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RESUMO

Esta dissertação trata da caracterização dos minerais pesados, sua distribuição e

proveniência ao longo do rio Piranhas-Açu, desde a cidade de Parelhas (rio Seridó), até sua

foz na cidade de Macau-RN.

Várias espécies de minerais pesados foram identificadas, neste estudo:

clinoanfibólios, grupo do epídoto (epídoto, zoisita), granada, sillimanita, turmalina,

estaurolita, andaluzita, zircão, rutilo, augita, ilmenita, hematita e magnetita.  Destes, a

hornblenda, epídoto, turmalina, estaurolita e o zircão formam mais de 5% das assembléias

de minerais pesados transparentes, e a ilmenita constitui-se no principal mineral opaco.

Seis assembléias de minerais pesados foram identificadas ao longo do rio: (i)

Granada-hornblenda-turmalina com sillimanita, ao cortar rochas da Formação Seridó;

(ii)Hornblenda-granada-zircão ao atravessar rochas do Complexo gnáissico-migmatítico

Caicó; (iii)Hornblenda-zircão-epídoto-estaurolita ao cortar rochas da Formação Jucurutu;

(iv)Hornblenda-zircão-epídoto ao atravessar a Formação Açu; (v)Hornblenda-zircão-

estaurolita na região do baixo rio Açu, ao cortar carbonatos da Formação Jandaíra e

(vi)Zircão-turmalina-estaurolita na região da foz do rio Açu (coberturas Cenozóicas) onde os

processos costeiros atuam intensamente.

Razões minerais, utilizadas para separar os efeitos provenientes das fontes daqueles

relacionados aos processos de sedimentação, permitiram examinar a influência do

fracionamento hidráulico pela forma e densidade dos minerais, bem como pela

decomposição química seletiva.  O retrabalhamento dos sedimentos parece ter sido efetivo

no selecionamento.  Minerais mais equidimensionais (e.g. epídoto,) e minerais mais densos

(e.g. opacos) têm uma maior probabilidade de serem selecionados para deposição

permanente durante retrabalhamento. Já a decomposição seletiva é marcante apenas na

região da foz.

A análise estatística multivariada permitiu a identificação dos minerais pesados mais

significantes na classificação das assembléias, destacando-se o epídoto, estaurolita,

hornblenda, granada, rutilo e o índice ZTR (Zircão+Turmalina+Rutilo).



ii

ABSTRACT

This dissertation deals with the characterization,  distribution and provenience of

heavy minerals along the Piranhas-Açu River, from the City of Parelhas (Seridó River) to

your mouth at the City of Macau-RN.

Many heavy minerals species were recorded in this study: clinoamphibole, epidote

(including zoisite), garnet, sillimanite, tourmaline, staurolite, andalusite, zircon, rutile,

augite, ilmenite, hematite and magnetite. Major transparent minerals, those forming more

than 5% of some assemblages, are hornblende, epidote, tourmaline, staurolite and zircon.

Predominant opaque mineral is ilmenite.

Six assemblages were identified along the river: (i) Garnet-hornblende-tourmaline

with sillimanite, when cutting rocks of the Seridó Formation; (ii) Hornblende-garnet-zircon,

when crossing rocks of the  Caicó gnaisse-migmatitic Complex; (iii) Hornblende-zircon-

epidote-staurolite, when draining rocks of the Jucurutu Formation; (iv) Hornblende-zircon-

epidote, when cutting rocks of the Açu Formation; (v) Hornblende-zircon-staurolite, on the

lowermost Açu River, when crossing limestones of the Jandaíra Formation and (vi) Zircon-

tourmaline-staurolite in the Açu River mouth (Cenozoic rocks) where coastal process

dominate.

Mineral ratios that reflect differences in grain shape, density, and selective chemical

decomposition were used in an attempt to isolate the effects of “source” and “process” as

controls of mineral variability. Reworking of the sediments was regionally effective in

selective sorting; the more equant minerals (e.g. epidote) and heavier minerals (e.g. opaques)

had a higher probability of being selected for permanent deposition during reworking. The

processes of selective decomposition stand out at the river mouth.

Discriminant analysis of the heavy minerals allowed the identification of the more

significant minerals in the classification of the assemblages, standing out the epidote,

staurolite, hornblende, garnet, rutile and the index ZTR (Zircon+Tourmaline+Rutile).
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CAPÍTULO I  – INTRODUÇÃO

1.1- Apresentação

A Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, a maior do Estado do Rio Grande do

Norte, localiza-se na parte Centro Ocidental dos Estados do Rio Grande do Norte e

Paraíba.  Se estabeleceu sobre uma área com aproximadamente 44.600 km2, sendo que

17.462,2 km2 estão contidos no Rio Grande do Norte (Secretaria de Recursos Hídricos do

Rio Grande do Norte-1995).  É caracterizada por uma ampla diversidade geológica e

geomorfológica, apresentando  assim um grande potencial para pesquisas envolvendo

minerais pesados. A importância do estudo dos minerais pesados, reside no fato do

mesmo propiciar parâmetros que permitam uma melhor compreensão a respeito da

evolução geodinâmica cenozóica da região, a partir da identificação da proveniência e do

padrão de dispersão dos sedimentos, bem como dos processos operantes ao longo do rio.

A fundamentação metodológica utilizada, baseia-se na premissa de que a abundância e a

granulometria dos minerais pesados, em sedimentos, são função do tipo litológico e de

outras  características da rocha-fonte.

Esta dissertação é parte do convênio PETROBRAS/GEOFÍSICA  celebrado entre

a PETROBRAS e o Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica

do Centro de Ciências Exatas e da Terra da UFRN, inserida no projeto MINERAIS

PESADOS AO LONGO DO RIO AÇU E ÁREAS ADJACENTES: DISTRIBUIÇÃO, PROVENIÊNCIA E

POSSÍVEL SIGNIFICADO TECTÔNICO.  Neste contexto, foi realizada uma análise das

propriedades texturais e composicionais (minerais pesados) dos sedimentos de fundo,

coletados ao longo do Rio Piranhas-Açu, desde a cidade de Parelhas até a foz, perfazendo

um percurso de aproximadamente 250km de extensão.  Além dos sedimentos de fundo,

foram igualmente estudados arenitos coletados em afloramentos da Formação Açu e

sedimentos semi-consolidados de cascalheiras ao longo dos rios Piranhas-Açu e Ceará-

Mirim para identificação de suas assembléias de minerais pesados e posterior

comparação entre sedimentos recentes e rochas antigas.
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1.2- Proposição do tema e objetivos

A análise de minerais pesados é uma das técnicas mais importantes e amplamente

interligadas na determinação da proveniência dos diferentes tipos de rochas, devido ao

grande número de espécies de minerais pesados, assim como no traçado do padrão de

dispersão de sedimentos, localização de depósitos potencialmente econômicos,

elucidação de processos diagenéticos,  entre outros (Mange e Maurer 1992).

O rio Piranhas-Açu atravessa uma grande variedade de rochas, desde rochas

cristalinas pré-cambrianas (Complexo Caicó e Faixa Seridó), a rochas sedimentares

mesozóicas:  siliciclásticas (Formação Açu) e carbonáticas (Formação Jandaíra) da Bacia

Potiguar; arenitos e conglomerados terciários da Formação Barreiras e coberturas

aluvionares recentes até alcançar o Oceano Atlântico no município de Macau-RN.  As

estruturas do embasamento cristalino, assim como a litologia local, aparentemente

controlam a morfologia e orientação do vale.  Em função disto, e da grande variabilidade

na morfologia dos terrenos ao longo do rio, esta bacia hidrográfica apresenta-se com

ótimo potencial para estudo das assembléias de minerais pesados.  Sendo assim, o estudo

dos minerais pesados aqui realizado, será utilizado para complementar dados sobre  a

tectônica cenozóica e permitir uma melhor correlação dos depósitos estudados com

outros depósitos sedimentares interioranos.  O método permite inferências sobre a

direção de transporte do material, as diferentes áreas fontes envolvidas, sua composição e

mudanças temporais, história da construção e erosão de relevos adjacentes a bacia, bem

como em correlações estratigráficas, todas de grande importância no entendimento da

evolução tectônica da Bacia Potiguar durante o Cenozóico.

A presente dissertação tem como objetivos principais:

(i)  caracterizar  e identificar a distribuição espacial de associações de minerais pesados ao

longo do rio Piranhas-Açu, voltado aos estudos da proveniência e delineamento do

padrão de dispersão dos sedimentos.  Assim como os efeitos do transporte e

intemperismo em suítes de minerais pesados numa região de clima quente e semi-

árido;
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(ii)  procurar compreender o papel de cada um dos processos (intemperismo, transporte,

condições hidráulicas, diagenéticos) envolvidos na geração de assembléias de minerais

pesados, para tentar isolar os efeitos provenientes da fonte daqueles dos processos de

sedimentação, através das razões dos minerais pesados, que são comparativamente

imune a alterações durante o ciclo sedimentar;

(iii)  correlacionar as províncias identificadas com as respectivas áreas fontes estudadas,

incluindo aqui as unidades do embasamento cristalino e as formações meso-

cenozóicas, na própria Bacia Potiguar e na área adjacente a sul, com base no seu

conteúdo mineralógico;

(iv)  Além disso, estes estudos realizados no rio Piranhas-Açu são comparados com a parte

aflorante da Formação Açu e depósitos de cascalheiras que ocorrem ao longo dos rios

Piranhas-Açu e Ceará-Mirim.

1.3 - Localização e caracterização da área de estudo

O estudo engloba a porção centro-setentrional do Estado do Rio Grande do Norte,

envolvendo a Bacia do rio Piranhas-Açu, desde a cidade de Parelhas-RN (rio Seridó) até

a sua foz na cidade de Macau-RN,  perfazendo aproximadamente 250km de extensão

(Figura 1.1 e Anexos 01A e 01B).

Figura 1.1 – Localização da área de estudo.
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1.4 - Aspectos Fisiográficos

O clima Tropical Quente e Seco ou Semi-árido, predomina na região, com

temperatura média anual em torno de 27°C, e pluviosidade média anual da ordem de 500

mm, com estação chuvosa (intermitente) de janeiro a junho. Localmente, nas partes mais

elevadas das serras, o clima é Tropical Quente, Úmido e Sub-Úmido, com a pluviosidade

variando entre 800 a 1200 mm por ano (fig. 1.2a)

A vegetação é extensivamente dominada pela caatinga, que é substituída pelos

manguezais nas zonas de intermaré.  Nas planícies aluviais, também são encontrados

extensos carnaubais e na região costeira vegetação de praias e dunas (fig. 1.2b).  Os solos

são bastante variados; os tipos mais significativos são: Pedregosos, solos litólicos e

Bruno não cálcico ocupando todo o centro sul da área; Arenosos ou de tabuleiros, areias

quartzosas e Latossolos vermelho-amarelo, no litoral; Os solos Salinos, também

chamados de Solonchack e Solonetz, ocorrem principalmente na região de Macau; e os

solos de Várzea, também conhecidos como solos Aluviais, margeando o rio Piranhas-Açu

(fig.  1.2c).

Com relação à hidrografia, a principal bacia hidrográfica encontrada na região é a

do próprio rio Piranhas-Açu (fig.  1.2d). O rio Piranhas-Açu nasce na Serra do Braga, na

Paraíba, recebe as águas dos rios Piancó e do Peixe; após entrar no Rio Grande do Norte,

pelo Município de Jardim de Piranhas, recebe o nome de rio Açu e forma a bacia

hidrográfica da região do Seridó.

O rio Piranhas-Açu é o mais importante do Estado, que represado pela Barragem

Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, passou a formar um grande lago na região da

antiga São Rafael. Com a vazão da Barragem controlada, o rio torna-se perenizado, agora

com o nome de Açu, indo desaguar no Oceano Atlântico, nas imediações da cidade de

Macau.



Figura 1.2 – Mapas  dos aspectos fisiográficos (Felipe e Carvalho 1999).

a) C lim a                    b )  V egetação                  c )   So los                      d )  H id rografia                 e )  R elevo
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Segundo Felipe e Camargo (1999), no que diz respeito ao relevo, a área de estudo

abrange as unidades conhecidas como Planalto da Borborema, Depressão Sertaneja e a

Planície Costeira, além das Planícies Fluviais, Tabuleiros Costeiros, Chapada do Apodi e

Depressão Sub-litorânea, que são resumidamente descritas a seguir (fig.  1.2e):

(i)  O Planalto da Borborema compreende um maciço cristalino de direção NNE-SSW,

com dois níveis topográficos principais: um relevo dominantemente irregular, com

uma superfície mais elevada, com cotas variando de 600 a 1000 m e contendo

testemunhos de sedimentos eoterciários, e uma superfície mais baixa, com altitude

média de 450 m, contendo testemunhos de sedimentos terciários.

(ii)  A Depressão Sertaneja é formada por terrenos baixos situados entre as partes altas do

Planalto da Borborema e da Chapada do Apodi. Apresentando dois grandes conjuntos

geomorfológicos, um representado por uma superfície plana a levemente ondulada

interceptada, em alguns locais, por morros isolados e lagoas interiorizadas. Cortando

esta superfície, com uma direção aproximadamente NE-SW, tem-se um vale fluvial

amplo, em ambos os lados, com vertentes,  declive pouco acentuado e variado grau de

dissecação.

(iii)  A Planície Costeira ocorre em direção ao litoral, sendo formada por praias que têm

como limites, de um lado o mar, e, do outro, os tabuleiros costeiros.

(iv)  A Planície Fluvial é representada pelos terrenos baixos e planos situados ao longo dos

rios, também chamados de vales (Vale do rio Açu) e de várzea, inundados nas

enchentes.  O vale do Açu alarga-se em uma planície de maré associada à

desembocadura do rio Açu (Silva 1997).

(v)   Os Tabuleiros Costeiros ou planaltos rebaixados apresentam relevos planos e de

baixa altitude, formados basicamente por argilas e arenitos amarelo-avermelhados do

Grupo Barreiras.

(vi)  A Chapada do Apodi é formada por terras planas ligeiramente elevadas, formadas por

terrenos sedimentares, cortados pelos rio Piranhas-Açu. As cotas máximas são de

220m, na Serra do Mel.

(vii)  A Depressão Sub-litorânea constitui terrenos rebaixados, localizados entre duas

formas de relevo de maior altitude, neste caso entre, os Tabuleiros Costeiros e a

Chapada do Apodi.
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CAPÍTULO II - MATERIAIS E MÉTODOS

2.1- Levantamento bibliográfico e confecção de carta base

Esta etapa consistiu na obtenção de dados bibliográficos sobre a geologia,

geomorfologia e clima da região, assim como sobre os minerais pesados, visando a

análise crítica das informações já disponíveis para um melhor conhecimento do contexto

geológico da área em estudo, bem como adquirir uma fundamentação teórica sobre o

estudo de minerais pesados.

 Dados oriundos das cartas topográficas (SUDENE, 1972a, b, c, d, e e f) e do

mapa geológico do Estado do Rio Grande do Norte -1998, foram analisados  e integrados

com o objetivo de elaborar  um mapa base detalhado para utilização nas etapas

posteriores, incluindo a seleção de amostragem (Anexo 01A e 01B). Esses mapas base

foram também empregados na confecção de duas seções compostas longitudinais,

utilizando-se pontos cotados o mais próximo das margens, ao longo de todo o leito

principal do rio, desde a Serra das Queimadas até sua foz (Macau-RN) (ver figura 4.3).

2.2- Trabalhos de campo

Esta etapa envolveu amostragem de sedimentos e de rochas sedimentares, assim

como,  descrição nas diversas litologias encontradas.

