 

72 81,15 349,86 23,53 248,98 15,15 0,81 0,48 299,25 6,69 0,98 18,72 

101 74,90 318,36 23,58 232,86 15,48 0,90 0,52 294,29 6,39 1,05 17,66 

113 78,19 309,50 23,41 220,03 15,30 0,88 0,50 293,39 5,97 1,01 17,67 

137 86,79 327,16 23,86 229,60 15,81 1,19 0,51 307,05 6,26 1,04 19,09 

155 80,77 300,77 23,98 249,09 15,67 1,13 0,51 309,11 6,68 1,02 18,12 

179 82,18 316,18 23,78 255,95 15,74 1,09 0,49 312,57 6,89 1,02 18,90 

227 78,71 376,34 22,29 251,15 15,15 0,88 0,46 311,60 6,72 0,99 17,76 

233 91,01 416,66 19,86 138,84 15,31 0,77 0,49 309,35 4,01 0,96 18,85 

251 81,95 461,51 21,76 258,13 12,98 0,83 0,42 306,14 6,86 0,81 16,41 

281 97,43 212,86 23,57 217,04 15,31 0,81 0,56 304,78 5,88 0,99 18,22 

299 116,21 225,39 23,39 149,33 15,90 1,46 0,61 323,60 4,26 1,02 20,80 

317 105,99 201,50 25,13 196,55 16,95 0,99 0,57 311,50 5,35 1,06 19,52 

335 109,10 263,47 25,63 219,68 16,14 1,81 0,61 335,51 6,05 1,04 19,30 

353 92,37 276,15 22,87 200,08 14,61 1,10 0,58 310,59 5,44 0,94 17,04 

377 93,96 306,86 23,07 199,72 14,79 0,72 0,62 311,64 5,52 1,02 17,50 

395 111,68 291,07 20,97 133,48 15,01 0,77 0,70 316,65 3,79 0,97 17,52 

Profundidade Th U Sc V Cr Mn Co Ni Cu Zn Ga 

6 6,77 2,59 7,01 59,75 42,44 233,08 5,76 14,88 9,11 37,57 9,71 

42 9,74 3,28 11,05 98,20 62,22 309,62 9,07 18,20 11,77 53,50 13,91 

54 10,00 2,92 11,76 106,64 64,11 326,42 9,85 18,97 11,60 57,37 14,66 

66 10,50 2,92 11,63 104,22 64,94 321,34 9,43 18,48 11,50 58,62 14,47 

72 9,70 2,76 11,37 103,59 63,89 320,90 9,47 17,99 11,74 56,01 14,40 

101 9,81 2,65 11,72 109,43 66,46 316,64 9,50 18,72 12,21 65,42 14,98 

113 9,85 2,64 11,85 110,11 66,09 299,42 9,52 18,59 11,86 55,93 14,98 

137 10,18 2,77 12,61 114,20 70,16 307,21 9,98 19,34 11,92 58,71 15,71 

155 10,05 2,55 11,79 106,72 65,94 297,99 9,14 17,99 11,55 54,49 14,99 

179 10,15 2,87 11,86 106,72 66,17 302,97 9,45 18,61 12,09 57,46 15,19 

227 9,92 2,76 11,14 98,74 64,06 281,27 8,99 17,96 11,91 54,85 14,48 

233 10,34 2,89 11,20 93,58 64,03 274,67 8,96 18,03 11,72 55,96 14,39 

251 9,22 2,69 9,94 85,22 59,84 260,99 7,84 15,85 10,94 51,02 12,89 

281 10,23 2,39 14,15 130,37 67,04 294,16 11,26 22,03 15,17 66,30 17,08 

299 11,17 3,12 14,74 126,27 66,12 326,73 12,33 22,24 15,29 72,74 17,28 

317 11,00 2,64 15,02 140,59 69,79 314,67 12,05 22,61 16,24 72,35 17,82 

335 10,88 2,91 14,64 133,46 70,72 332,41 11.88 24,39 16,35 72,21 17,56 

353 9,78 2,90 13,38 114,58 64,86 322,31 11,41 24,11 15,86 68,31 15,94 

377 10,00 2,97 13,20 111,23 62,94 343,83 11,69 25,10 16,19 67,76 15,98 

395 10,39 2,89 13,52 108,71 65,25 345,67 11,49 25,21 16,89 68,31 16,37 
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A partir do gráfico da Figura 12, que representa os fatores de enriquecimento dos 

elementos traço, um notável enriquecimento em antimônio (Sb) foi detectado. Foram também 

observados enriquecimentos leves de Sr, Y, Zr, Nb, Hf, Ta, Pb, Th, U, V e empobrecimento em 

Mo, Ba, Cr, Mn, Co, Ni e Cu.  

