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RESUMO

Análises isotópicas Sm-Nd em rochas mesozóicas e cenozóicas da Bacia Potiguar, incluindo

sedimentos terrígenos e carbonáticos que aportam do Rio Piranhas-Açu, foram realizadas

objetivando a caracterização de suas assinaturas isotópicas e identificação de suas áreas fonte. As

assinaturas isotópicas Sm-Nd das rochas apresentaram idades modelo (TDM) variando de 2,88 a

2,19 Ga, indicando fontes, principalmente, paleoproterozóicas e arquenas do embasamento. Os

sedimentos terrígenos plataformais apresentaram idades modelo (TDM) de 2,31 Ga e 2,26 Ga,

coletados, respectivamente, nas profundidades de 10-17,5 cm e 0-5 cm. Apesar do número

pequeno de amostras, a pequena variação na idade indica homogeneização dos sedimentos,

talvez devido a forte influência do embasamento como fonte de material para a plataforma. As

assinaturas isotópicas Sm-Nd dos sedimentos carbonáticos plataformais apresentaram idades

modelo (TDM) variando de 2,61 a 2,09 Ga, indicando fontes do embasamento arqueano a

paleoproterozóico. Estes resultados indicam ainda que os sedimentos terrígenos presentes na

plataforma em estudo são ou foram trazidos principalmente pelo rio Açu, ou outros rios menores

da porção setentrional do Rio Grande do Norte. A deriva litorânea aparentemente não tem

competência para arrastar sedimentos da porção oriental para a setentrional, tendo em vista que

os valores εNd registrados não são compatíveis com as rochas da porção oriental.

Palavras-chave: Proveniência; isótopos de Sm/Nd; Bacia Potiguar; plataforma

continental.
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ABSTRACT

Nd ISOTOPES IN THE PROVENANCE OF TERRIGENOUS AND CARBONATE

ROCKS AND SEDIMENTS OF THE POTIGUAR BASIN, NORTHEASTERN BRAZIL.

Mesozoic and Cenozoic rocks from the Potiguar Basin, including terrigenous and

carbonate sediments have been investigated to identify their isotopic signature and source

areas. Additionally, this study aims to determine the provenance of terrigenous and

carbonate sediments on the Brazilian Continental shelf adjacent to Potiguar Basin. The

Sm-Nd isotopic signatures of the rocks yielded model ages (TDM) in the range of 2,19-

2,88 Ga, indicating archean to paleoproterozoic sources from the basement. The

terrigenous sediments yielded model ages (TDM) in the range of 2,31-2,26 Ga, from 17,5

to 0 cm depth. Despite the small number of samples, limited variations of provenance

ages indicates the homogenization of the sediments, probably due to the strong influence

of the basement, as the main source of sediments to the shelf. The Sm-Nd isotopic

signatures of the carbonate sediments yielded model ages (TDM) in the range of 2,09-2,61

Ga, indicating archean to paleoproterozoic sources from the basement. The results also

indicate that the shelf sediments are mainly derived from the Açu River or other small

rivers from the Setentrional Sector of Rio Grande do Norte State. The littoral drift doesn´t

seem to contribute with sediments from the Oriental Sector since isotopic signatures from

this sector were not detected.

Key words: Provenance; Sm/Nd isotopes; Potiguar Basin; Continental shelf.



CAPITULO 1 - INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação e Objetivos

Estudos de proveniência desempenham papel fundamental na análise de sucessões

sedimentares siliciclásticas, permitindo a reconstrução dos parâmetros tectônicos,

geográficos e climáticos de uma porção da crosta terrestre ao longo do processo evolutivo de

uma bacia sedimentar (Basu, 1985). Este diálogo entre a composição do arcabouço detrítico

de uma rocha sedimentar e as rochas que compunham suas áreas-fonte à época de deposição

pode ser obtido através de variadas escalas de observação. Contagem estatística de

fragmentos detríticos em conglomerados (Howard, 1993) ou arenitos (Zuffa, 1985;

Dickinson, 1985; Marenssi et al., 2002) e análises geoquímicas de rochas sedimentares

(Taylor & McLennan, 1985; van de Kamp & Leake, 1995; Ugidos et al., 1997) são técnicas

freqüentemente utilizadas para estudos de proveniência (Borba et al., 2003).

Análises isotópicas de Sr (Eisenhauer et al., 1999; Asahara et al., 1999) e Nd

(McLennan et al., 1990; Gleason et al., 1995; Ball & Farmer, 1998) em sedimentos recentes

e sucessões sedimentares antigas também constituem importante ferramenta para a

inferência das rochas-fonte dos detritos (Borba et al., 2003).