Foram realizadas 5 viagens de campo (02-04 dias), durante os meses de Julho/97,

Outubro/97, Julho/98, Setembro/98 e Janeiro/99, tendo sido coletadas um total de 60

amostras. Destas, 44 foram obtidas ao longo do rio, no canal e nas margens, com

intervalos variando entre 5-10 km; 03 amostras coletadas na praia de Camapu-

Macau/RN (foz do rio); 04 amostras coletadas, em afloramentos da Formação Açu, no

Km 98 da Br-304, sentido Assu-Mossoró; 05 amostras coletadas nos depósitos das

cascalheiras do próprio Rio Açu e  04 amostras foram coletadas nas cascalheiras do Rio

Ceará-Mirim, no Município de Taipú-RN.

O posicionamento das amostras foi obtido utilizando-se GPS (Global Positioning

System) marca Garmin. As amostras foram coletadas com amostrador pontual (2 a 3 kg

de sedimentos por amostra) e identificadas de acordo com o seu local de amostragem.
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2.3 - Trabalhos de laboratório (estudos granulométricos e de minerais pesados)

2.3.1 - Preparação das amostras

As  amostras de sedimentos inconsolidados passaram por uma secagem prévia em

estufa (FANEM Mod. 320 – SE), visando à eliminação da umidade da amostra, enquanto

as amostras  de arenitos e sedimentos  semi-consolidados  passaram  por  um processo de

desagregação para liberação dos grãos individuais, que consistiu em uma retirada manual

dos grãos maiores e dos seixos, utilizando-se apenas, no caso das cascalheiras, a matriz

da rocha para análise. Em seguida foram quarteadas, tendo-se utilizado aproximadamente

200 gramas de cada amostra para determinação da quantidade de matéria orgânica

através do ataque com Peróxido de Hidrogênio (H2O2).

2.3.2 - Peneiramento

O peneiramento envolve também, além da seleção no tamanho do grão, a seleção

na forma do grão. Este fato é extremamente importante no caso dos minerais pesados,

que exibem uma variação na forma muito maior que os minerais leves (Wang e Komar

1985).

Antes de iniciar o peneiramento para escolha da fração a ser analisada, as

partículas finas (silte/argila) foram removidas através do peneiramento a úmido,

utilizando-se uma peneira com abertura de 0,0625 mm. A fração areia foi submetida a

peneiramento a seco padrão, utilizando-se um conjunto de peneiras (marca Sololest), com

diferentes diâmetros (2,0;  1,0; 0,5; 0,125 e 0,0625mm), acopladas a um agitador

mecânico (Produtest), por um período de 10 minutos para cada amostra. Para esta

atividade utilizou-se o peso inicial de 100g para cada amostra a ser peneirada.

Cada fração obtida a partir do peneiramento foi pesada, e estes dados utilizados

para estudos granulométricos.

2.3.3 - Minerais Pesados

Os minerais pesados foram separados utilizando-se para isto a técnica de

separação por gravidade, com o bromofórmio (gravidade específica de 2,89g/cm3) como

líquido denso.

Algumas amostras foram selecionadas em pontos distintos ao longo do rio, para

separação dos minerais pesados em todas as frações areia. Após a análise destas amostras

determinou-se que a melhor fração a ser trabalhada seria a fração areia muito fina (0,125
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– 0,0625mm), devido a mesma apresentar a maior diversidade, bem como a maior

quantidade de minerais pesados.

Lâminas de minerais pesados foram montadas com o Bálsamo do Canadá como

meio aderente (índice de refração = 1,54). Para identificação dos minerais em

microscópio polarizante foram observadas feições diagnósticas características (forma,

cor, pleocroismo, clivagem, inclusões, alteração, zoneamento, etc.), descritas na literatura

como, por exemplo o Atlas de minerais pesados (Mange e Maurer, 1992).

A contagem dos grãos foi feita com objetiva de médio aumento (16X), pela

técnica de contagem em linhas. Nesta técnica, a lâmina é movida por meio de um passo

mecânico ao longo de linhas transversais e os grãos que interceptam o cruzamento são

identificados e contados. Os resultados são obtidos sob a forma de dados em número de

freqüência, com o número de grãos recalculado para 100 % e a abundância do mineral

individual expressa em percentagem por número, sob a forma de tabelas e gráficos.

Foram contados um mínimo de 300 grãos de minerais transparentes (não opacos e não

micáceos) por lâmina (Anexo 02).

Amostras representativas foram analisadas sob microscópio eletrônico de

varredura (MEV), em laboratórios da Universidade de Kiel (Alemanha).

2.4 -Tratamento estatístico

Vários Softwares (EXCEL, LOTUS 1-2-3, SEDGRA, GRAPHER) foram

utilizados para tabular, integrar e mostrar graficamente os dados aqui obtidos. EXCEL e

LOTUS 1-2-3, foram utilizados essencialmente para tabulação, o SEDGRA para análise

granulométrica através da determinação da média, assimetria, curtose e desvio padrão e o

GRAPHER para confecção dos histogramas.  Apesar da inspeção visual de figuras já

indicar os trends mais marcantes, as diferenças mais sutis podem ser mascaradas, desta

forma o emprego de técnicas numéricas avançadas é de considerável importância. Neste

trabalho, os dados foram tratados através da  Análise Discriminante (método

multivariado que permite a análise simultânea de qualquer número de variáveis)

utilizando-se o Software Statgraphics Plus for Windows  versão 1.4.

Esta análise desenvolve um modelo discriminante, que  é então utilizado para

classificar cada observação em um dos grupos previamente identificados no estudo. 
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Também conhecido como um critério para classificação, o modelo discriminante é

determinado pela medição generalizada do quadrado da distância. É baseado em matrizes

de covariância entre grupos e tem por objetivo fornecer um método pelo qual se possa

prever em qual grupo um novo caso é melhor encaixado, ou obter um número pequeno

de variáveis prognósticas.

Uma ferramenta valiosa na discriminação entre grupos previamente definidos por

meio de suas variáveis é o método da análise discriminante “passo-a-passo” (stepwise

linear). Este método maximiza as diferença entre os grupos por funções lineares de

classificação, selecionando as variáveis mais discriminantes entre os grupos em cada

passo.  Da mesma forma, uma variável será eliminada se seu poder discriminatório se

tornar muito baixo.

A interpretação envolveu o exame das funções discriminantes para determinar a

importância de cada variável independente na separação entre os grupos, e então

posteriormente, observar as médias dos grupos para cada variável importante, de forma a

esboçar as diferenças entre os grupos utilizados.
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CAPÍTULO III - GEOLOGIA REGIONAL

3.1 - Introdução

O Nordeste brasileiro (Província Borborema, Almeida et al. 1977) possui um

acervo lito-estrutural herdado do Pré-Cambriano, com terrenos cristalinos afetados por

extensas zonas de cisalhamento brasilianas, de direção E-W, que comumente infletem

para direção NE-SW.  No Mesozóico, a maior parte dessas descontinuidades foram

reativadas e/ou superimpostas por uma série de fraturamentos durante a ruptura do

Gondawna, no Neocomiano, com a formação do Oceano Atlântico. Os esforços

decorrentes dessa abertura propiciaram a instalação de várias bacias interioranas, sendo

também responsável pelo processo de rifteamento e formação de bacias marginais, a

exemplo das bacias do Recôncavo, Tucano, Jatobá, Sergipe-Alagoas e Potiguar (Matos

1987).  No estado do Rio Grande do Norte,  o registro pré-cambriano está caracterizado

pelos terrenos cristalinos da Faixa Seridó, e o registro meso-cenozóico é representado

pelos terrenos sedimentares da Bacia Potiguar (fig. 3.1). Neste capítulo, serão

sintetizados os conhecimentos sobre a estruturação geológica regional desses dois

domínios, geneticamente distintos, e que certamente exercem eventual controle sobre a

deposição das unidades quaternárias e servem, por conseguinte, de substrato para as

coberturas recentes.

3.2 - Faixa Seridó

O arcabouço geológico da Faixa Seridó é caracterizado por uma seqüência de

rochas supracrustais (metassedimentos e metavulcânicas), metamorfisadas nos fácies

xisto verde a anfibolito, denominada de Grupo Seridó, o qual repousa sobre um

embasamento gnáissico-migmatítico, denominado de Complexo Caicó. O Complexo

Caicó, de idade paleoproterozóica (Hackspacher et al. 1990, Macedo et al. 1991 e Jardim

de Sá 1994), é composto principalmente por rochas plutônicas, com supracrustais

subordinadas de alto grau metamórfico, e possuem aspecto gnáissico ou migmatítico

bandado, resultante de intensa deformação e metamorfismo. Segundo Jardim de Sá

(1994),  o Grupo Seridó, do paleoproterozóico, é dividido em três formações: Jucurutu,

basal; Equador, intermediária, e Seridó, topo, brevemente descritas a seguir:
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Figura 3.1 – Arcabouço geológico regional da Faixa Seridó e dos terrenos sedimentares da Bacia Potiguar.
Adaptado de Jardim de Sá (1994) e RADAMBRASIL (1981),  apud Menezes (1999).
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A Formação Jucurutu, é caracterizada por paragnaisses quartzo-feldspáticos com

pouca biotita±muscovita±epídoto.  Lentes ricas em epídoto devem corresponder a antigos

nódulos margosos (inferida  assim,  uma  deposição  marinha).   Intercalações   de

anfibolito,   mármores, quartzitos,   micaxistos,   rochas    calciossilicáticas,   formações

ferríferas,    metavulcânicas     e metaconglomerados,     intercalados     em    biotita

gnaisses   e   gnaisses   quartzo-feldspáticos.  Em alguns setores, esses gnaisses

apresentam-se muito deformados, com intensa transposição e lineação proeminente, e em

outros, apresentam-se migmatizados e deformados.  Em ambos os casos, formam-se

gnaisses bandados, preservando-se as lentes de epídoto.  É considerado para esses

gnaisses, origem metassedimentar (xistos, arcósios e subgrauvacas), ou metaígnea (para

as vulcânicas félsicas, veios de aplito ou granitos deformados).  Os anfibolitos

homogêneos com hornblenda e plagioclásio, representam antigos derrames basálticos (ou

andesitos basálticos).  As rochas calciossilicáticas foram originadas a partir de margas.

A Formação Equador, é composta principalmente por quartzitos (puros,

muscovíticos e feldspáticos), com intercalações de metaconglomerados (mono ou

diamictos).  Podem, ou não, serem considerados como parte desta unidade, restritos

gnaisses, micaxistos, mármores e calciossilicáticas.

A Formação Seridó é composta principalmente por micaxistos com quartzitos,

mármores, anfibolitos e calciossilicáticas subordinadas.  Os micaxistos representam

antigos pacotes de grauvacas, siltitos e argilitos, com uma fonte mais potássica em

relação aos litotipos da Formação Jucurutu. Apresentam uma mineralogia bastante

variada (estaurolita, andaluzita, plagioclásio, granada, opacos, clorita, quartzo,

sillimanita, tremolita, diopsídio, microclina, titanita). Em locais de baixo grau

metamórfico/baixo strain são distinguíveis feições primárias como estratificação

gradacional silte-argila e, mais raramente, estratificação convoluta ou slump.

De acordo com Jardim de Sá (1994), as formações supracitadas representam

variações laterais de fácies de um megaciclo sedimentar, onde as formações Jucurutu e

Equador são interpretadas como depósitos pré-orogênicos em ambientes inicialmente

instáveis, com variações de fácies fluviais e vulcânicas.  Já a Formação Seridó, ou parte

dela, é interpretada como uma seqüência turbidítica tipo flysch, sinorogênica. Os contatos

do Grupo Seridó com o embasamento gnáissico-migmatítico estão freqüentemente

marcados por zonas miloníticas. A evolução geodinâmica do Grupo Seridó ainda é
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bastante controversa:  monocíclica, afetada por apenas uma orogênese Brasiliana,

neoproterozóica (Archanjo e Salim 1986 e Caby et al. 1991), ou policíclica, afetada por

uma orogênese paleoproterozóica e retrabalhada no Brasiliano (Jardim de Sá 1994). Esse

conjunto de supracrustais e seu embasamento, encontram-se cortados por corpos

graníticos brasilianos e transamazônicos, e estão afetados por deformações do tipo dúctil

e dúctil-frágil a frágil.  A deformação dúctil mais antiga é de natureza tangencial, sendo

superimposta no brasiliano por dobras e zonas de cisalhamento de direção NE-SW.  A

deformação dúctil-frágil a frágil é expressa por movimentações retrogressivas e/ou

reativações das zonas de cisalhamento NE,  por um sistema de falhas transcorrentes

conjugadas, além de juntas de extensão ligadas a uma compressão E-O (Jardim de Sá

1994).

Características petrográficas serão descritas com mais detalhes no Capítulo V,

quando da discussão sobre proveniência dos minerais pesados.

3.3 - Bacia Potiguar

3.3.1 – Evolução Mesozóica

A origem da Bacia Potiguar, a partir do Mesozóico, é explicado por alguns

pesquisadores, a exemplo de Matos (1987), como decorrente de um processo de

rifteamento, em resposta a um  afinamento crustal atuante na Província Borborema,

durante o fraturamento do Gondwana e formação do Oceano Atlântico.   Nesse período, o

extremo nordeste brasileiro foi submetido a uma variação de esforços com movimentos

divergentes E-W (Françolim & Szatimari 1987) iniciado no Jurássico (fig. 3.2A). Tais

esforços se inverteriam, no Neocomiano, para movimentos compressivos na margem

equatorial (fig. 3.2B).  Esses esforços resultaram na formação e reativação de falhas

normais de direção E-W, originando os grabens da atual porção submersa da Bacia

Potiguar.  Durante o Aptiano, a Província esteve submetida apenas a uma distensão de

direção N-S (fig. 3.2C). No início do Albiano, movimentos divergentes E-W, entre as

placas, causaram um cisalhamento lateral dextral na margem equatorial brasileira (fig.

3.2D). No Maastrichiano esses movimentos inverteram para uma  compressão N-S,

reconhecido na literatura (Cremonini 1993) como compressão pós-campaniana (fig.

3.2E).
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Figura 3.2 – Evolução da separação dos continentes Sul-Americano e Africano (Françolin e Szatmari 1987).

Diversos pulsos magmáticos intrusivos e extrusivos, precederam e acompanharam

a instalação da Bacia Potiguar, como por exemplo: diques de basaltos e diabásio

toleíticos (vulcanismo Rio Ceará-Mirim de idade K-Ar entre 175-160 Ma e 145-125 Ma

(Oliveira e Martins 1992). O arcabouço estrutural dessa bacia, formado ao longo do

rifteamento, suportam seqüências sedimentares neocomianas a terciárias e é composto

por grabens assimétricos de duas direções distintas: NE-SW, denominados de

Umbuzeiro, Guamaré e Boa Vista, e SE-NW denominado de Apodi (fig. 3.3). Esses

grabens são separados por altos internos do embasamento cristalino, denominados de

Quixaba, Serra do Carmo e Macau.  Toda essa arquitetura estrutural é controlada por um

sistema de falhas lístricas normais que, possivelmente, representem reativações de zonas

de cisalhamento dúcteis brasilianas (Matos 1992).
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Figura 3.3 – Arcabouço estrutural da Bacia Potiguar.  Simplificado de Bertani et al. (1990).

Bertani et al. (1990) apresentam uma evolução tectono-sedimentar para a Bacia

Potiguar na qual são individualizados três estágios tectônicos principais: rifte,

transicional e drifte.