Enriquecimento em antimônio é um processo já reportado por alguns autores em 

sedimentos de emanações frias (Cangemi et al., 2010; Tribovillard et al., 2013; Hu et al., 2014). 

Duas hipóteses são consideradas em relação aos altos valores desse elemento traço: 

enriquecimento via atividade de emanação de fluidos (Cangemi et al., 2010) ou via um processo 

eficiente de transporte de partículas de óxidos e hidróxidos de ferro e manganês (Tribovillard 

et al., 2013; Hu et al, 2014).  

 

Figura 12 – Fatores de enriquecimento (valores médios) de elementos traço e seus desvios padrão dos sedimentos 

do testemunho GC03. 

Os valores de V/(V + Ni) e de V/Ni, variaram de  0,80 a 0,86 (média de 0,84) e de 4,02 

a 6,22 (média de 5,43), indicando condições redutoras de deposição (Hatch e Leventhal, 1992; 

Galarraga et al., 2008). Os valores da razão V/Sc, por sua vez, variaram de 8,04 a 9,36 (média 

de 8,87), indicando condições pobres em oxigênio (subóxicas) (Kimura e Watanabe, 2001). As 

razões Ni/Co (1,80 a 2,58) e V/Cr (1,41 a 2,01), em contrapartida, indicaram condições mais 

oxidantes. Valores de V/Cr em torno de 1 são indicativos da interface O2-H2S nos sedimentos 

(Jones e Manning, 1994). 
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6 DISCUSSÃO 

Variações no fluxo de metano em locais de emanação são responsáveis por mudanças 

nas condições redox e no deslocamento das zonas biogeoquímicas (Birgel et al., 2011; Ruban 

et al., 2020). Essas mudanças na intensidade da emanação podem controlar as condições 

diagenéticas que conduzem à precipitação de diferentes minerais. Neste trabalho, considera-se 

que essas variações foram responsáveis pela formação de pirita sob condições anóxicas a 

subóxicas e pela formação de gipsita em condições oxidantes.  

6.1 Formação dos Minerais Autigênicos 

A formação de minerais autigênicos em ambientes de emanações frias é dependente das 

condições redox e é induzida por fatores como o suprimento de sulfato, o fluxo de metano, a 

disponibilidade de matéria orgânica e de ferro ativo (Zhang et al., 2018). Assim sendo, a 

mineralogia, textura e geoquímica desses depósitos são indicadores excepcionais das condições 

envolvidas em suas origens (Núñez-Useche et al., 2018). 

A matéria orgânica preservada nos sedimentos em zonas óxicas a subóxicas no assoalho 

oceânico pode migrar para baixo e sofrer degradação por processos de redução de sulfato 

(Jørgensen, 1982). O metano pode migrar para cima reagindo com o sulfato na zona de transição 

sulfato-metano (ZTSM) (Korchela, 2013). No caso da Bacia de Santos, o fluxo rico em metano 

é facilitado por falhas relacionadas a diápiros de sal subjacentes (de Mahiques et al., 2017b). 

No testemunho GC03, a presença de pirita e gipsita autigênicas expressa a ocorrência 

de pelo menos dois estágios diagenéticos. O primeiro estágio envolve a precipitação de pirita 

com textura predominantemente framboidal, relacionada a reações metabólicas entre sulfato e 

metano na ZTSM. O segundo estágio compreende a precipitação de gipsita a partir da oxidação 

da pirita.  

Os intervalos onde ocorrem esses estágios diagenéticos foram bem delimitados a partir 

dos resultados de susceptibilidade magnética. As zonas que englobam os menores valores de 

SM são as mais abundantes em pirita, indicando processos de conversão de minerais magnéticos 

primários em sulfeto de ferro (paramagnético) com a diminuição do sinal magnético. Por outro 

lado, dentro da zona onde ocorrem os valores mais altos de SM (Zona III da Fig. 11), tem-se 

intervalos ricos em óxidos de ferro, formados pelo processo de oxidação da pirita.  
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6.1.1 Precipitação de pirita (FeS2) 

Nos sistemas de emanação de metano, o processo de oxidação anaeróbica de metano 

(OAM) acoplado com a redução microbiana de sulfato (RMS) (Boetius et al., 2000) possibilita 

a precipitação de pirita autigênica (Lin et al., 2016d, 2016c). Nesse contexto, a formação de 

pirita tem início nos primeiros estágios da diagênese, onde o sulfato (SO4
2-) dissolvido na água 

do mar reage com o metano (CH4) de depósitos subjacentes pela ação de bactérias redutoras de 

sulfato e arqueobactérias metanogênicas pelo processo de OAM (equação 1). 