A aplicação da geoquímica isotópica Sm-Nd nos estudos de proveniência em

sedimentos iniciou no final da década de 60 com estudos oceanográficos cujo objetivo era

estimar o fluxo de material derivado dos continentes para os oceanos (Dasch, 1969 apud

Bayon et al., 2002).

O método isotópico Sm-Nd pode ser usado para o estudo de correlação

cronoestratigráfica entre seqüências sedimentares, formadas em diferentes ambientes de

deposição e com diferentes áreas fonte (proveniência), já que apenas estudos

paleogeográficos são insuficientes para a determinação da proveniência destes sedimentos e

definição das áreas responsáveis pelo suprimento destas bacias.
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Estudos de proveniência, utilizando a metodologia Sm-Nd na Província Borborema,

foram realizados em metassedimentos do Grupo Seridó (Van Schmus et al., 2003) e em

rochas sedimentares da Bacia Potiguar (Dantas et al., 2002). Entretanto, estudos deste tipo

não foram aplicados a sedimentos da plataforma continental.

Visando diminuir esta lacuna, o presente estudo tem por objetivo geral a aplicação dos

sistemas isotópicos Sm-Nd em rochas e sedimentos da Bacia Potiguar com vistas à

inferência das possíveis áreas-fonte de detritos disponíveis para a sedimentação desta bacia.

E, como objetivo específico, identificar as características isotópicas/geocronológicas dos

sedimentos da plataforma continental brasileira adjacente a Bacia Potiguar, entre São Bento

do Norte e Ponta do Mel – RN.

Esta dissertação é constituída por cinco capítulos. O Capítulo 1, introdutório sobre a

área de estudos, um segundo capítulo sobre a Geologia Regional; o Capítulo 3 sobre

Geologia Isotópica, método utilizado neste estudo; o Capítulo 4 apresenta os resultados

propriamento dito, análise e discussão dos resultados. O Capítulo 5 apresenta as conclusões

obtidas, bem como as recomendações advindas do mesmo, e por fim as Referências

Bibliográficas citadas na dissertação.

1.2 Localização da Área de Estudo

A área estudada encontra-se localizada na porção setentrional do Rio Grande do Norte,

inserida na Bacia Potiguar emersa e submersa (Figura 1.1), entre Galinhos e Ponta do Mel.

O acesso à área submersa deve ser feito por meio flutuante com embarque através dos portos

de Natal, Guamaré, Macau ou Porto do Mangue, a depender da embarcação utilizada. A área

emersa pode ser acessada através da BR-406, que liga a cidade de Natal à cidade de Macau.
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1.3 Aspectos Fisiográficos e Oceanográficos

1.3.1 Condições Climáticas

O Rio Grande do Norte apresenta baixa precipitação pluviométrica durante todo o

ano, característica determinada pelo Anticiclone do Atlântico Sul (localizado sobre o

Oceano Atlântico), que possui altas pressões e impõe a região sob seu domínio um tempo

estável e sem chuvas. Durante os meses referentes ao final do verão e ao outono, este

Anticiclone perde força (nas regiões Norte e Nordeste do Brasil), proporcionando a ação da

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), responsável pelos ventos alísios (Fig. 1.2)

oriundos dos hemisférios Norte e Sul (Nimer, 1972).

Figura 1.1: Localização da área estudada.
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Figura 1.2 – Esquema evidenciando o centro de alta pressão localizado no Oceano Atlântico,

o qual impõe a variação de precipitação pluviométrica nas regiões Norte e Nordeste do Brasil

(Fortes, 1987)).

1.3.2 – Precipitação

A média da precipitação na região estudada é de 600 mm/ano (dados referentes ao

período entre as décadas de 1980 e 2000), tendo uma máxima de 1.808 mm/ano (em 1985) e

uma mínima de 171 mm/ano (1983). Estas variações são observadas nos totais mensais e

anuais, o que é de grande influência para as estações chuvosas, que podem se expandir ou se

retrair, o que acarreta em implicações diretas na produção de sal e agricultura da região

(DNMET/2000). Este comportamento está ligado diretamente a uma menor ou maior

expansão da ZCIT sobre a região.
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Segundo Nimer (1989), a região em estudo apresenta temperaturas elevadas

associadas a um curto período de chuvas (Fig. 1.3), o que possibilita a sua classificação

como equatorial quente, semi-árido com períodos de 7 a 8 meses secos.

Figura 1.3 – Representação gráfica da precipitação durante todo ano. Evidenciando a maior

incidência de chuvas nos meses de março a maio (média do período de 1980 a 2000). Estação

climatológica de Macau/RN (DNMET/2000). Compilado de Silveira, 2002.