RIFTE

Durante este estágio, desenvolveram-se as grandes falhas normais e de

transferência ativas desde o Neocomiano, na  porção emersa da bacia, até o Eoaptiano, na

porção submersa. A sedimentação resultante dessa fase repousa discordantemente sobre o

embasamento pré-cambriano e corresponde a um sistema deposicional flúvio-lacustre

(Bertani et al. 1990), caracterizado por progradações de arenitos finos, siltitos e folhelhos

ricos em matéria orgânica.  Esta seqüência que ocorre restrita aos grabens da bacia é

representada pelas formações Pendências e Pescada. No final deste estágio, ocorreu um

soerguimento generalizado, acompanhado de basculamento de blocos com o

desenvolvimento de altos internos, originando uma discordância regional de caráter

erosional e angular.

Matos (1992) identificou três fases de rifteamento no nordeste brasileiro, que são

associadas com a evolução da ramificação e são responsáveis pela diferenciação espacial

e temporal dessa bacia: Sin-rifte I, Sin-rifte II e Sin-rifte III (fig. 3.4).  Dentre as três
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fases, as duas últimas são consideradas as principais fases de rifteamento, apresentando

diferenças importantes no registro litoestratigráfico e no estilo estrutural.

Figura 3.4 - Cenário tectônico em que foi gerada a Bacia Potiguar, com individualização dos estágios Sin-
rifte I, Sin-Rifte II e Sin-rifte III (modificado de Matos 1992).

A fase Sin-rifte II, desenvolveu-se entre o Eo-Neocomiano e o Barremiano,

gerando a maioria dos riftes associados a um amplo fraturamento crustal, com grandes

falhas e mega zonas de cisalhamento transversais. A deformação extensional nessa fase,

distribuiu-se em três eixos principais de rifteamento: (a) Gabão-Sergipe/Alagoas; (b)

Recôncavo-Tucano-Jatobá e (c) Cariri-Potiguar e deslocou-se das bacias mais orientais

(trends Recôncavo-Tucano-Jatobá e Gabão-Sergipe/Alagoas) para noroeste, formando

uma série de bacias intracratônicas alongadas no sentido NE-SW das quais, a Bacia

Potiguar faz parte (fig. 3.4B), propiciando a abertura do Graben Pendência, e uma

tectônica de fragmentação controlada principalmente pelas falhas de Carnaubais, Areia

Branca e Apodi.  Formaram-se também, os grabens Boas Vista e Umbuzeiro (Matos

1992).  O soerguimento do Alto de Macau separou duas bacias estruturais, onshore e

offshore, no interior de uma grande depressão continental sem geração, no entanto, de

crosta oceânica (Matos 1992).  Um baixo estrutural NE-SW (Graben de Touros) também



Silva, M. G. 1999 – Dissertação de Mestrado

PPGG-UFRN                                                                                                                                                                      Capítulo III

18

foi formado, com o soerguimento do Alto de Touros. Este processo de rifteamento foi

fortemente influenciado pelas estruturas preexistentes associadas à Província Borborema

(Matos 1987b,  apud Matos 1992). A última fase de rifteamento, Sin-rifte III, ocorreu no

Neo-Barremiano e caracterizou-se por uma principal mudança na cinemática do rifte,

quando a sedimentação do rifte Cariri Valley e Bacia Potiguar onshore foram abortados e

a principal deformação iniciada no ramo equatorial (fig. 3.4C).  A sedimentação instalada

na Bacia Potiguar, tanto na fase Sin-rifte II, como na fase Sin-rifte III, foi tipicamente

continental, caracterizado por sedimentos de um sistema deposicional flúvio-lacustre, que

compõem a Formação Pendência.

TRANSICIONAL

Os depósitos da seqüência rifte foram sobrepostos, de maneira discordante, pelos

litotipos de uma seqüência transicional, que se caracterizou por uma subsidência térmica

contínua, com sedimentação ocorrendo em ambiente tectônico relativamente calmo.

Durante esse estágio, foi depositada a Formação Alagamar, de idade neoaptiano,

composta de folhelhos e carbonatos lagunares restritos, com influência marinha

(Camadas Ponta do Tubarão), intercalados com arenitos deltaicos que gradam para fácies

mais grossas nas áreas mais proximais (Costa et al. 1983, apud Bertani et al. 1990).  Os

folhelhos desta formação também são ricos em matéria orgânica, porém com maturação

térmica suficiente para geração de hidrocarbonetos apenas na área submersa e pequena

porção emersa da bacia (Rodrigues et al. 1983, apud Bertani et al. 1990). As condições

entre o estágio de ruptura e o de deriva afetaram essa seqüência, principalmente por

falhas normais e transcorrentes reativadas.

DRIFTE

A seqüência transicional foi coberta pelos sedimentos da fase drifte de maneira

discordante, sob condições de mar aberto em ambiente de deriva continental, a partir de

transgressões e regressões marinhas (Bertani et al. 1990). A subsidência foi controlada

principalmente por mecanismos termais e isostáticos, e como conseqüência, as

modificações estruturais consistiram essencialmente de falhamentos normais,

principalmente, ao longo de lineamentos mais antigos. Durante esse estágio foram

depositadas duas unidades distintas: uma unidade Flúvio-Marinha Transgressiva e uma

Unidade Flúvio-Marinha Regressiva.
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A unidade Flúvio-Marinha Transgressiva, de idade albiana-turoniana, é composta

de arenitos fluviais grossos a médios, deltaicos, estuarinos e litorâneos englobados na

Formação Açu.  A Formação Açu é caracterizada por camadas de arenitos grossos a

muito fino, conglomerados, siltitos, argilitos e folhelhos.  A Formação Açu foi dividida

por Vasconcelos et al. (1990) em quatro unidades de correlação, denominadas, da base

para o topo, de Açu-1, Açu-2, Açu-3 e Açu-4.  A unidade Açu-1, basal, constitui-se de

arenitos grossos e argilosos.  A unidade Açu-2 é constituída de arenitos grossos a finos,

siltitos e folhelhos, além de calcarenitos e calcilutitos da Formação Ponta do Mel

intercalados nesta unidade. A unidade Açu-3 é constituída de arenitos grossos a finos,

siltitos e folhelhos.  Por último, a unidade Açu-4, membro superior da Formação Açu, é

constituída de argilitos, folhelhos, siltitos, arenitos muito fino a médios, eventualmente

calcilutitos e margas dolomitizadas  O contato superior da unidade Açu-3 com a Açu-4 é

caracterizado pelo MARCO I, a nível regional, que registra um importante evento

transgressivo (Vasconcelos et al. 1990).  Esta unidade gradou lateralmente em direção à

porção offshore da bacia, durante o Neo-Albiano, para depósitos carbonáticos

plataformais da Formação Ponta do Mel.  No final da seqüência, ocorrem rochas

carbonáticas da Formação Jandaíra (Turoniano a Eo-Campaniano), sobrepostas aos

arenitos da Formação Açu na maior parte da porção emersa da bacia, como também aos

arenitos e folhelhos do Membro Quebradas da Formação Ubarana de idade cenomaniana,

nas porções mais a offshore da bacia.  O Membro Quebradas ocorre restrito à faixa

submersa da bacia, tendo sido depositado entre o Albiano e o Holoceno (Souza 1982).

Estes sedimentos foram depositados em ambiente continental compreendendo fácies

aluviais, fluviais (entrelaçado e meandrante) e estuarinas, gradando a ambiente marinho

raso com fácies de plataforma carbonática ou terrígena (formações Ponta do Mel e

Ubarana-Membro Quebradas) (Vasconcelos et al. 1990).

O Magmatismo Serra do Cuó de idade 83 ± 6Ma (Mizusaki 1993 apud Araripe e

Feijó 1994), são diques intercalados a sedimentos da Formação Açu, restrito a porção

centro sul da Bacia Potiguar. Esse magmatismo antecede a fase de soerguimento,

caracterizada na porção offshore da bacia, que resultou na discordância erosiva Pré-

Ubarana de Cremonini e Karner (1995).Essa discordância está associada ao soerguimento

termal da crosta causado pelo fluxo de calor anormalmente elevado, proveniente de um

centro de espalhamento oceânico que se deslocava em frente à bacia ao longo da margem
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equatorial brasileira (fig 3.5). A reativação de falhas, como a de Afonso Bezerra, seria

conseqüência desse evento.

A Unidade Flúvio-Marinha Regressiva é composta por arenitos costeiros

(Formação Tibau), grainstones bioclásticos, wackstones, folhelhos e arenitos da

Formação Guamaré (Neo-Campaniano a Holoceno), intercalados pelos basaltos da

Formação Macau de idade neo-eocênica a miocênica.  Todos encontram-se interdigitados

com folhelhos marinhos profundos e depósitos turbidíticos da Formação Ubarana, de

idade neo-campaniana a cenozóica.  Está incluso nesta seqüência, arenitos e

conglomerados da Formação Barreiras, de idade cenozóica e depósitos aluvionares

recentes.

Figura 3.5 – Modelo para origem da discordância pós-Jandaíra.  Cremonini e Karner (1995).

Araripe e Feijó (1994) atualizaram e organizaram a coluna proposta por Souza

(1982) e a de Lima Neto (1989 apud Araripe e Feijó 1994), segundo três unidades

litoestratigráficas: Grupo Areia Branca, basal; Grupo Apodi, intermediária, e Grupo

Agulha , topo (fig. 3.6).

O Grupo Areia Branca de conteúdo predominantemente clástico, reúne as

formações Pendência, Pescada e Alagamar.  Segundo Souza (1982), a Formação

Pendência é de idade Neo-Rio da Serra a Jiquiá. O principal sistema deposicional é o de

leques aluviais coalescentes, mas também há sistemas flúvio-deltáicos com pelitos

lacustres entremeados por turbiditos, datados do eoalagoas.  A Formação Alagamar, foi

proposta por Souza (1982) para designar uma seção areno-carbonática de idade

neoalagoas, sotoposta à Formação Açu. Essa formação é constituída por dois membros,

separados por uma seção pelítica denominada de Camadas Ponta do Tubarão.  O Membro

Upanema, basal,  é  caracterizado  por  arenitos finos e grossos e folhelhos de um sistema
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Figura 3.6 – Carta estratigráfica da Bacia Potiguar. Araripe e Feijó (1994).

flúvio-deltáico.  As Camadas Ponta do Tubarão, intermediárias, são constituídas de

calcarenito e calcilutito ostracoidais e folhelhos de um sistema lagunar, e o Membro
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Galinhos é predominantemente pelítico, com folhelhos e calcilutitos marinhos neríticos.

Estes três membros são separados por discordâncias.

O Grupo Apodi, reúne rochas siliciclásticas da Formação Açu de idade albiano a

cenomaniana e rochas carbonáticas da Formação Jandaíra de idade turoniano a meso

campaniana. A Formação Jandaíra, segundo Silva et al. (1994), tem seus sedimentos

depositados em um trato de sistema de nível de mar alto, de idade turoniana a

mesocampaniana.  Esta formação constitui uma plataforma   carbonática,   na   qual

Monteiro   e   Faria   (1990)   propõem   dois   modelos:  um representando uma rampa

carbonática, com fácies de águas rasas, passando à fácies de águas profundas, sem

definição de borda de plataforma, e outro modelo, caracterizado como uma plataforma

carbonática com bordas formadas por bancos bioclásticos, os quais restringem uma

plataforma rasa e ampla.  As rochas desta formação também interdigitam-se, na direção

da parte submersa da bacia, com os litotipos basais da Formação Ubarana.

O Grupo Agulha, segundo Araripe e Feijó (1994), congrega as formações

Ubarana, Guamaré e Tibau, formadas por clásticos e carbonatos de alta e baixa energia.

A Formação Ubarana é constituída de folhelhos e argilitos, entremeados por camadas de

arenitos grossos a muito finos, siltitos e calcarenitos finos, depositados em talude e bacia,

datados desde o Albiano até o Holoceno.  Estas rochas estão lateralmente interdigitadas,

em direção ao continente, com as rochas da Formação Guamaré e as rochas do Grupo

Apodi. A Formação Guamaré é caracterizada por calcarenitos bioclásticos e calcilutitos,

depositados em plataforma e talude carbonáticos.  Essa seqüência carbonática interpõe-se

lateralmente aos pelitos Ubarana e aos arenitos Tibau.  Sua idade vai do neocampaniano

ao Holoceno.  A Formação Tibau é composta por arenitos grossos, sobrepostos aos

carbonatos Guamaré, são típicos de um sistema de leques costeiros.  Esses sedimentos

interdigitam-se lateralmente com as formações Guamaré e Barreiras.  Possui idade do

neocampaniano ao Holoceno.

3.3.2 – Evolução Cenozóica

Ainda existe muitas controvérsias sobre o início dessa evolução.  Na Bacia

Potiguar esse limite é marcado pela superfície de erosão denominada de Discordância

Pré-Ubarana  (fig. 3.5), que antecede uma litologia predominantemente Terciária, como a

seqüência regressiva, o magmatismo Macau, sedimentos clásticos das formações Serra do
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Martins e Barreiras (Grupo Barreiras), associados a soerguimentos e erosões na Província

Borborema (Feio 1954), além de depósitos fluviais, deltaicos, praiais e eólicos. No

tocante ao arcabouço estrutural, a maioria das feições estão associadas a modelamento do

relevo condicionado por uma tectônica pós-cretácea e/ou são oriundas da reativação de

estruturas herdadas da evolução pré-cambriana e mesozóica, retomadas por um campo de

tensões neotectônico.

O magmatismo Macau, é representado por derrames de olivina-basalto afanítico,

diabásio, e vulcânicas associadas, de idade entre 45 e 29Ma (Mizusaki 1987 apud Araripe

e Feijó 1994), intercalados com rochas sedimentares das formações Ubarana, Guamaré e

Tibau.

A partir do Mioceno, os sedimentos clásticos do Grupo Barreiras foram

depositados ainda em caráter regressivo, não só na Bacia Potiguar, assim como na maior

parte das bacias do litoral sudeste e norte-nordeste brasileiro.

O Grupo Barreiras vem sendo alvo de estudos desde o começo do século.  Branner

(1902, apud Campos e Silva 1973), foi o primeiro autor a utilizar o termo “Barreiras”

para definir uma faixa contínua de sedimentos que ocorrem na região litorânea desde o

Rio de Janeiro até o Pará, com características próprias de feições geomorfológicas

descritas como tabuleiros que, em vários trechos do litoral nordestino suportam falésias

(vivas ou recuadas).  Moraes (1924) englobou na “Série Barreiras” o capeamento

sedimentar que ocorreu sobre várias serras interioranas no Nordeste, como as Serras do

Martins e de Santana.  Após várias décadas de estudos, Mabesoone (1994) admitiu a

denominação original de Grupo Barreiras e subdividiu-o  em três unidades lito-

estratigráficas intercaladas por unidades edafo-estratigráficas (quadro I).

Quadro I : Proposta de divisão para o “Grupo Barreiras” ( Mabesoone et al. 1972)

Idade Unidade Lito-estratigráfica Unidade Edafo-estratigráfica

Holoceno Areias brancas

Pleistoceno Formação Macaíba Intemperismo Potengi

(retrabalhamento eólico)

Plioceno Formação Guararapes Intemperismo Riacho Morno

Mioceno Formação Serra do Martins Intemperismo Laterítico

Oligoceno Intemperismo Caulinítico
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Esse grupo compreende sedimentos arenosos, rochas conglomeráticas com matriz

argilosa e argilitos, ou maciços ou exibindo estratificações plano-paralelas e cruzadas.

Predominam  cores avermelhadas, indicando cimentação por óxidos de ferro.  No

conjunto, são interpretados como depósitos ligados ao sistema fluvial meandrante.  O

relevo associado corresponde predominantemente a interflúvios tabulares com graus de

dissecação variáveis, às vezes recortados como falésias no litoral.