CH4 + SO4
2- → HCO3

- + HS- + H2O (1) 

A remineralização da matéria orgânica pelo processo de RMS também pode propiciar a 

formação de pirita, a partir do sulfato que reage com a matéria orgânica (CH2O) presente nos 

sedimentos (equação 2). 

CH2O + SO4
2-→ HCO3

- + HS- (2) 

O resultado desses processos é a reação de HS- formado por OAM e/ou por RMS 

(equações 1 e 2) com o ferro ativo de minerais ricos nesse elemento para formação de sulfetos 

de ferro metaestáveis (mackinawita, pirrotita, greigita) que serão transformados em pirita 

estável posteriormente (Peckmann et al., 2001; Lim et al., 2011; Zhang et al., 2014) (equações 

3 a 5). 

Fe2+ + S2- → FeS, Fe3S4 (3) 

FeS + S0 → FeS2 (4) 

Fe3S4 + S0 → FeS2 (5) 

O processo de redução de sulfato afeta a composição isotópica de enxofre da pirita. 

Assim, os sulfetos de ferro (FeS e FeS2) formados por OAM são mais enriquecidos em 34S 

(Wang et al., 2015). Entretanto, para identificar a origem principal do sulfeto – pelo processo 

de OAM ou resultante do processo de RMS – medidas de isótopos de enxofre são necessárias, 

levando em consideração que o primeiro tipo de pirita possui valores mais altos de  δ34S em 

comparação a pirita do segundo tipo (Lin et al., 2016d, 2016c). 



44 

 

6.1.1.1 Textura Framboidal da Pirita 

O processo de formação da textura framboidal da pirita é um indicador confiável de 

processos metabólicos. O processo é associado a substituição de fases progressivamente mais 

ricas em S: de mackinawita (Fe9S8) e greigita (Fe3S4) até pirita (FeS2) (Wilkin et al., 1996). A 

formação de greigita e pirita framboidal estão intimamente ligadas a zonas de transição óxico-

anóxicas, uma vez que a greigita é formada por um processo redox-dependente que necessita 

de sulfeto dissolvido, ferro ferroso e um oxidante, que são especificamente limitados a regiões 

de transição (como a interface sedimento-água) (Wilkin et al., 1996). 

O diâmetro dos framboides de pirita é utilizado como um indicador das condições 

paleoredox, uma vez que a pirita com essa textura é formada em bacias marinhas em condições 

euxínicas/disóxicas e o seu tamanho varia em função do nível de oxigênio na coluna d’água  

(Wilkin et al., 1996; Tian et al., 2014). Os dados gerados neste estudo pela análise estatística 

dos tamanhos dos framboides indicaram uma deposição em ambiente disóxico e são 

semelhantes aos relatados em estudos de sedimentos marinhos modernos e antigos formados 

sob as mesmas condições (Wilkin et al., 1996; Wilkin e Barnes, 1997; Wignall e Twitchett, 

2002; Wignall et al., 2005).  

6.1.1.2 Morfologia Tubular da Pirita 

Três hipóteses para a formação da estrutura tubular são consideradas em estudos 

morfológicos em cristais de pirita em ambientes de emanação de metano: formação de 

microcanais pela difusão de metano e sulfeto de hidrogênio nos sedimentos, produto de 

bioturbação ou como relictos de organismos tubulares (Rao et al., 2008; Zhang et al., 2014; Lin 

et al., 2016a, 2016c). Todas essas hipóteses são plausíveis para os dados deste estudo.  

Considerando que um domínio extensional relacionado ao diapirismo de sal foi 

identificado no substrato por estudos sísmicos (de Mahiques et al., 2017b), os microcanais de 

difusão de fluido podem ter sido preenchidos por pirita framboidal. Existem também numerosos 

microfósseis de organismos bentônicos de formato tubular no testemunho GC03 que indicam 

bioturbação no substrato e/ou que podem ter servido como molde durante a precipitação da 

pirita. 
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6.1.2 Precipitação de gipsita (CaSO4.2H2O) 

No presente estudo, a morfologia dos cristais de gipsita, observada por fotomicrografias 

de MEV e de microscopia estereoscópica, indica uma origem autigênica para este mineral. 