1.3.3 – Temperatura do Ar

A temperatura do ar nessa região mostra-se elevada durante todo o ano, apresentando

uma média de 26,8ºC podendo chegar a 32ºC ao longo dos meses mais quentes. A menor
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temperatura média observada foi de 25ºC (julho) e a maior foi de 28,6ºC (fevereiro), os

dados podem ser observados na Fig. 1.4 (DNMET, 2000). A pequena variação térmica está

relacionada às baixas latitudes locais, amplitude e massas de água oceânicas. A temperatura

da água mostra pouca variação, apresentando próximo a superfície uma mínima de 26,3ºC e

uma máxima de 28oC, e em regiões mais profundas as temperaturas variam de 26,2oC a

27oC.

Figura 1.4 - Distribuição das temperaturas máximas e mínimas absolutas, das médias máximas e

médias mínimas e das médias mensais (intervalo que estende-se de 1980 a 2000). Estação

Climatológica de Macau/RN (DNMET/2000). Compilado de Silveira, 2002.
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1.3.4 – Umidade Relativa do Ar

A umidade relativa do ar média na área estudada é de 71%, variando de 76% nos

meses úmidos (março a maio) à 69% nos meses mais secos com uma mínima de 66% em

novembro. Esta grande umidade nos meses de março a maio está associada com a maior

precipitação observada nestes meses (Fig. 1.5) (DNMET, 2000).

Figura 1.5 – Umidade relativa do ar média ao longo do ano, para a Estação Climatológica de

Macau/RN (período entre 1980-2000) (DNMET/2000). Compilado de Silveira, 2002.

1.3.5 – Insolação / Nebulosidade

A insolação e a nebulosidade nesta região são uma das mais elevadas que ocorrem em

todo o Brasil, chegando a atingir uma média de 2.600 h/ano (7.1 horas de sol em um dia). A

variação mínima da média mensal em um ano foi de 6.1 h/dia de sol (julho) e variação
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máxima de 8.3 h/dia ocorrendo em novembro (Fig. 1.6). Estas grandes amplitudes

potencializam a região para um amplo aproveitamento de energia proveniente da radiação

incidente do sol (DNMET, 2000).

Figura 1.6 – Ilustração da insolação diária média e nebulosidade diária média, incidente na região

durante as décadas de 1980 e 2000 observadas na Estação Climatológica de Macau/RN,– (DNMET).

Compilado de Silveira, 2002.

1.3.6 – Hidrografia

A estimativa média do balanço hídrico da região foi realizada pela Estação

Climatológica de Macau/RN, a qual utilizou o método de Thornthwaite e Mather (1955) e

considerou o valor de 30 mm como a capacidade de armazenamento da água numa camada

de um metro de espessura em areia quartzosa (solo predominante na região).

Observou-se que, durante a maior parte do ano os solos mostram uma deficiência

hídrica, exibindo um valor de 784 mm (Fig. 1.7). O período que corresponde ao final de

fevereiro a meados de junho, mostra um aporte de água no solo positivo (DNMET, 2000).
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A hidrografia da área estudada tem como principais representantes à rede de

drenagem do Rio Açu e o estuário Galinhos-Guamaré. A rede de drenagem do Rio Açu é

composta pela Bacia Hidrográfica Piranhas-Açu, a qual deságua no litoral setentrional do

Estado do Rio Grande do Norte, sendo composta por rios de pequeno porte na porção sul da

ilha da Ponta do Tubarão e pelos rios de médio porte como Casqueira e Conceição na porção

sudoeste. A contribuição continental para estes rios resulta somente nos períodos de chuva e

com vazão reduzida, estando sujeitos à ação das marés (Miranda, 1983).

Os rios que englobam o estuário Galinhos-Guamaré recebem suporte oriundo do

continente através de drenagens ativas (no período chuvoso e com pouca vazão), sendo

caracterizados principalmente por canais influenciados pela ação das marés (IDEMA, 2002).

A drenagem costeira atual da Bacia Potiguar parece estar ativa desde

Figura 1.7 – Balanço Hídrico para a região de Guamaré (DNMET/2000) compilado de Silveira 2002.
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1.3.7 – Aspectos Sócio-Econômicos

Os municípios da área em estudo apresentam como principais atividades econômicas

a agricultura, pecuária, pesca, extração mineral (representada pelas indústrias salineiras e

pela Petrobras) e a carcinicultura em franca expansão. O município de Macau destaca-se

como grande produtor de sal e de exploração petrolífera.