A Formação Serra do Martins, compreende a sedimentação mais interiorana,

correspondendo ao capeamento de serras com altitudes superiores a 600m.  A Formação

Guararapes é representada por sedimentos arenosos a argilosos, em camadas horizontais

ou lentes, de maneira irregular; a fração areia é quartzosa a quartzo-feldspática, com

cores vivas e variadas.  A Formação Macaíba compreende sedimentos na fração areia

fina a argila, correspondendo a depósitos fluviais de baixa energia, gradando a planície

costeira.

Acima do Barreiras e margeando os principais rios da região (e.g. Piranhas-Açu,

Ceará-Mirim e Jaguaribe) ocorrem depósitos de cascalheiras, constituídos por

conglomerados clasto-suportados polimíticos de coloração dominantemente avermelhada.

Entre os clastos, predominam seixos de quartzo policristalino com tamanho variando de 1

a 20 cm (Silva, 1997).  Subordinadamente, encontram-se seixos de sílex, do calcário

jandaíra, feldspatos, quartzitos, basaltos e gnaisses, com diferentes graus de

arredondamento e esfericidade indicando fontes distintas do material.  Em termos de

estruturas primárias apresenta-se predominantemente maciço;  subordinadamente,

aparecem estratificações cruzadas planares de baixo ângulo.  Estruturas hidroplásticas

indicativas de deformação neotectônica são características destes depósitos (Silva, 1997).

Estratigraficamente também acima do Barreiras e aparentemente abaixo dos

sedimentos dunares, são  encontrados os sedimentos areno-quartzosos com pouca argila e

grânulos de quartzo e limonita, de coloração amarelo avermelhada, apresentando por

vezes estratificação plano paralela. Estes depósitos são diferenciados por alguns autores

(citados por Nogueira et al. 1990 a, b) e são geralmente relacionados ao intemperismo

Potengi de Mabesoone et al. (1972). Foram denominados de Formação Potengi (Vilaça et

al. 1986).
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Os depósitos eólicos (dunas de areias quartzosas) são classificadas basicamente em

paleodunas e dunas móveis. As paleodunas são sedimentos eólicos quaternários,

atualmente fixados pela vegetação, constituídas predominantemente por quartzo em

forma de areias quartzosas, bem selecionadas e com grãos arredondados (Gomes et al.

1981). As dunas móveis referem-se às que se formam atualmente. Estão associadas ao

desenvolvimento do litoral atual, e formam extensos cordões paralelos à praia. Recobrem

tanto o Grupo Barreiras como depósitos fluviais recentes. São compostas

predominantemente de quartzo, em grãos arredondados do tamanho areia, bem

selecionados e de coloração clara.

Os depósitos flúvio-lacustrinos encontram-se distribuídos em todo o continente e

estão associados aos leitos dos rios principais. Podem ser encontrados nas

desembocaduras dos rios que atingem o litoral, sendo nestes setores, predominantemente

argilosos. Estes depósitos são mais importantes no litoral norte do Estado.

Os beach-rocks, ou arenitos de praia, são rochas sedimentares usualmente formadas

na zona intermáre, embora possa desenvolver-se também em zona sublitorânea. A

mineralogia dos beach-rocks pode variar de areias silícicas puras a areias carbonáticas

biogênicas, enquanto que o cimento pode variar de aragonita a calcita magnesiana

(Stoddart e Cann 1965; Alexandersson 1972). Bezerra et al. (1998), em seu estudo de

análise de variações do nível do mar em registros sedimentares holocênicos do nordeste

do Brasil, concluíram que os beach-rocks são úteis como indicadores do nível do mar em

regime mesomaré.
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CAPÍTULO IV - GEOMORFOLOGIA

O conhecimento geomorfológico exposto na literatura, foi alvo de várias análises,

por diversos autores, desde o início do século até os dias atuais.  Os pioneiros a estudar a

geomorfologia do Nordeste, mais especificamente os Estados da Paraíba e do Rio Grande

do Norte, foram Crandall (1910) e Moraes (1924), os quais destacaram os traços

fundamentais da diferenciação morfológica entre o litoral e o Planalto da Borborema.

Estudos subseqüentes (Feio 1954, Ab’Saber 1956a e b, King 1956, entre outros) deram

ênfase ao papel das influências climáticas na evolução do relevo.

Com o Projeto RADAMBRASIL, a partir da década de 70, fez-se necessária a

utilização de imagens de radar, juntamente com o controle de campo (Prates et al. 1981),

para a identificação de Unidades Geomorfológicas que compreendem os Estados da

Paraíba e Rio Grande do Norte, fundamentadas basicamente em seqüências litológicas

(Mabesoone et al. 1972).

O Planalto da Borborema, acha-se circundado pela Depressão Sertaneja,

atingindo cotas superiores a 800m de altitude.  É constituído por litologia

predominantemente pré-cambriana do Complexo Cristalino com testemunhos de

sedimentos eoterciários e terciários, sendo um importante núcleo dispersor  da drenagem

no Nordeste Brasileiro.  É caracterizado por serras com formas predominantemente

tabulares, a exemplo das serras de Santana e Martins, com provável idade eocênica

(Jardim de Sá et al. 1999) a Eoceno-Oligoceno (Moraes Neto e Alkim 1999), constituídas

por siliciclásticos continentais.  A Serra de Santana é um importante divisor de águas da

Bacia Hidrográfica Piranhas-Açu, com rios fluindo para S-SW e N-NW.  Esses rios têm

suas nascentes na cornija sul da serra e raramente nascem sobre a mesma (Menezes

1999).

A Depressão Sertaneja é representada por uma depressão semi-árida, bordejando

setores mais elevados do Planalto da Borborema caracterizados pela presença de

inselbergs esculpidos em rochas granulíticas, gnáissicas e graníticas.  A rede fluvial

instalada sobre a Depressão Sertaneja é composta por várias bacias hidrográficas

caracterizadas, inicialmente, por apresentar direcionamentos distintos: norte, leste e oeste.

O rio Piranhas-Açu se dirige para o litoral norte,  tendo sua cabeceira nas imediações da
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Serra do Braga.  Ao cortar a Serra de Santa Catarina, abre um vasto boqueirão,

penetrando, em seguida na Depressão Sertaneja, em direção NE.  Recebe maior

quantidade de afluentes pela margem direita, procedente do Planalto da Borborema,

apresentando um padrão de drenagem dendrítico, e corre encaixado na Superfície

Sertaneja com o leito bastante retilíneo, denotando um controle estrutural marcante.

Drena uma superfície terciária, representada por rochas do vulcanismo Cabugi.  A

ocorrência de planície ao longo do rio é limitada devido ao seu encaixamento e ao seu

pequeno poder de deposição, sendo observada, apenas, na confluência com o rio do

Peixe, com uma largura de 5 km.  É importante salientar que neste setor, o rio corta

litologias sedimentares do Grupo do Rio do Peixe enquanto no restante da área ele corre

encaixado em rochas do embasamento. No decorrer da história geológica e da evolução

morfogenética, os processos erosivos truncaram indistintamente os mais variados tipos de

litologias pertencentes ao Complexo Cristalino ou às coberturas sedimentares ressaltando

em um relevo homogêneo, eventualmente rompido pela presença de relevo convexizados

e inselbergs, onde se destacam as formas de topo plano.

Os Tabuleiros Costeiros estendem-se numa faixa contínua de cerca de 700 km ao

longo do litoral dos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, com

altitude média variando entre 70 e 100m.   Tomando-se como base suas características

geológicas, pedológicas e geomorfológicas, apresentam-se com feições individualizadas,

sendo divididos em tabuleiros, chapadas do litoral norte e faixa litorânea.  Os tabuleiros

propriamente ditos, são constituídos de sedimentos com espessura que variam de 2 a 6 m

visíveis, com camadas sub-horizontais, geralmente mergulhando para E e N.  Esses

sedimentos foram considerados pela maioria dos autores como pertencentes ao Grupo

Barreiras.  São representados por dois setores, seccionados pela Chapada do Apodi: setor

oeste e setor leste, sendo o setor oeste de menor expressão.  Os tabuleiros do setor leste

prolongam-se em direção à norte, até a foz do rio Piranhas ou Açu, apresentando

diferentes intensidades de dissecação.  A chapada do Apodi faz parte das Chapadas do

Litoral Norte, sendo constituída por sedimentos carbonáticos da Formação Jandaíra,

compreendida entre os cursos inferiores dos rios Jaguaribe e Piranhas-Açu e capeada

pelos clásticos do Grupo Barreiras próximo ao litoral.  Sua continuidade é interrompida

pelo baixo curso do Piranhas-Açu.  Os cursos dos rios que as seccionam acompanham a
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direção estrutural SW-NE marcada por falhas nas rochas do embasamento.  Esse

direcionamento paralelo é superimposto às chapadas e, em alguns trechos, apresenta

terraços fluviais, as vezes se confundindo com a própria planície aluvial.  Nas áreas de

contato do embasamento com os sedimentos cretáceos, o rio Piranhas-Açu, depositou

espessas cascalheiras que formam três níveis de terraços.  Essas cascalheiras encontram-

se atualmente dissecadas, mais frequentemente em interflúvios tabulares.

Na Faixa Litorânea, são encontrados os campos de dunas, sobrepostos aos

Tabuleiros Costeiros, às planícies marinhas e fluvio-marinhas quaternárias.  Essas

unidades foram evidenciadas a partir do papel das influências climáticas na evolução do

relevo.  As planícies fluviomarinhas ocorrem nas embocaduras do rio Piranhas-Açu, com

vastas acumulações deltaicas, possuindo forma triangular com a base voltada para o mar.

Ocupam uma área de 480 km2 e se estendem até 35 km para o interior, sendo ocupadas

por salinas nas proximidades do litoral devido à maior influência do mar no estuário

desse rio.

O controle tectônico sobre a gênese do relevo é evidenciado para o caso da calha

do rio Piranhas-Açu, sendo citados casos de falhamentos, afetando o Cretáceo da Bacia

Potiguar e os remanescentes da Serra do Martins (Campos e Silva 1973).  Nos terrenos

cristalinos, o controle pode ser marcado nas estruturas herdadas.

Com relação a morfologia fluvial, de uma forma mais ampla, são reconhecidos

padrões de drenagens que podem servir de parâmetros para individualizar as

características lito-estruturais associadas. No seu alto curso (região de Parelhas-Caicó),

sob o domínio dos litotipos do embasamento gnáissico-migmatítico, o rio Piranhas-Açu

orienta-se na direção NE, exibindo um padrão de drenagem dendrítico denso, com

direção preferencial NW e secundariamente NE. Essas orientações refletem uma

ordenação, provavelmente, segundo as estruturas dúcteis regionais (ex. Zona de

Cisalhamento Açu-Piranhas) de idade pré-cambriana. Todavia, no seu médio curso, a sul

da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, a drenagem aproxima-se de um padrão

retangular, possivelmente associado ao controle dos diques do Magmatismo Rio Ceará-

Mirim.  Nesta porção, os terraços aluvionares (feições geradas diretamente pela dinâmica

fluvial) possuem ocorrência restrita e pouca distribuição lateral. Caracterizam-se, na
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maioria das vezes, por blocos de arenito e rochas do embasamento cristalino adjacente,

com tamanhos variados.

No geral, o relevo é arrasado a suavemente ondulado, com ressaltos de alguns

inselbergs. As feições de erosão estão dispostas segundo os trends preferenciais NW e

NE; entretanto, não apresentam grandes expressões.

Os padrões de vertentes também são condicionados pelo arranjo litoestrutural da

região. Os diferentes planos de declividades relacionam-se às proximidades do leito do

rio. As vertentes mais suaves, de aspecto convexo, são observadas nas porções onde

predominam os micaxistos da Formação Seridó.

O  vale do rio Açu, no seu baixo curso, é uma das feições morfo-neotectônicas

mais representativas do litoral norte do Estado do Rio Grande do Norte e, em especial, da

Bacia Potiguar.  As superfícies topográficas estão representadas por interflúvios

modelados sobre feições estruturais pré-existentes (superfícies estruturais Açu, Jandaíra e

Barreiras) ou, menos proeminente, como resposta a processos erosivos. É evidente o

controle tectônico das formas de relevo, junto com a dinâmica tectônica cenozóica, para a

análise geomorfológica da área.  Através dos lineamentos, estabeleceram-se orientações

NW-SE e NE-SW como direções regionais principais.

A Falha de Afonso Bezerra, NW-SE (Hackspacker et al. 1985), e o Graben do Rio

Açu, NE-SW, foram as estruturas fundamentais reconhecidas.  O Lineamento de Afonso

Bezerra é uma zona bem marcada por cerca de 100 km, atribuído ao Mesocampaniano

(discordância pré-Ubarana; Cremonini e Karner 1995) ou Terciário (Vulcanismo Macau;

Hackspacher et al. 1985), ou, ainda, ao final do Neoproterozóico (relacionado aos diques

de granito tardi-brasilianos, próximos a Pedro Avelino–RN; Dantas 1998). O sistema de

falhas de Carnaubais, representado por falhas lístricas normais intracrustais, exerceu um

forte controle no desenvolvimento do arcabouço tectônico da bacia (Matos 1992).  Estas

falhas exercem um nítido controle sobre várias feições geomorfológicas, como a linha de

falésias mortas, esculpidas nos sedimentos do Grupo Barreiras por cerca de 21km, desde

Ponta do Mel até Porto do Mangue, onde instalaram-se canais fluviais lineares (Rio das

Conchas, Riacho Barroco, Rio da Serra) e a forma deltaica da foz do rio Açu, no caso dos

canais dos rios das Conchas e dos Cavalos. Encravados na atual planície deltaica,

ocorrem beach rocks e paleodunas que, em associação às falésias mortas, evidenciam a
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presença de uma antiga linha de costa.  Segundo Fonseca (1996), os falhamentos

impostos aos sedimentos dos terraços do rio Açu, correspondem às evidências de

reativação quaternária (fig. 4.1).

Figura 4.1 – Modelo proposto por Fonseca (1996) para a compartimentação do litoral norte entre as falhas de
Afonso Bezerra e Carnaubais.

Fonseca (1996), baseado em estudos de poços, descrição de afloramentos na área

entre Assu e Macau, concluiu que o Graben do rio Açu, é reconhecidamente um

elemento morfológico fundamental, com uma rede de drenagem de orientação NE-SW,

caracterizada pelo paralelismo denso dos canais, com abundantes exemplos de drenagens

reversas.  Anomalias morfológicas relacionadas a falhas ativas são evidenciadas pela

deflexão segundo a orientação NE e captura com direção NW que o rio Pataxós sofre,

além de seus afluentes terem suas nascentes muito próximas ao canal do rio Açu, porém

fluindo, em sentido contrário.  Assim como, em parte associadas a movimentos verticais
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(espessamento do pacote aluvionar), transcorrentes (onde a diferença de relevo não é

expressiva), segmentadas (paralelismo de tributários) e/ou ao desenvolvimento de

pequenos domos e bacias (traço sinuoso) (fig. 4.2).

A área de confluência dos rios Açu e Pataxós é definida como uma bacia de

sedimentação cujos aluviões atingem espessuras superiores a 60m.  O controle tectônico

exercido pelas falhas de orientações NE-SW (principal) e NW-SE está consignado pela

migração dos cursos fluviais e pelo escalonamento de terraços no sentido leste.  A

disposição dos blocos regionais correspondente a basculamentos neste mesmo sentido.

Na região de Macau, a sedimentação deltaica do rio Açu é mais modesta, atingindo

espessura máxima de 21m.

Figura  4.2 –  Deformação   neotectônica   e   a   compartimentação   dos   blocos   morfo-tectônicos  no
modelo  elaborado  por Fonseca  (1996).