Embora a gipsita possa ser precipitada durante o armazenamento do testemunho ou durante a 

preparação das amostras (Siesser e Rogers, 1976; Lin et al., 2016b; Liu et al., 2019b), as rosetas 

e agulhas milimétricas sem feições de retrabalhamento, com algumas inclusões de microfósseis 

sugerem uma formação in situ para este mineral. Além disso, neste estudo, os cristais de gipsita 

se encontram em dois intervalos estratigráficos bem definidos, em associação com a pirita, que 

também indica uma formação autigênica deste mineral.  

Em ambientes marinhos, a gipsita não-evaporítica pode ser precipitada quando a 

saturação é alcançada a partir da adição de íons Ca2+ e SO4
2- no sistema. Os possíveis 

mecanismos de enriquecimento desses íons são descritos por alguns autores e incluem fluidos 

de dissolução de depósitos evaporíticos subjacentes, alteração de material vulcânico que pode 

aumentar a concentração de íons Ca2+ na água intersticial para níveis de supersaturação ou em 

ambientes de emanações frias, onde processos biogeoquímicos podem aumentar notavelmente 

as concentrações de SO4
2-, permitindo a precipitação e dissolução de minerais autigênicos em 

sedimentos anóxicos (Hoareau et al., 2011; Lin et al., 2016b; Pierre, 2017; Zhou et al., 2020). 

A oxidação de minerais de sulfeto como a pirita, pode aumentar a concentração de SO4
2− 

nas águas intersticiais (equação 6). Uma grande concentração de Ca2+ também é necessária para 

a precipitação de gipsita autigênica. Entre as possíveis fontes deste íon, tem-se a dissolução de 

carbonatos (equação 7) que é resultado da formação de H+ pelo processo de oxidação da pirita 

(Pierre et al., 2012; Lin et al., 2016b). 

FeS2 + H2O + 7/2O2 → Fe2+ + 2SO4
-2 + 2H+ (6) 

CaCO3 + H+ → Ca2+ + HCO3
- (7) 

A dissolução de CaCO3 também pode ocorrer através de CO2 produzido por oxidação 

aeróbica de metano (OAeM) ou por H2SO4 produzido por oxidação de pirita. Ambas as reações 

dependem de oxigênio (O2) que é disponibilizado ao ambiente através das águas de fundo ou 

pela ação de organismos bioturbadores (Lin et al., 2016b). A precipitação de gipsita ocorre, 

portanto, quando o produto das concentrações de SO4
2− e Ca2+ excede o produto de solubilidade 

deste mineral (Liu et al., 2018) (equação 8). 
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Ca2+ + SO4
2- +2H2O → CaSO4

.2H2O (8) 

Na presente pesquisa, a gipsita foi detectada em dois intervalos estratigráficos que são 

também uma zona de enriquecimento em pirita. Ademais, a análise por MEV identificou níveis 

de oxidação de FeS2 associados a formação de gipsita. Combinado com isto, a presença de 

organismos bentônicos de formato tubular que indicam bioturbação pode ser considerada uma 

via de oxigenação. Dessa forma, neste estudo, a oxidação da pirita é considerada o processo 

formador de gipsita nos sedimentos do testemunho GC03.  

Um modelo diagenético simplificado é mostrado nas Figuras 13 e 14, onde as possíveis 

fontes e as reações que permitiram a precipitação de pirita e gipsita são consideradas.  

 

Figura 13 – Esquema simplificado dos estágios diagenéticos relacionados a precipitação de pirita (I) e gipsita (II). 
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Figura 14 – Modelo diagenético simplificado para a precipitação de pirita e gipsita no testemunho GC03 

(modificado de Liu et al., 2018). 

 

6.2 Condições Ambientais Diagenéticas 

6.2.1 Enriquecimento em antimônio 

O enriquecimento em Sb reportado em outros locais de emanação é normalmente 

acompanhado por enriquecimento simultâneo de Mo e As. Duas hipóteses diferentes são 

atribuídas ao mecanismo de enriquecimento nesses elementos traço. A primeira, proposta por 

Cangemi et al. (2010), considera o enriquecimento nos fluidos intersticiais e nos sedimentos 

por emanações ascendentes de fluidos; a segunda, apresentada por Tribovillard et al. (2013) e 

confirmada por Hu et al. (2014), sugere que os metais traço são derivados da água do mar e 

removidos por óxidos-hidróxidos de Fe-Mn e então acumulados nos sedimentos através do 

processo de transporte de partículas.  