Grande parte da economia dessas cidades vem do recebimento dos royalties pagos

pela indústria petrolífera. De acordo com a Assessoria de Imprensa da Petrobras no RN em

setembro de 2006, o valor acumulado de royalties para o ano de 2006, até o mês de

setembro, foi de aproximadamente R$ 248 milhões, sendo R$ 137 milhões destinados ao

governo estadual e R$ 111 milhões aos municípios.

1.3.8 Ventos

A região nordeste do Brasil está localizada dentro da circulação de ventos com duas

direções distintas. Os ventos que chegam a costa do Rio Grande do Norte possuem direção

E-SE na costa oriental e NE na região setentrional (Fig. 1.8). De acordo com Dominguez et

al., (1992), a direção dos ventos na costa nordeste do Brasil é também controlada por

movimentos sazonais de zonas de convergência intertropical. A velocidade dos ventos

medida na Estação Climatológica de Natal (costa oriental) mostra uma mínima de 3.8 m/s

em março e uma máxima de 5 m/s entre agosto e outubro, enquanto que na costa setentrional

a velocidade dos ventos medida chegou à máxima de 9 m/s entre agosto e outubro e mínima

de 4 m/s em abril (Chaves, 2005).
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Figura 1.8 – Direção predominante dos ventos na região do litoral norte do RN, com

base em modificações realizadas em estações meteorológicas e direções de dunas (Fortes,

1987 Compilado de Guedes, 2002).

1.3.9 Ondas e Marés

As ondas são oriundas do atrito do vento com a superfície do mar. No setor setentrional

as ondas medidas durante o período de verão, próximo à costa do Município de Guamaré,

possuem altura média de 56 cm com máxima de 123 cm e uma mínima de 27 cm (Frazão,

2005). Na zona de quebra a altura das ondas tem geralmente uma máxima de 80 cm e uma

mínima de 22 cm (Silveira, 2002; Lima, 2004; Chaves, 2005).

A região em estudo encontra-se sob um regime de meso-maré semidiurno. As variações

do nível do mar medidas na costa setentrional indicam uma maré com altura máxima de 3,3

m durante a primavera. A energia de maré causa mobilidade de sedimento contínua ao longo

do fundo perto da costa.
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1.3.10 Correntes

No nordeste do Brasil o fluxo de correntes é paralelo à linha de costa. As velocidades

das correntes alcançam 30-40 cm/s, acima de componentes de marés e ondas (Knoppers et

al, 1999). As correntes ao longo da costa do RN fluem no sentido norte e no sentido oeste,

respectivamente no setor oriental e setentrional. Ondas e correntes induzidas por ondas (20 -

105 cm/s) são os principais contribuintes para o transporte de sedimentos ao longo da costa

do RN (Vital, no prelo).
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CAPITULO 2 – GEOLOGIA REGIONAL

2.1 Introdução

A Bacia Potiguar está situada no extremo leste da margem continental brasileira, entre

os paralelos 4°50` e 5°50` sul e os meridianos 35° e 38° oeste, abrangendo os estados do

Ceará e do Rio Grande do Norte (Fig. 2.1). Limita-se a noroeste, no Alto de Fortaleza, com a

Bacia do Ceará, a leste, no Alto de Touros, com a Bacia Pernambuco-Paraíba, a nordeste

pela isóbata de 2.000 m e a sudeste pelo embasamento cristalino. Inclui um segmento

submerso de aproximadamente 27.000 km2 e um segmento emerso de 22.000 km2.

Figura 2.1: Localização e arcabouço estrutural da Bacia Potiguar. (Modificado de Bertani et al.,
1990)
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2.2 Embasamento

A Bacia Potiguar foi implantada sobre embasamento cristalino, pertencente à Província

Borborema (Almeida et al., 1977). A Província Borborema está situada na porção nordeste

da Plataforma Sul-Americana e compreende a parte centro-oeste da colagem tectônica Pan

Africana-Brasiliana, formada como conseqüência da assembléia Neoproterozóica do oeste

do Gondwana (Brito Neves et al., 2000). A província é constituída, principalmente, de

terrenos gnáissicos-migmatíticos, seqüências supracrustais metamorfisadas e deformadas,

plútons graníticos Brasilianos e zonas de cisalhamento Brasilianos.