Rocha Filho (1992), observou a presença de cascalheiras (terraços) preservadas em

altos topográficos que estão localizados a oeste dos rios Açu e Pataxós.  A oeste da

cidade de Assu, ocorrem três níveis principais de terraços do rio homônimo, onde se

verificou um aumento progressivo da topografia e da granulometria dos seixos,
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confirmando um comportamento escalonado dos terraços do rio Açu e migração destes

canais, bem como a variação da competência de suas águas.  As estruturações dos

terraços , citados pelo referido autor, bem como o limite dos mesmos, é ordenada por um

sistema de falhas normais e fraturas cenozóicas (fig. 4.2).

Fonseca (1996), caracterizou um confinamento do leito menor do rio Açu a um

canal de largura de 2km, com dois de seus principais afluentes da margem esquerda,

fluindo muito próximo a este.  A norte de Carnaubais, o canal do riacho Olho D’água

segue um curso reverso (de norte para sul), convergindo nas proximidades da localidade

de Timbaúba, para o rio Panon o qual deságua imediatamente no rio Açu.  Segundo este

mesmo autor, essa convergência de drenagens deve refletir uma anomalia relacionada à

geração de uma estrutura central deprimida em relação a sua vizinhança.

Na porção localizada próximo a cidade de Pendências, ocorre uma anomalia, dada

ao caráter assimétrico da planície de inundação em relação ao leito menor do rio.  Esta

anomalia, relaciona-se ao processo de afundamento do Graben do rio Açu, entre Açu e

Pendências, comprovado ainda pela existência de uma rede de canais intermitentes de

grande extensão areal (Silva 1997).  Seções compostas longitudinais (fig. 4.3).
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CAPÍTULO V  - MINERAIS PESADOS

5.1 - Histórico

Ao contrário de outras regiões do Brasil (e.g. Sul, Sudeste e Norte), poucos são os

trabalhos encontrados na literatura que se reportem ao estudo de minerais pesados na

região Nordeste.

Coutinho e Coimbra (1974), estudaram os minerais pesados do Grupo Barreiras ao

longo da costa leste brasileira, desde o Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte.

Embora o trabalho fosse a nível preliminar, obteveram resultados satisfatórios na

caracterização de duas províncias de minerais pesados (Leste e Nordeste) e seis sub-

províncias ou assembléias, sendo cada uma das quais oriundas de áreas-fonte

petrograficamente distintas. A sub-província VI, referente ao litoral da Paraíba e Rio

Grande do Norte, apresenta uma assembléia constituída por cianita-estaurolita-turmalina.

Palma (1979), avaliou a distribuição dos minerais pesados quanto ao seu  potencial

como placers (sem conotação econômica) depositados na plataforma continental,

baseando-se nas condições específicas da geologia da plataforma continental brasileira e

da região costeira adjacente e no conhecimento de experiências obtidas em plataformas

de diversas partes do mundo.  Ainda segundo este autor, a formação das concentrações de

minerais pesados da região leste está relacionada com a erosão, principalmente, da seção

inferior do Grupo Barreiras, enquanto na Paraíba e no Rio Grande do Norte elas provêm

das camadas cretácicas portadoras de ilmenita que compõem a costa erodida.  No caso da

plataforma norte/nordeste, a área de concentração anômala de minerais pesados, ocorre

na frente da divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, com 0,6 a 2,4% de minerais

pesados contidos em areias retrabalhadas e, parcialmente, em fácies carbonáticas

constituídas predominantemente de ilmenita, zircão e monazita, que representam os

constituintes secundários mais importantes da assembléia de pesados.

 Sousa (1998), utilizou a técnica de minerais pesados aplicada à distinção de

unidades estratigráficas, em uma área na porção Centro-Sul da Bacia Potiguar,  obtendo

através deste estudo, a separação em cinco grupos distintos, de acordo com a sua unidade

estratigráfica:  os arenitos da Formação Açu, caracterizados por uma assembléia de

zircão-epídoto-rutilo-hornblenda-estaurolita; Grupo Barreiras típico, com uma assembléia
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de zircão-epídoto; as cascalheiras do rio Açu, possuindo uma assembléia de epídoto-

hornblenda; aluviões atuais (perfis dos rios Açu e Pataxós) com uma assembléia de

hornblenda-epídoto-zircão e meandros abandonados, com uma assembléia similar a dos

aluviões atuais, porém com maior proporção de hornblenda e menor de zircão.

 Vital e Guedes (1999) fazem um reconhecimento e mapeamento da distribuição

espacial de associações de minerais pesados na plataforma interna adjacente à foz do Rio

Açu, litoral norte do Rio Grande do Norte e conseguem distinguir um padrão de

distribuição bem definido destes minerais, em relação ao rio Açu: (1) A leste, os minerais

pesados caracterizam-se por uma predominância de opacos em relação aos transparentes

os quais são representados por uma assembléia constituída de minerais estáveis a ultra-

estáveis (estaurolita-andaluzita-cianita-zircão-turmalina); (2) o oposto ocorre a oeste,

onde os minerais  transparentes encontram-se em maior proporção constituindo uma

assembléia de minerais instáveis a estáveis (hornblenda-epídoto-estaurolita-andaluzita);

(3) Uma faixa intermediária, com quantidades aproximadamente iguais de opacos e

transparentes, ocorre em frente a foz do rio Açu. Neste caso, a assembléia de minerais

pesados é uma mistura entre as duas anteriormente definidas. De acordo com estes

autores, a composição de minerais pesados na plataforma interna adjacente ao rio Açu,

indica o mesmo como o contribuinte de minerais pesados instáveis para a plataforma.  A

presença de minerais pesados estáveis deve estar relacionada tanto à contribuição do rio

Açu quanto à contribuição da Formação Barreiras que aflora ao longo do litoral. Estas

conclusões são suportadas pelo padrão de distribuição destes minerais ao longo da

plataforma que é relacionado à direção das correntes, deriva litorânea de este para oeste,

bem como a ausência de outra fonte potencial importante.

 5.2 – Caracterização dos Minerais Pesados

Várias espécies de minerais pesados foram identificadas ao longo do rio Piranhas-

Açu, assim como em amostras da Formação Açu  e das cascalheiras ao longo dos rios

Açu e Ceará Mirim. Entre os minerais pesados transparentes, foram identificados:

clinoanfibólios (destacando-se a hornblenda), grupo do epídoto (epídoto, zoisita),

granada, sillimanita, turmalina, estaurolita, andaluzita, cianita, zircão, rutilo e augita

(figuras 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5).  Os principais minerais pesados transparentes, que
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formam mais de 5% das assembléias aqui descritos foram:  hornblenda, epídoto,

turmalina, estaurolita e  zircão.  Entre os opacos, foram identificados  através da

microscopia eletrônica de varredura (MEV), ilmenita, hematita e magnetita, e destes, a

ilmenita apresenta-se em maior quantidade. A percentagem de minerais pesados, na

fração analisada, apresentam uma variação desde 1% até mais de 80%, com uma média

de 13%. A seguir será feita uma breve descrição das principais características de cada

grupo de minerais pesados encontrados  ao longo do rio (i) e em praias na sua foz (ii),

assim como nas cascalheiras do próprio Piranhas-Açu (iii), cascalheiras  do rio Ceará-

Mirim (iv) e em arenitos da Formação Açu (v) (tabela 5.1 ).

Tabela 5.1 - Valores médios de Minerais Pesados nos arenitos e sedimentos analisados (%)

MINERAL Rio Piranhas-
Açu

(n=44)

Foz do Rio
Piranhas-Açu

(n=3)

Cascalheiras
do Rio Açu

(n=5)

Cascalheiras
do Rio Ceará-
Mirim   (n=4)

Formação Açu

(n=4)
% (média) dos
minerais pesados

17% 30% 4% 4% 2%

Opacos 30% 36% 66% 42% 51%
Anfibólios 51% 24% 8% 19% 7%
Epídoto 5% 8% 24% 35% 7%
Cianita + sillimanita+
andaluzita

1% -- 5% 7% --

Estaurolita 5% 5% 14% 9% 7%
Granada 1% 3% -- -- --
Rutilo 1% -- 1% 1% 1%
Turmalina 5% 3% 6% 5% 15%
Zircão 30% 57% 42% 23% 51%
ZTR 26 a 38% 62% 48% 29% 67%
Outros 1% -- -- -- 12%
n= número de amostras

(i) Sedimentos de fundo do Rio Piranhas-Açu

Nas amostras coletadas nos sedimentos de fundo do rio  Piranhas-Açu, os minerais

pesados perfazem em média 17% da fração analisada. Os opacos  perfazem no geral,

aproximadamente 30% dos minerais pesados e mostram, ao longo do rio, sinais de

intenso intemperismo químico, com alto grau de arredondamento em direção à foz.  A

ilmenita foi o opaco mais observado, seguido de magnetita e hematita em menor

quantidade. Apresenta grãos  angulosos, subarredondados e arredondados, bastante

intemperizados, mesmo em amostras coletadas a montante do rio Piranhas-Açu

(fig.5.1A).  A  hematita   apresenta-se  em  grãos  subarredondados  a  angulosos, também
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bastante intemperizada (fig. 5.1C). A hornblenda é o anfibólio mais comum,  assim como

é o mais abundante ao longo de todo o rio.  Constitui em média mais de 50% da

assembléia dos minerais pesados transparentes. Apresenta formas prismáticas, grãos

arredondados a subarredondados e fragmentos intemperizados (fig.5.2A, B e C; 5.3D, E e

F), com coloração verde claro a escuro e mais raramente marrom. No Grupo do epídoto,

foram identificados o epídoto (pleocroismo verde-amarelo característico) e a zoisita

(incolor).  Constitui em média 5% dos minerais transparentes, mas podem atingir até

10%. Valores anormalmente altos (23%) são encontrados no ponto MG-13B, localizado

na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Os grãos apresentam forma equidimensional,

em geral angular a subarredondados, por vezes bastante intemperizados (fig. 5.2E e F;

5.3A, B e C).  A estaurolita não ultrapassa os 5% dos minerais transparentes,

apresentando formas irregulares, em geral subarredondadas e geminadas (fig. 5.4B).  O

zircão, turmalina e o rutilo são combinados para o cálculo do índice ZTR (zircão +

turmalina + rutilo = ZTR), que varia entre 26 e 38%.  O índice ZTR (Hubert 1962) é

utilizado para quantificar a maturidade mineralógica de uma suíte de minerais pesados.

O zircão é predominante, constituindo em média 30% dos minerais transparentes. São

encontrados desde grãos prismáticos, idiomórficos, a fragmentos anedrais (fig. 5.1D),

arredondados a subarredondados, com cores também variadas (incolor, rosa, esverdeado

e amarelado). A turmalina não ultrapassa os 5% dos grãos transparentes, predominando

as prismáticas de coloração amarelada (fig. 5.4B). O rutilo apresenta-se de forma

prismática, sendo mais raro nesses sedimentos.  Como acessórios foram observados ainda

a andaluzita, cianita (fig. 5.4A), sillimanita (fig. 5.2D) e augita.

(ii)  Sedimentos de Praia (foz do Rio Açu)

Na foz, a concentração média de minerais pesados é de 30%, mas pode alcançar

até 83% (placers), com os opacos perfazendo em média 36%. A ilmenita  é o opaco

predominante, apresentando-se de forma subarredondada a arredondada (fig. 5.1B). O

zircão é o mineral transparente predominante, com uma média de 57%. Apresenta-se em

grãos prismáticos a arredondados (fig. 5.1E e F; 5.4C). A hornblenda perfaz em média

24% dos grãos, apresentando-se em sua forma prismática característica. A percentagem

de epídoto (8%) sobe em relação ao resto do rio e a estaurolita  permanece em torno  de

5%.
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A turmalina constitui em média 3% dos grãos, predominando a subarredondada a

arredondada, de cor amarela.  O índice ZTR é de 62%.

(iii) Cascalheiras do Rio Açu

Nas cascalheiras do rio Açu os minerais pesados apresentam uma concentração

média de 4% da fração estudada. Os opacos constituem mais de 65% dos minerais

pesados e apresentam-se como grãos angulosos a subarredondados, fortemente corroídos

(fig. 5.5D). O grupo do epídoto constitui uma média de 24% dos grãos transparentes,

observando-se por vezes  predomínio da zoisita sobre o epídoto. Os grãos são

equidimensionais, arredondados a subarredondados, em geral bastante intemperizados

(fig. 5.5D). A estaurolita perfaz em média 4% dos grãos, com formas anedrais,

subarredondados e coloração amarelada típica. A honblenda perfaz em média 8% dos

grãos transparentes. Há um predomínio das hornblendas verdes, mas apresenta, também,

a hornblenda marrom.  O índice médio do ZTR nestas cascalheiras é de  48%, com o

zircão em torno de 42% (predominância dos prismáticos) e a turmalina aproximadamente

6% (prismáticas e arredondadas) com predomínio da cor amarela.

(iv)  Cascalheiras do rio Ceará-Mirim

Nas cascalheiras do rio Ceará-mirim a concentração média de minerais pesados é

de 4%. Os opacos perfazem mais de 42%, apresentando-se com formas irregulares a

subarredondadas, as vezes bastante corroídos. O grupo do epídoto constituí mais de 35%

dos grãos transparentes, apresentando-se com formas equidimensionais, subarredondados

a irregulares. Tanto a zoisita quanto o epídoto são comuns (fig. 5.5E).  A hornblenda vem

em seguida com 19% dos grãos transparentes; possuem formas prismáticas e irregulares.

A cor verde é predominante, no entanto observa-se ainda a hornblenda marrom. A

estaurolita apresenta-se com uma percentagem média de 9%, com formas anedrais,

subarredondadas e cor amarelada. O índice ZTR médio é 29%. O zircão oscila em torno

dos 23%, também com predomínio das formas prismáticas (5.5F e G). A turmalina não

ultrapassa os 5%, sobressaindo a cor amarela, mas ocorrendo também em cores marrom e

rosa.
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(v) Arenitos da Formação Açu

Nas amostras da Formação Açu, a concentração de minerais pesados alcança no

máximo  os 2%, onde os opacos perfazem mais de 50% dos minerais pesados,

apresentando-se intensamente corroídos (fig. 5.5C). Entre os minerais transparentes

predomina o zircão prismático, subarredondado a arredondado, zonados, com uma média

de 51%; seguido da turmalina prismática amarela (fig. 5.5A), com uma média de 15%. O

rutilo apresenta-se com grãos prismáticos, subarredondados, com geminação tipo joelho

(fig. 5.5B).  Aqui o índice ZTR chega a 67%, o mais alto neste estudo. O grupo do

epídoto constitui 7% dos grãos transparentes, apresentam forma equidimensional,

subarredondados. Quantidades semelhantes são encontradas no grupo dos anfibólios, com

a hornblenda como o mineral mais expressivo.

5.3 –Distribuição dos Minerais Pesados ao longo do Rio Piranhas-Açu

O comportamento dos minerais pesados ao longo do rio Piranhas-Açu pode ser

acompanhada através das figuras (fig. 5.6, 5.7 e 5.8).

Os opacos ocorrem em quantidades significativas ao longo do rio, havendo uma

distribuição oscilante, com alguns aumentos na região do médio curso (entre 180-150km)

e na foz do rio (últimos 10km) (fig. 5.6).

A distribuição da hornblenda, em quantidades expressivas, ao longo de todo o rio

indica um transporte contínuo, apesar de ser um mineral instável (fig. 5.6).  Os menores

valores (abaixo de 40%) são encontrados próximos a cidade de Parelhas, quando o rio

corta os micaxistos aluminosos a feldspáticos da Formação Seridó; bem como

localmente, nas imediações da cidade de São Rafael e foz do rio.