Embora os sedimentos do testemunho GC03 não exibam um enriquecimento em Mo, a 

hipótese de transporte de partículas não é completamente descartada. Alguns estudos indicam 

uma remoção substancial de Sb (e As) da água do mar por Fe-óxidos-hidróxidos (Cutter et al., 
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2001; Hu et al., 2014). Além disso, a formação de sulfetos pelo processo de OAM captura 

elementos calcófilos e previne a perda de Sb e As para a coluna d’água após redução dos oxi-

hidróxidos de ferro em sedimentos anóxicos (Hu et al., 2014). 

Um contexto similar de não-enriquecimento em Mo é observado em algumas amostras 

de carbonatos de emanações frias apresentadas por Hu et al. (2014), que atribui condições de 

oxigenação intermitente para a ausência de enriquecimento desse elemento traço. Para esses 

autores, é possível que o fluxo descendente de água do mar rica em O2 tenha desencadeado a 

oxidação de parte do sulfeto de hidrogênio gerado por OAM, não permitindo o enriquecimento 

em Mo. Esta situação é verificada nas amostras do testemunho GC03, pela presença de gipsita 

(formada pela oxidação da pirita) e por microfósseis de organismos tubulares que indicam 

bioturbação, permitindo o acesso esporádico de oxigênio ao sistema. 

6.2.2 Condições redox 

A razão V/(V+Ni) tem sido utilizada frequentemente para estimar a presença ou 

ausência de H2S em ambientes deposicionais (Lewan e Maynard, 1982; Lewan, 1984; Hatch e 

Leventhal, 1992). Hatch e Leventhal (1992) relataram a existência de uma relação positiva entre 

o grau de piritização (DOP, do inglês degree of pyritization) e a razão V/(V+ Ni). Os autores 

concluíram que um DOP de 0,7, que marca o limite entre águas de fundo disóxicas/anóxicas e 

euxínicas, é equivalente a uma razão V/(V+Ni) entre 0,7 e 0,8. Adicionalmente, foi observada 

uma relação entre o alto conteúdo de carbono orgânico com os altos valores de V/(V+Ni) (> 

0,75). Embora o grau de piritização – definido como a razão de ferro da pirita/(ferro da pirita + 

ferro reativo) que pode ser relacionada ao ambiente de deposição de um sedimento (Leventhal 

e Taylor, 1990) – não tenha sido medido nas amostras do testemunho GC03, é possível inferir 

que esses valores são altos nas amostras devido a essas relações com a razão V/(V + Ni) (média 

de 0,84 nas amostras deste estudo). Os valores de V/Ni (média de 5,43) e V/Sc (média de 8,87) 

das amostras de GC03 e a presença da textura framboidal dominante também indicam 

condições pobres em oxigênio na formação diagenética da pirita.  

Por outro lado, as razões elementares Ni/Co e V/Cr apresentaram valores indicativos de 

condições mais oxidantes, de interface O2-H2S nos sedimentos. Essas condições oxidantes, 

causadas por atividade de bioturbação, foram dominantes no estágio de formação de gipsita 

através da oxidação da pirita. 
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7 CONCLUSÕES 

Neste estudo, foi identificada a coexistência de pirita e gipsita autigênicas em um 

testemunho coletado no talude continental da Bacia de Santos, na margem continental 

brasileira. A presença conjunta desses minerais em uma região reconhecida como um campo 

de pockmarks é uma forte evidência da presença de emanações de metano nesse local durante 

o Pleistoceno.  

O enriquecimento em antimônio e empobrecimento em molibdênio, combinados com a 

presença de textura framboidal da pirita, dos valores de susceptibilidade magnética e das razões 

de elementos traço indicam dois estágios diagenéticos registrados nas amostras do testemunho. 

O estágio inicial corresponde a formação de pirita, sob condições de redução, através do 

processo de oxidação anaeróbica de metano acoplado com a redução microbiana de sulfato. O 

segundo estágio, sob condições oxidantes, corresponde a formação de gipsita autigênica e 

óxidos de ferro, através do processo de oxidação da pirita.  

Os intervalos ricos em pirita e gipsita, que correspondem a zonas com decréscimo 

significativo na susceptibilidade magnética, podem demarcar zonas de transição sulfato-metano 

(ZTSM). Tais zonas, marcadas pela ocorrência de processos metabólicos que caracterizam a 

diagênese de sedimentos marinhos, podem ser utilizadas como indicadoras de depósitos de 

metano subjacentes. Os dados relatados nesta dissertação, portanto, podem trazer novas 

percepções sobre a existência de um geosistema de metano no Atlântico Sul.  
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