O epídoto distribui-se de forma relativamente homogênea ao longo do rio, sempre

em quantidades inferiores a 5%.  Exceções são observadas no trecho entre 140 e 110km,

nas imediações da cidade de São Rafael, onde os valores oscilam em torno dos 10%, mas

podendo atingir até mais de 20% , e no trecho entre 90 e 75 km, nas imediações da cidade

de Assu, onde os valores são relativamente superiores a 5% (fig. 5.6).  No primeiro caso

o rio corta paragnaisses da Formação Jucurutu e suítes de granitóides profiríticos e biotita

granitos; no segundo, atravessa arenitos da Formação Açu.
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A distribuição do zircão apresenta os menores valores a montante, próximo a

cidade de Parelhas e os maiores na foz, na região de Macau.  Oscilações são observadas

entre estes dois extremos, mas um comportamento ascendente em direção a foz é

preservado (fig. 5.6).

A quantidade de estaurolita oscila ao longo de todo o rio, entretanto apresenta uma

tendência ascendente em direção a jusante, ao atravessar os carbonatos da Formação

Jandaíra e Coberturas Cenozóicas (fig. 5.7).

A turmalina apresenta valores superiores a 5% nas imediações da cidade de

Parelhas e no baixo curso do rio, quando passa a aumentar progressivamente em direção,

a foz até atingir valores em torno de 15%.  Entre as cidades de Caicó e Assu não

ultrapassa os 5% (fig. 5.7).

A granada apresenta um comportamento nitidamente descendente em direção a

foz, alcançando valores maiores que 40% na imediações de Parelhas e praticamente

desaparecendo na região de Macau (fig. 5.7).

A quantidade de sillimanita é expressiva quando o rio corta os micaxistos

aluminosos a feldspáticos da Formação Seridó, nas proximidades de Parelhas, tendendo a

diminuir em direção a foz.  A cianita é inexpressiva e a quantidade de andaluzita oscila

ao longo de todo o rio (fig. 5.8).
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5.4 - Processos Atuantes

Apesar  dos minerais pesados serem indicadores sensitivos da composição

mineralógica da área fonte, a composição da assembléia de minerais pesados é afetada

por uma variedade de outros processos que operam durante o ciclo sedimentar (Morton

1985) (fig. 5.9).  Processos tais como: (i) intemperismo na área fonte (anterior a

incorporação no sistema de transporte), (ii) efeitos do processo de transporte

propriamente dito, (iii) condições hidráulicas no período de deposição e (iv) os processos

diagenéticos que operam após a deposição (Morton e Johnsson, 1993).  Não existem

dúvidas que durante o intemperismo e os processos de formação do solo, a mineralogia

do acamamento da rocha pode ser fortemente alterada.  Em teoria, o grau para cada uma

destas ocorrências na área fonte dos sedimentos, dependem, essencialmente, do clima e

da razão da erosão.  A combinação destes processos pode gerar suítes de minerais

pesados que são consideravelmente menos diversas quando comparadas com aquelas

presentes na rocha fonte, provocando dificuldades na reconstrução da proveniência.

Figura 5.9 – Modelo de processos atuantes ao longo do rio.  Modificado de Morton (1985).

 Para procurar compreender o papel de cada um dos processos (intemperismo,

transporte, condições hidráulicas, diagenéticos) envolvidos na geração de assembléias

dos minerais pesados, e assim, tentar isolar os efeitos provenientes da fonte daqueles
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relacionados aos processos de sedimentação, utilizamos razões minerais, que são

comparativamente imunes a alterações durante o ciclo sedimentar  (Flores e Shideler

1978; Vital 1996 e Vital et al. 1999).

A reconhecida  influência da granulometria no estudo de minerais pesados, em

resposta ao fracionamento hidráulico (Rittenhouse 1943), é eliminada neste estudo pela

utilização apenas da fração areia muito fina (0,063mm – 0,125 mm).  Assim, razões

foram utilizadas para examinar a influência do fracionamento hidráulico pela forma e

densidade dos minerais.  O índice do fracionamento pela forma é expresso pela relação

entre minerais equidimensionais (ex.: granada e epídoto) e minerais alongados,

prismáticos (ex.: piroxênio, hornblenda, turmalina, zircão e rutilo).  A razão aqui

utilizada é epídoto/(hornblenda + turmalina), daqui por diante referida como E/HT.  O

fracionamento hidráulico pela densidade é expresso pela relação entre minerais opacos

(peso específico médio = 4.7) e minerais não opacos (peso específico médio = 3.7), daqui

por diante referido por O/NO.  A contribuição da decomposição química seletiva à

variação dos minerais pesados foi inferida a partir do índice de estabilidade (zircão +

turmalina + rutilo) / (hornblenda), daqui por diante referido como ZTR/H.

A análise destas razões (fig. 5.10), mostra que a decomposição seletiva

(estabilidade mineral), indicada pelo índice ZTR/H, não exerceu um papel significante na

variação de minerais pesados, ao longo do rio.  Isto sugere que o processo de

decomposição seletiva atuou de forma uniforme ao longo do rio.  Entretanto, na região da

Foz, onde os processos costeiros são atuantes (ex.: formação de placers), a decomposição

seletiva é mais marcante.  Em contraste, efeitos limitados do fracionamento hidráulico

são observados ao longo de todo o rio.  Amplo fracionamento hidráulico pela forma é

sugerido pela razão E/HT, que apresenta diferenças significantes, principalmente entre

140 e 100 km (fig. 5.10).  Da mesma forma, a contribuição do fracionamento hidráulico

pela densidade, razão O/NO, apresenta oscilações ao longo do rio.  Apesar destas

diferenças significantes, nas razões E/HT e O/NO, ao longo do rio sugerir efeitos

diferenciais no fracionamento hidráulico, estas diferenças também poderiam ser

induzidas pelo fator proveniência.
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5.5 - Proveniência

O objetivo dos estudos de proveniência é reconstruir e interpretar a história de um

sedimento desde a erosão inicial de uma rocha até o soterramento final de seus detritos,

isto é, desvendar a “linhagem” ou “descendência” do sedimento sob investigação.

Literalmente, a palavra francesa “provenance” significa “origem” ou “fonte”.  Na

petrologia sedimentar, o termo proveniência tem sido utilizado para englobar todos os

fatores relacionados a formação do sedimento, especificamente com referência à

composição da rocha fonte e fisiografia da área a partir da qual o sedimento é derivado

(Pettijohn et al. 1973).

A análise da distribuição dos minerais pesados ao longo do rio Piranhas-Açu,

associado ao conhecimento prévio acerca da mineralogia das unidades atravessadas por

este rio, permitiu a distinção de seis assembléias de minerais pesados assim constituídas

(fig. 5.11):

(i) Granada-hornblenda-turmalina com sillimanita, ao cortar rochas da

Formação Seridó (micaxistos aluminosos a feldspáticos, com ocorrência e percentagem

variável de granada, cordierita, estaurolita, sillimanita, andaluzita e raramente cianita).

Esta área é posicionada logo após a Serra das Queimadas (Formação Equador: quartzitos

puros, muscovíticos ou feldspáticos, com turmalina ± sillimanita, e níveis ferruginosos ou

ricos em epídoto± granada, subordinados).

(ii) Hornblenda-granada-zircão ao atravessar rochas do Complexo gnáissico-

migmatítico Caicó (predomínio de ortognaisses granodioríticos, tonalíticos e graníticos,

afinidades cálcio-alcalina ou subalcalina/monzonítica, além de metabásicas

subordinadas).

(iii) Hornblenda-zircão-epídoto-estaurolita em áreas onde o rio corta a

Formação Jucurutu (paragnaisses com biotita±epídoto±diopsído±anfibólio.  Com

freqüentes intercalações de mármores, calciossilicáticas e paranfibolitos), com influência

lateral de intrusões graníticas (∈-NPy3al/ca -Biotita- granitos equigranulares, localmente

porfiríticos;   ∈-NPy3mz - suítes peraluminosas ou subaluminosas; suítes

cálcio/alcalinas).
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(iv) Hornblenda-zircão-epídoto onde o rio atravessa a Formação Açu  (arenitos

finos a grossos, localmente conglomeráticos, de cor cinza claro amarelada ou

avermelhada, com intercalações de folhelhos e argilitos sílticos, especialmente em

direção ao topo. Associados a leques aluviais e sistemas fluviais).

(v) Hornblenda-zircão-estaurolita na região do baixo rio Piranhas-Açu, quando

este drena os carbonatos da Formação Jandaíra (calcarenitos e calcilutitos bioclásticos,

cinza claros a amarelados, com níveis evaporíticos na base) e sedimentos das Coberturas

Cenozóicas.

(vi) Zircão-turmalina-estaurolita na região da foz do rio Açu (Coberturas

Cenozóicas) onde os processos costeiros atuam intensamente.

A augita, que ocorre muito raramente, provavelmente está relacionada aos

vulcanismos Rio Ceará-Mirim (diabásios toleíticos), Serra do Cuó (diabásio com

tendência alcalina) e Macau (basalto alcalino).

Através de pesquisa bibliográfica, utilizando-se principalmente Relatórios de

Graduação do Curso de Graduação em Geologia da UFRN e teses de doutorado de

professores do DG/UFRN (desenvolvidos em áreas próximas ou adjacentes ao rio),

obteve-se a mineralogia essencial e acessória das rochas que  são cortadas pelo rio

Piranhas-Açu.  A análise destes dados bibliográficos, juntamente com os dados obtidos

neste estudo, permitiu a associação entre os pesados encontrados e sua provável rocha-

fonte (Tabela 5.2).
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Tabela 5.2 – Minerais Pesados e provável rocha-fonte

MINERAL PESADO PROVÁVEL FONTE
Hornblenda micaxistos da Fm. Seridó, ortognaisses e anfibolitos do

Complexo Caicó, paragnaisses e paranfibolitos da Fm. Jucurutu
e intrusões graníticas

Epídoto Paragnaissses e calciosilicáticas da Fm. Jucurutu, intrusões
granítica ∈-NPy3al/ca e ∈-NPy3mz, cascalheiras do rio Açu,
Formação Açu

Sillimanita Micaxistos da Fm. Seridó, Quatzitos da Fm. Equador
Andaluzita Micaxistos da Fm. Seridó
Estaurolita Micaxistos da Fm. Seridó
Granada Micaxistos da Fm. Seridó, Quartzitos da Fm. Equador

Turmalina Micaxistos da Fm. Seridó, Quartzitos da Fm. Equador
Zircão Rochas pré-cambrianas em geral (zircão rosa e prismáticos) e

sedimentares (zircão arredondado)
Opacos Todas as rochas cortadas pelo Rio Piranhas-Açu
Rutilo Formação Seridó e Complexo Caicó

Cianita Micaxistos da Formação Seridó
Augita Vulcanismo Macau, Serra do Cuó e Ceará-Mirim

5.6 - Análise Estatística

Apesar da análise visual de distribuição dos minerais pesados permitir a detecção

de trends mais óbvios, as diferenças menos marcantes podem ser facilmente mascaradas,

tornando  o emprego de técnicas estatísticas  necessário para que os dados sejam mais

objetivos.  Entretanto, devido aos fatos bem reconhecidos de que sedimentos reciclados e

provenientes de fontes mistas são muito mais difíceis de serem interpretados, diagramas

discriminantes para rochas sedimentares necessitam de cautela na sua utilização,

atentando-se para uma análise cuidadosa na interpretação dos resultados.

A análise discriminante foi inicialmente utilizada para verificar a influência da

granulometria na variabilidade dos minerais pesados (fig. 5.12).  O grau de afinidade

entre a granulometria e os minerais pesados foi obtido através de gráficos, onde a

porcentagem de cada um dos minerais pesados foi plotada  versus o diâmetro média da

fração areia.  Por ser uma grandeza adimensional, a covariância pode igualar, mas não

exceder o produto do desvio padrão de suas variáveis, logo o coeficiente de correlação

varia de +1 a –1.  Assim, uma correlação de +1 indica que uma perfeita relação direta

entre duas variáveis, enquanto uma correlação de –1 indica que uma variável varia

inversamente com relação a outra, e no intervalo (+1 –1), existem relações menos
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perfeitas, incluindo zero, que indica ausência de qualquer tipo de relação (Davis, 1973).

Os coeficientes de correlação (r) obtidos variam entre 0,42 para o epídoto a –0,34 para os

opacos.  Outras correlações são –0,31 para a granada, -0,16 para o índice ZTR, -0,13 para

o zircão e sillimanita,  –0,10 para a turmalina, 0,19 para a hornblenda, 0,20 para a

andaluzita, 0,29 para a cianita, 0,33 para a estaurolita.  Estas correlações indicam que o

epídoto e opacos são mais afetados pelo fracionamento hidráulico que os outros minerais.

O modelo discriminante aplicado utilizou como variável classificatória a

classificação pela média, com 4 grupos: areia fina (AF), areia média (AM), areia grossa

(AG) e areia muito grossa (AMG) e doze variáveis independentes (opacos, hornblenda,

zircão, granada, turmalina, epídoto, sillimanita, estaurolita, andaluzita, cianita, rutilo e o

índice ZTR).  Apenas 64% das amostras (sedimentos de fundo) foram corretamente

classificadas (com base em três funções discriminantes) e seis das doze variáveis foram

selecionadas como discriminadores significantes (epídoto, estaurolita, hornblenda,

cianita, granada e rutilo).  A figura 5.12g apresenta um gráfico   correspondente às duas

primeiras funções (responsáveis por 91% da variabilidade total entre os centróides).

Estas duas funções discriminantes 1 e 2 são combinações lineares das seis variáveis

selecionadas pelo modelo.  Todos os grupos apresentam um certo grau de superposição,

demostrando o baixo grau de afinidade entre os minerais pesados e o diâmetro médio.

Em seguida a análise foi aplicada para determinar se estatisticamente a assinatura

das diversas rochas fontes era possível de ser reconhecida (fig. 5.13).  Foram utilizadas

dez variáveis independentes (hornblenda, zircão, granada, turmalina, epídoto, sillimanita,

estaurolita, andaluzita, cianita e rutilo) e a litologia como classificador (arenitos, augen-

gnaisse, cascalheira dos rios Piranhas-Açu e Ceará-Mirim, carbonatos, gnaisses,

paragnaisses, micaxistos e coberturas recentes).  Os casos corretamente classificados

(com base em nove funções discriminantes) não ultrapassam os 67%.  Somente a cianita

não foi utilizada pelo modelo.  Apenas as cascalheiras, a Formação Açu e os micaxistos

conseguem ser perfeitamente diferenciados, compondo três trends definidos (fig.  5.13a).

Num segundo modelo, ainda com a litologia como classificador, utilizou-se, além

das variáveis independentes do modelo anterior, a análise varietal do zircão

subarredondado incolor, zircão prismático amarelo, zircão subarredondado verde), e

turmalina (turmalina prismática marron, turmalina arredondada incolor, turmalina
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prismática amarela, turmalina prismática rosa), acrescido dos opacos (num total de 18

variáveis).  Desta vez, 84% dos casos são classificados corretamente com base em dez

funções discriminantes e utilizando-se todas as variáveis.  As variáveis mais efetivas

(mais de 79% de significância) na separação entre os grupos, por ordem de importância,

são:  granada, hornblenda, índice ZTR, sillimanita, zircão subarredondado incolor, zircão

subarredondado verde, opacos, andaluzita, estaurolita, epídoto, zircão arredondado

incolor e turmalina prismática rosa.  Um diagrama com as duas funções principais (fig.

5.13b) mostra que a separação entre grupos é mais acentuada e os três trends melhor

definidos.

O terceiro modelo, utilizando as mesmas dez variáveis do primeiro e tendo como

classificador os tipos de amostras (de fundo do rio, cascalheiras dos rios Açu e Ceará-

Mirim, rochas da Formação Açu) alcança 92% de casos corretamente classificados,

através de cinco funções discriminantes.  Aqui, apenas a turmalina não é tida como

variável significativa.  As cascalheiras do rio Piranhas-Açu superpõem com as do rio

Ceará-Mirim e estão bem separadas das amostras da Formação Açu e das amostras do rio

Piranhas-Açu (fig. 13c).



A B

C D

E F

G

r=0,42 r=-0,34

r=0,33 r=0,19

r=-0,16 r=-0,31

Classificação 
pela Média

Figura 5.12 - Diagramas de correlação entre minerais pesados e diâmetro  médio  dos sedimentos  de  fundo
do rio Piranhas -Açu  (A, B, C, D, E, F) e Diagrama de funções discriminantes 1 e 2, utilizando a classifica-
ção pela  média  para  verificar  relações  entre a  granulometria e  assembléia total de minerais pesados (G). 
r = Coeficiente de correlação.

AF =    areia  fina
AG =    areia grossa
AM =   areia  média
AMG= areia  muito

grossa



Figura 5.13 - Funções Discriminantes 1 e 2 para identificação de assinaturas nos sedimentos estudados. A) 
Classificação pela litologia com os minerais pesados como variáveis independentes; B) Classificação pela 
litologia incluindo análise varietal entre as variáveis independentes; C) Classificação por grupo com mine-
rais pesados como variáveis independentes.  C-ACU = cascalheiras do rio Piranhas-Açu, CCM= cascalhei-
ras do rio Ceará-Mirim, F-ACU= arenitos da Formação Açu, RC= rochas cristalinas, RS= rochas sedimen-
tares, S= sedimentos.
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CAPÍTULO VI – INTEGRAÇÃO DOS DADOS E CONCLUSÕES

O estudo das relações entre proveniência e sedimentos detríticos, deve levar em

consideração todos os processos que contribuem para qualquer modificação do material

original no início do ciclo sedimentar (Basu 1985).  Os fatores que controlam a

composição de material de minerais pesados em uma província petrológica são a

proveniência, modificações durante transporte, deposição, litificação e diagênese.  A

proveniência por sua vez refere-se especificamente a natureza, composição e dimensão

da rocha fonte, relevo e clima na área fonte (Suttner 1974).  Desta forma pode-se dizer

que:

Proveniência = f (rocha fonte, relevo, clima)

Sabe-se que o regime de tectônica global controla a assembléia petrológica das

áreas elevadas, isto é, áreas que podem e fornecem sedimentos (Dickinson 1972).  A taxa

de erosão das áreas elevadas é controlada pelo relevo e pelo clima da região;  o

soerguimento e a erosão gradualmente erode as rochas e eventualmente expõe corpos

rochosos.  Essa exposição e o tempo de duração da exposição de um determinado tipo de

rocha na área fonte também são função do relevo e do clima.  As variáveis rocha-fonte,

relevo e transporte são, aparentemente, dependentes da tectônica global e idade de

exposição das áreas elevadas.  O clima, entretanto, não depende diretamente de qualquer

controle tectônico.  A gênese do sedimento inicia com a formação do regolito e/ou solo

sobre uma rocha.  A composição da rocha é controlada pela tectônica; entretanto, os

processos de alteração do material rochoso é guiado pelo clima (Basu 1985).  Desta

forma, os principais controles externos, ou alogênicos, na sedimentação fluvial, são a

tectônica e o clima.

Em síntese, a composição das rochas clásticas é controlada por um conjunto

complexo de fatores.  Os processos que operam durante erosão, transporte, deposição e

soterramento estão intimamente interrelacionados, criando uma complexa rede de
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mecanismos no interior do sistema e controlando a composição dos sedimentos clásticos

(Fig. 6.1).

  Figura 6.1 – Representação esquemática do sistema controlando a composição dos sedimentos
  clásticos.  As setas indicam influência exercida de um parâmetro sobre o outro (Modificada de
  Johnsson 1993).

Neste estudo, o clima tropical úmido é restrito a áreas com relevo proeminente

(média 800 m), na região do alto rio Piranhas-Açu, favorecendo principalmente o

intemperismo químico.  A duração do intemperismo químico por sua vez, pode ser

ampliada pelo armazenamento temporário dos sedimentos nas planícies aluviais, como

pode ser observado nas figuras 5.1A,C e  5.3A, C e D.  Ao contrário da maior parte da

área, que apresenta um relevo suave (inclinação menor que 1° nos últimos 80km) e clima

tropical semi-árido, onde o intemperismo químico é baixo a moderado e o físico é

favorecido (presença de grandes quantidades de grãos quebrados).  Os processos fluviais
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são episódicos, podendo ser bastante rigorosos, a exemplo do registro dos depósitos de

cascalheiras.

A análise de distribuição de minerais pesados, ao longo do rio (figuras 5.6, 5.7 e

5.8) mostra que a transferência destes minerais das rochas fonte para o sistema de

transporte, envolve uma redução na abundância das espécies mais facilmente alteradas,

particularmente nas áreas de relevo baixo.  Entretanto,  estes processo parece não causar

uma diminuição acentuada na diversidade mineral, já que de um modo geral, as

variedades de minerais pesados encontrados nas rochas fontes também são observadas

nos sítios deposicionais a jusante, na foz do rio, e como demonstrado por Vital e Guedes

(1999) na plataforma interna adjacente ao rio Açu.

Razões minerais, utilizadas para separar os efeitos provenientes das fontes

daqueles relacionados aos processos de sedimentação, permitiram examinar a influência

do fracionamento hidráulico pela forma e densidade dos minerais, bem como pela

decomposição química seletiva (fig. 5.10).  O retrabalhamento dos sedimentos parece ter

sido efetivo no selecionamento.  Minerais mais equidimensionais (e.g. epídoto,

principalmente entre 140 e 100 km) e minerais mais densos (e.g. opacos) têm uma maior

probabilidade de serem selecionados para deposição permanente durante

retrabalhamento.  Já a decomposição seletiva é marcante apenas na região da foz.

Estas variações no fracionamento hidráulico e decomposição seletiva também

poderiam ser induzidas pelo fator proveniência.  A maior quantidade de epídoto no trecho

entre 140 e 100 km poderia estar relacionada a presença de intrusões graníticas ricas em

epídotos, que ocorrem nesta região; enquanto o aumento do índice ZTR na foz poderia

estar relacionado a liberação de zircão, turmalina e rutilo a partir do Grupo Barreiras, que

apresenta grandes quantidades destes minerais (Sousa 1998).

Existe uma grande variação nas assembléias de minerais pesados encontradas,

particularmente ao atravessar rochas de diferentes unidades, indicando o forte controle da

proveniência local.  Isto demonstra o valor da análise de minerais pesados como um bom

indicador de mineralogia da rocha-fonte, ressaltando a boa correlação entre a composição

de rocha-fonte e a composição do sedimento em regiões de clima árido e semi-árido.

Seis assembléias de minerais pesados foram distinguidas:
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(i) Granada-hornblenda-turmalina com sillimanita ao cortar rochas da Formação

Seridó e sob influência da Formação Equador;

(ii) Hornblenda-granada-zircão ao atravessar rochas do Complexo gnáissico

migmatítico Caicó;

(iii) Hornblenda-zircão-epídoto-estaurolita onde o rio corta a Formação Jucurutu,

com influência lateral de intrusões graníticas;

(iv) Hornblenda-zircão-epídoto onde o rio corta a Formação Açu;

(v) Hornblenda-zircão-estaurolita quando o rio drena os carbonatos da Formação

Jandaíra e Coberturas Cenozóicas;

(vi) Zircão-turmalina-estaurolita na foz do rio (Coberturas Cenozóicas).

Pode-se inferir a partir dessas relações que:

A hornblenda provêm dos micaxistos da Formação Seridó, ortognaisses e

anfibolitos do Complexo Caicó, paragnaisses e paranfibolitos da Formação Jucurutu e

das intrusões graníticas;

O epídoto provêm dos paragnaissses e calciosilicáticas da Formação Jucurutu e

intrusões graníticas ∈-NPy3al/ca e ∈-NPy3mz, cascalheiras do rio Açu, Formação Açu;

A andaluzita e estaurolita são oriundas da Formação Seridó;

A Sillimanita, turmalina e granada são provenientes dos micaxistos da Formação

Seridó, assim como dos quartzitos da Formação Equador;

O zircão provêm das rochas pré-cambrianas em geral (zircão rosa e prismáticos) e

sedimentares de ciclos diversos (zircão arredondado);

Os opacos provêm de todas as rochas cortadas pelo rio Piranhas-Açu;

Rutilo provêm da rochas metamórficas, basicamente da Formação Seridó e

Complexo Caicó;

A augita provêm dos vulcanismos Rio Ceará-Mirim, Serra do Cuó e Macau.

O índice ZTR pode ser utilizado como uma escala de maturidade, de uma

assembléia de minerais pesados.  Ao longo do rio Piranhas-Açu o índice ZTR encontra-se

entre 26 e 38%, aumentando consideravelmente, na região da foz (fig. 5.10), para 62%,

refletindo principalmente os processos de concentração mecânica, em conseqüência do

intemperismo e transporte até a costa, onde são retrabalhados por processos físicos ou
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costeiros (ondas, deriva litorânea) e posteriormente depositados em locais apropriados ao

longo da praia.

Nos depósitos de cascalheiras e arenitos da Formação Açu, os valores encontrados

para o índice ZTR são respectivamente 38 e 67% em média.  Isto reflete o aumento geral

do índice ZTR com o aumento da idade geológica dos sedimentos, resultante da

progressiva dissolução de minerais instáveis.

Os efeitos da litificação e diagênese são analisados através da comparação entre os

sedimentos da Formação Açu e os depósitos de cascalheiras dos rios Piranhas-Açu e

Ceará-Mirim.

Para gerar e transportar detritos grossos em quantidades suficiente para formação

dos depósitos de cascalheiras, um rejuvenescimento do relevo é requerido.  A textura dos

cascalhos revela uma gradação no mecanismo do transporte sedimentar de fluxo de

massa para correntes  trativas (Miall 1996).  O fator climático constitui-se em um dos

mais importantes controles nos processos de transporte de cascalho.  Em geral sistemas

quentes áridos a semi-áridos apresentam como litofácies clásticas típicas, depósitos por

fluxo de massa e presença de litologias quimicamente instáveis; já nos sistemas quente

úmido, a litofácies clástica típica são os cascalhos formados por fluxos trativos, embora

os depósitos formados por fluxo de massa possam estar presentes.  Destruição química de

minerais instáveis e presença de clastos “fantasmas” com matriz argilosa diagenética

também são comuns (Miall 1996).  Enchentes catastróficas podem ocorrer em todos os

ambientes.

A caracterização das cascalheiras estudadas como depósitos formados por

correntes trativas (arcabouço suportado por clastos e presença de estratificação),

associado a presença de matriz argilosa diagenética permite-nos inferir um regime de

clima quente úmido, quando da sua deposição, portanto diferente do atual.

A associação de minerais pesados, constituída por assembléias de minerais

instáveis a ultra-estáveis (zircão-epídoto-estaurolita-hornblenda, para as cascalheiras do

rio Piranhas-Açu e epídoto-zircão-hornblenda-estaurolita para as cascalheiras do rio

Ceará-Mirim), com seixos de composição variada e diferente graus de arredondamento e

esfericidade, indicam proveniência a partir de fontes diversas.  A presença em geral de

suítes graníticas cálcio/alcalinas, em áreas próximas as cascalheiras, sugere que estas
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intrusões sejam uma de suas principais fonte de sedimento; explicando por exemplo, a

quantidade significativa de epídotos e minerais instáveis (e.g. hornblenda).  As funções

discriminantes obtidas através da análise estatística posicionam as cascalheiras dos rios

Piranhas-Açu e Ceará-Mirim em posição próxima, indicando a atuação de processos

semelhantes para a formação de ambos os depósitos (Fig. 5.13A, B e C).

A análise do conteúdo de minerais pesados, mostrou uma variação significante

entre os sedimentos do rio Piranhas-Açu moderno e seus “ancestrais”, os arenitos da

Formação Açu para todos os minerais, exceto o rutilo. Em geral estas variações refletem

um conteúdo relativamente menor de minerais pesados estáveis e maior de instáveis, para

os sedimentos do rio Piranhas-Açu, mas não diferem muito em relação a composição. A

maior parte dos minerais encontrados nos sedimentos atuais, são observados também nos

arenitos da Formação Açu.

A ausência de diferenças composicionais significantes resultante da dissolução

química seletiva de minerais pesados nos arenitos da Formação Açu, provavelmente,

refletem condições uniformes de intemperismo.  A destruição seletiva de minerais

pesados instáveis por intemperismo e retrabalhamento, provavelmente é responsável pela

maior maturidade dos arenitos desta formação. Suas razões O/NO, relativamente mais

elevadas, refletem um maior grau de fracionamento hidráulico.

A presença, ainda que em pequenas quantidade, de minerais instáveis na Formação

Açu, pode estar relacionada a cimentação precoce, que pode selar os poros e isolar a

rocha da circulação de fluidos em poros, protegendo desta forma os minerais instáveis da

dissolução. Além disso, não podemos esquecer que os principais reservatórios da Bacia

Potiguar encontram-se nos arenitos da Formação Açu, e a infiltração de óleo em arenitos

cessa ou inibe a diagênese, prevenindo ou diminuindo a dissolução mineral (Mange e

Maurer 1992).

Assim, considerando que as suítes do rio Piranhas-Açu moderno e seu análogo

antigo (Formação Açu) reflitam uma proveniência comum, suas diferenças mineralógicas

devem ser atribuídas a diferenças genéticas induzidas por processos pós-deposicionais.

A utilização de métodos estatísticos multivariados (análise discriminante) foi

importante para a interpretação dos dados de minerais pesados.  A análise discriminante

destes dados, permitiu: i) verificar a influência da granulometria na variabilidade dos
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minerais pesados indicando que o epídoto e os opacos são mais afetados pelo

fracionamento hidráulico que os outros minerais; ii) identificar os minerais pesados mais

significantes na classificação das assembléias:  1) Utilizando-se a classificação pela

média (granulometria) como variável classificatória, seis minerais foram selecionados

como discriminadores significantes: epídoto, estaurolita, hornblenda, cianita, granada e

rutilo; 2) Para utilização da litologia como variável classificatória, a incorporação da

análise varietal do zircão e da turmalina apresenta melhores resultados.  Neste caso, as

variáveis mais efetivas na separação entre grupos, por ordem de importância são:

granada, hornblenda, índice ZTR, sillimanita, zircão subarredondado incolor, zircão

subarredondado verde, opacos, andaluzita, estaurolita, epídoto, zircão arredondado

incolor e turmalina prismática rosa e 3) Ao utilizar o tipo de amostra como classificador,

o número de casos corretamente classificados ultrapassa os 90%, e entre os minerais

estudados apenas a turmalina não é considerada como variável significativa.

Como uma complementação da análise convencional de minerais pesados aqui

apresentada, sugerimos o estudo varietal dos minerais pesados para os sedimentos do rio

Piranhas-Açu, já que a interpretação dos dados aumenta consideravelmente pela

determinação da composição de grãos detríticos individuais. Análises de um único grão

são atualmente possíveis com a microssonda eletrônica e a maioria dos minerais pesados

mostram diversidade na composição química que podem ser utilizada com vantagens na

avaliação da contribuição relativa de cada litologia fonte em potencial, aumentando a

precisão.
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ANEXO II



ANEXO 2A - Tabela geral da contagem de pontos

AMOSTRAS DISTKm LITO %MP OP TR HB OUT ZR GR TM EP SIL EST AND CNT RUT ZTR
MG-01A 246,3 Gn 15 41 59 40 1 25 13 11 4 1 4 0 0 0 36
MG-01B 240,3 Gn 29 47 53 34 1 10 36 13 2 2 1 1 0 0 23
MG-02A 237,3 Gn 15 37 63 46 2 9 20 12 5 4 1 2 0 0 21
MG-02B 230,3 Gn 21 48 52 26 4 10 49 6 3 2 1 0 0 0 16
MG-03B 226,8 Gn 14 42 58 28 2 11 40 12 2 2 0 2 0 1 23
MG-04B 205,5 Gn 42 39 61 51 1 10 21 7 2 2 4 1 0 0 17
MG-05B 188 Gn 31 39 66 55 1 16 16 4 2 2 1 2 0 0 21
MG-06B 183,9 Gn 24 39 79 61 0 33 2 0 2 0 1 0 0 0 34
MG-07B 174,5 AuGn 10 39 39 39 1 32 23 3 1 0 1 0 0 0 35
MG-07B' 179,5 AuGn 27 39 61 39 1 27 24 6 1 0 1 1 0 0 33
MG-08A 166,7 AuGn 15 29 71 56 0 22 10 5 3 0 4 0 0 0 27
MG-08B 170,7 AuGn 11 25 75 61 1 19 11 4 2 1 2 0 0 0 23
MG-09B 155,7 AuGn 18 43 57 58 0 16 13 4 6 1 1 1 0 0 20
MG-10B 150,7 Gn 14 32 68 62 0 31 2 0 3 0 1 0 0 0 32
MG-10C 144,2 Gn 16 26 74 64 0 28 3 1 2 0 2 0 0 0 29
MG-11B 149,2 Gn 53 60 40 44 0 38 12 3 2 1 1 0 0 0 41
MG-12A 139,2 ParGn 21 52 48 53 0 27 12 3 2 1 1 0 0 0 30
MG-12B 129,2 ParGn 33 43 57 45 0 39 8 4 2 1 1 0 0 0 42
MG-13B 108,3 ParGn 3 13 87 24 0 51 2 0 23 0 0 0 0 0 51
MG-14B 90,5 Gn 13 23 77 65 0 19 4 2 7 0 3 0 0 0 21
MG-14B' 88,5 Gn 24 34 66 52 0 37 3 0 7 0 0 0 0 0 37
MG-14C 85 Gn 9 11 89 72 0 21 0 0 3 1 0 0 0 0 22
MG-15A 75,3 Arn 10 27 73 70 0 20 3 2 1 1 2 1 0 0 23
MG-15B 70,1 Arn 31 33 67 61 0 25 5 3 3 1 2 0 0 0 27
MG-16B 65,1 Arn 36 33 67 60 1 26 7 2 2 1 2 0 0 0 28
MG-17A 59,3 Carb 6 12 88 66 0 19 3 2 4 1 5 0 0 0 20
MG-17B 53,3 Carb 29 23 77 60 0 26 6 3 3 0 2 0 0 0 29
MG-18B 47,3 Carb 57 36 64 45 0 29 14 2 3 1 4 2 0 0 31
MG-19B 36,3 Carb 22 28 72 55 0 28 5 4 5 1 2 0 0 0 32
MG-20B 31,1 Carb 14 14 86 64 0 22 4 3 3 2 3 0 0 0 25
MG-21B 24,7 Carb 6 28 72 41 1 47 6 2 1 1 3 0 0 0 49
MG-21B' 20,7 Carb 7 18 82 70 0 18 4 2 2 1 2 1 0 0 20
MG-22A 11 9 92 8 32 0 55 0 5 0 0 6 0 0 2 62
MG-23B Recen 17 16 84 69 0 21 3 1 3 0 2 0 0 0 22
MG-24B 7,5 Recen 2 17 83 77 1 16 2 1 1 0 1 0 0 0 17
MG-25A 4,5 Recen 3 56 44 38 3 40 2 8 4 1 4 0 0 1 49
MG-26A 2 Praia 77 48 52 3 0 92 2 0 0 0 1 0 0 2 94
MG-26B 0 Praia 5 43 57 14 1 68 2 7 2 1 2 0 1 1 76
MG-27A 113 Gn 5 17 83 62 18 3 3 10 0 2 3 0 0 20
MG-27B 117 Gn 5 7 93 72 13 2 2 8 1 1 3 0 0 15
MG-28B 105 ParGn 8 3 97 57 31 0 0 11 0 0 2 0 0 31
MG-29A 102 Gn 6 38 62 53 39 0 0 5 0 2 1 0 0 39
MG-29B 100 Gn 2 19 81 63 32 0 0 3 0 1 1 0 0 32
MG-30B 97 Gn 3 2 98 74 21 0 0 3 1 0 0 0 0 21
MG-31A 95 Gn 11 12 88 60 20 7 2 6 1 1 2 1 0 22
MG-31B 92 Gn 12 15 85 59 26 5 1 6 0 1 0 0 0 27
MG-32A(BASE) FmAçu 4 44 56 1 61 0 10 7 0 6 0 0 1 72
MG-32A1(TOPO) FmAçu 1 59 41 7 49 0 15 7 0 11 0 0 0 64
MG-33A(TOPO) FmAçu 1 57 43 1 71 0 17 2 0 7 0 0 0 88
MG-33A1(BASE) FmAçu 2 45 55 17 23 1 20 13 0 6 0 0 0 43
MG-34 Praia 10 18 82 55 13 4 1 21 0 2 1 0 0 15
MG-35 Recen 6 13 87 70 4 5 3 15 1 1 2 0 0 8
MG-36 Recen 15 14 86 58 11 3 1 22 0 2 2 0 0 12
AM-1 Ctaipu 4 82 18 11 26 0 2 30 1 13 16 0 0 28
AM-2 Ctaipu 3 23 77 60 11 0 3 18 1 4 3 1 0 14
AM-3 Ctaipu 5 40 60 2 46 0 8 18 0 16 9 0 0 54
AM-4 Ctaipu 6 23 77 4 11 0 6 73 0 4 2 0 0 17
DC-01C CAçu 84 16 8 6 0 1 82 0 4 0 0 0 6
DC-02A CAçu 69 31 4 46 0 7 28 0 7 1 0 1 54
DC-03 CAçu 64 36 17 38 0 6 3 0 35 0 0 1 45
DC-09A CAçu 58 42 5 51 0 9 2 2 13 17 0 1 61
DC-09B CAçu 53 47 4 67 1 8 3 1 10 5 0 0 75



ANEXO 2A - Tabela geral da contagem de pontos

AMOSTRAS DISTKm ZP ZA ZSA ZSAv ZPam TPmar TA TPama TProsa
MG-01A 246,3 10 12 34 42 2 51 12 35 2
MG-01B 240,3 19 15 26 39 1 9 7 83 1
MG-02A 237,3 7 9 15 16 52 20 60 0 20 LEGENDA
MG-02B 230,3 15 14 24 15 32 36 57 0 7
MG-03B 226,8 12 13 39 35 1 14 8 72 6 LITO= Litologia
MG-04B 205,5 20 12 51 17 1 7 6 79 9 Gn= Gnaisse
MG-05B 188 19 7 60 13 1 15 9 68 8 AuGn= Augen Gnaisse
MG-06B 183,9 19 9 53 17 2 100 0 0 0 ParGn= Paragnaisse
MG-07B 174,5 27 4 60 8 1 11 0 78 11 Arn= Arenitos
MG-07B' 179,5 17 7 60 15 1 18 14 58 11 Carb= Carbonatos
MG-08A 166,7 13 4 69 14 1 10 10 73 8 Recen= Recente
MG-08B 170,7 16 9 59 15 1 15 8 73 5 Praia= Praia
MG-09B 155,7 22 3 56 16 3 13 3 58 26 FmAçu= Formação Açu
MG-10B 150,7 45 7 38 8 3 50 50 0 0 Ctaipu= Cascalheiras Taipu
MG-10C 144,2 42 7 38 11 1 11 11 67 11 CAçu= Cascalheiras Açu
MG-11B 149,2 42 5 39 13 1 14 5 62 19 %MP= Percen. de Min. Pesados
MG-12A 139,2 27 6 45 21 1 16 21 58 5 OP= Opacos
MG-12B 129,2 32 6 45 16 1 8 0 88 4 TR= Transparentes
MG-13B 108,3 17 2 58 23 0 0 0 0 0 HB=Hornblenda 
MG-14B 90,5 15 3 57 25 1 17 8 75 0 OUT= Outros
MG-14B' 88,5 33 3 45 17 2 0 0 50 50 ZR= Zircão
MG-14C 85 15 3 70 13 0 22 11 44 22 GR= Granada
MG-15A 75,3 18 4 68 9 0 12 12 72 4 TM= Turmalina
MG-15B 70,1 25 4 47 24 1 20 6 60 14 EP= Epídoto
MG-16B 65,1 28 2 55 15 0 30 0 57 13 SIL= Sillimanita
MG-17A 59,3 14 1 78 8 0 25 13 54 8 EST= Estaurolita
MG-17B 53,3 29 5 45 22 0 21 8 63 8 AND= Andalusita
MG-18B 47,3 39 2 41 15 2 15 4 77 4 CNT= Cianita
MG-19B 36,3 28 3 50 18 1 30 3 62 5 RUT= Rutilo
MG-20B 31,1 16 3 63 18 1 21 14 55 10 ZTR= Index ZTR
MG-21B 24,7 40 5 47 7 1 8 15 62 15 ZP= Zircão Prismático
MG-21B' 20,7 20 2 56 22 0 19 11 57 13 ZA= Zircão Arredondado
MG-22A 11 28 6 66 0 1 12 24 59 6 ZSA= Zircão Subarredondado
MG-23B 24 4 49 23 0 30 10 50 10 ZSAv= Zir. Subarredondado verde
MG-24B 7,5 22 3 64 11 0 17 15 67 0 ZPam= Zir. Prism. Amarelado
MG-25A 4,5 25 9 54 13 0 18 13 61 8 TPmar.= Turmalina Prism. marron
MG-26A 2 40 4 55 1 0 0 50 0 50 TA= Turmalina Arredondada
MG-26B 0 31 8 57 4 0 13 32 55 0 TPamar.= Turm. Prism. amarelada
MG-27A 113 32 4 34 19 11 11 11 78 0 TProsa= Turm. Prism. rosa
MG-27B 117 59 2 28 11 0 20 20 60 0
MG-28B 105 55 3 26 16 0 0 0 100 0
MG-29A 102 67 4 17 10 2 0 0 100 0
MG-29B 100 54 4 28 12 2 0 0 0 0
MG-30B 97 58 3 29 7 3 0 0 0 0
MG-31A 95 58 6 26 10 0 17 0 83 0
MG-31B 92 62 5 22 9 3 50 0 50 0
MG-32A(BASE) 71 7 21 0 0 23 0 78 0
MG-32A1(TOPO) 75 4 19 2 1 25 0 75 0
MG-33A(TOPO) 70 8 22 0 0 20 0 80 0
MG-33A1(BASE) 70 1 27 2 0 22 0 78 0
MG-34 65 0 35 0 0 0 0 100 0
MG-35 69 0 31 0 0 23 8 69 0
MG-36 74 0 24 0 3 30 10 60 0
AM-1 64 7 18 0 11 8 0 92 0
AM-2 65 0 26 0 9 60 1 20 0
AM-3 77 0 22 0 1 36 0 64 0
AM-4 81 2 17 0 0 25 4 55 0
DC-01C 75 0 25 0 0 0 0 0 0
DC-02A 64 8 26 0 2 10 85 85 0
DC-03 57 7 28 7 0 30 70 70 0
DC-09A 48 2 34 14 3 29 63 63 0
DC-09B 64 6 24 4 3 11 89 89 0



ANEXO 2B - Tabela dos dados granulométricos

AMOSTRAS  FOLK  CL MD MDA MÉDIA SL ASS CT CN
MG-01A AcG AG 0,2 0,2 1,4 0,5 0,4 0,3
MG-01B AcGE AG 0,0 0,2 1,4 0,1 0,6 0,4 LEGENDA
MG-02A AcGE AM 1,1 1,1 1,0 -0,1 0,7 0,4
MG-02B AcGE AG 0,1 0,1 1,2 0,0 0,9 0,5 FOLK= Classificação de Folk
MG-03B AcG AMG 0,1 -0,2 1,4 -0,2 0,9 0,5 AcG= Arenito Conglomerático
MG-04B AcGE AM 1,1 1,0 1,1 -0,2 0,9 0,5 AcGE= Arenito com grãos espersos
MG-05B AcG AMG 0,1 -0,1 1,4 -0,2 0,9 0,5 AA= Arenito argiloso
MG-06B AcG AG 0,1 0,1 1,3 0,5 0,4 0,3 Ar= Arenito
MG-07B AcG AG 0,2 0,1 1,2 0,0 0,9 0,5 CL MD= Clas. pela Média
MG-07B' AcGE AM 1,1 1,1 1,0 -0,2 0,8 0,4 AF= Areia Fina
MG-08A AcGE AM 1,1 1,1 1,0 -0,1 0,7 0,4 AM= Areia Média
MG-08B AcGE AG 0,0 0,0 1,1 0,0 0,9 0,5 AG= Areia Grossa
MG-09B AcG AMG 0,1 -0,2 1,2 -0,3 0,7 0,4 AMG= Areia muito Grossa
MG-10B AcG AMG 0,0 -0,3 0,9 0,4 0,2 0,1 MDA= Mediana
MG-10C AcG AMG 0,0 -0,2 1,4 -0,1 0,6 0,4 MD= Média
MG-11B AcGE AM 1,1 1,1 1,0 -0,1 0,7 0,4 SL= Selecionamento
MG-12A AcG AMG -0,8 -0,8 1,0 0,1 0,7 0,4 ASS= Assimetria
MG-12B AcG AMG -0,8 -0,5 1,0 1,1 0,4 0,3 CT= Curtose
MG-13B AcG AG 1,1 0,8 2,0 -0,2 0,7 0,4 CN= Curtose Normal
MG-14B AcGE AM 1,2 1,2 1,3 -0,2 1,9 0,7
MG-14B' AcGE AG 0,1 0,1 1,1 0,0 0,9 0,5
MG-14C AcGE AMG 0,1 -0,1 1,4 -0,1 0,8 0,5
MG-15A AcGE AG 0,2 0,1 1,2 0,0 0,9 0,5
MG-15B AcGE AG 0,2 0,2 1,1 0,0 1,4 0,6
MG-16B AcGE AM 1,1 1,1 1,0 -0,2 0,7 0,4
MG-17A AA AF 2,2 2,5 0,5 0,7 0,5 0,3
MG-17B AcGE AM 1,1 1,1 1,0 -0,1 0,7 0,4
MG-18B AcGE AG 1,0 0,7 1,4 -0,4 0,7 0,4
MG-20B Ar AM 2,0 1,7 1,1 -0,4 0,8 0,5
MG-21B AcG AM 1,2 1,2 1,0 0,1 0,4 0,3
MG-21B' AcGE AM 1,2 1,5 0,6 0,3 0,9 0,5
MG-22A AA AM 0,1 1,0 1,2 0,9 0,5 0,3
MG-23B AcGE AF 2,1 2,1 0,7 0,0 1,2 0,5
MG-24B AcG AM 2,2 1,2 1,7 -0,5 0,3 0,2
MG-25A AcGE AM 2,1 1,8 1,2 -0,3 0,7 0,4
MG-26B AcGE AG 1,1 0,8 1,5 -0,2 1,0 0,5
MG-34 Ar AF 2,2 2,4 0,4 0,7 0,5 0,3
MG-35 Ar AF 2,1 2,4 0,4 0,4 4,6 0,8
MG-36 Ar AF 2,1 2,1 0,2 0,4 3,2 0,8