A Província Borborema, caracterizada por uma história policíclica envolvendo rochas

do embasamento arqueano e paleoproterozóico (Dantas et al., 1999), pode ser dividida em

cinco domínios tectônicos. A parte leste da província, por sua vez, pode ser dividida em três

domínios tectônicos: o domínio Rio Grande do Norte (DRGN), situado a norte da Zona de

Cisalhamento de Patos; um domínio central, denominado Domínio Zona Transversal (DZT)

por Jardim de Sá (1994), entre as zonas de cisalhamento de Patos e Pernambuco; e um

domínio a sul (DS), entre a zona de cisalhamento Pernambuco e o Cráton do São Francisco.

Como a área estudada situa-se mais próxima ao Domínio Rio Grande do Norte,

somente este domínio será citado nesta dissertação, de acordo com Brito Neves et al. (2000).

2.2.1 Domínio Rio Grande do Norte

O Domínio Rio Grande do Norte (DRGN) está situado entre o Lineamento Senador

Pompeu a oeste e o Lineamento de Patos a sul. O DRGN compreende várias zonas ou

subdomínios tectônicas menores, os quais são a Faixa Jaguaribeana e seu embasamento, o

Maciço Rio Piranhas, a Faixa Seridó e seu embasamento e o Maciço São José do Campestre.

O embasamento de todos esses maciços e sistemas de dobramentos do DRGN

compreende uma estrutura da colagem tectônica Transamazônica, que inclui núcleos

arqueanos. Gnaisses do embasamento Transamazônico apresentam idades TDM de 2,6 a 2,5
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Ga com valores de εNd(600 Ma) variando de –18 a –23 (Van Schmus et al., 1995; Dantas et

al., 1998).

O Maciço São José do Campestre compreende uma unidade geotectônica de crosta

retrabalhada de 3,45 Ga e crosta juvenil de 3,2 Ga, o qual é intrudido por plútons alcalinos

de 2,7 Ga, representando, possivelmente, parte de um fragmento continental arqueano

formado durante um episódio de ruptura continental anterior a 2,20 Ga (Dantas et al., 1998).

O Maciço Rio Piranhas, localizado na porção oeste do domínio (Hackspacher et al.,

1990), juntamente com o Maciço São José do Campestre, são constituídos, em sua maior

parte, por gnaisses paleoproterozóicos (Transamazônico, 2,2-2,0 Ga), com um núcleo

arqueano documentado no Maciço São José do Campestre, através de estudos recentes de

U/Pb e Sm-Nd (Van Schmus et al., 1995; Dantas et al., 1998).

Idades modelo (TDM) para o Maciço Rio Piranhas variam de 2,62 a 2,76 Ga (Van

Schmus et al., 1995). Enriquecimento aparente progressivo em Nd, de leste para oeste,

sugere que o Maciço São José do Campestre pode ter sido uma possível fonte de material

crustal mais antigo durante o crescimento paleoproterozóico desse domínio (Fetter et al.,

2000).

Idades de residência crustal Sm-Nd (TDM), na porção mais a oeste do domínio, variam

de 2,50-2,60 Ga, demonstrando que a influência de crosta mais antiga é pervasiva nesse

domínio (Fetter et al., 2000).

Trabalhos recentes no Grupo Seridó apresentaram idades modelo (TDM) variando de

1,2-1,6 Ga e sugere-se que a bacia Seridó pode ter tido seu desenvolvimento ligado à

extensão, no Neoproterozóico tardio, de um embasamento continental pré-existente, com

formação de bacias marinhas implantadas sobre o embasamento cratônico (Van Schmus et

al., 2003).

Plútons brasilianos também ocorrem no domínio, sendo que idades modelo TDM

obtidas por Hollanda (2002) para esses magmatismos, apresentaram variação de 1,71 Ga a

2,53 Ga.

Ocorrem, ainda, remanescentes de faixas xistosas (Jaguaribe, Orós, Peixe Gordo,

Encanto) com seqüências vulcano-sedimentares Paleoproterozóicas. Faixas
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metassedimentares Neoproterozóicas ocorrem a sul (Caipu, Lavras, Mangabeira, Iara-

Quimami).

Dados geofísicos e geológicos indicam que o DRGN atuou, principalmente, como um

bloco monolítico desde o final da Orogenia Transamazônica (Brito Neves et al., 2000).

2.3 Evolução Tectono-sedimentar

A origem da Bacia Potiguar está diretamente ligada à evolução da margem continental

brasileira, a partir da fragmentação do continente Gondwana, iniciada no Juro-Triássico

(Pessoa Neto, 1999).

Segundo Bertani et al. (1990), três estágios tectônicos podem ser distinguidos na Bacia

Potiguar: rifte, transicional e drifte.

Estágio Rifte (Neocomiano-Eoaptiano): Estágio no qual desenvolveram-se grandes

falhas normais e de transferência, ativas durante o Neocomiano na parte emersa e até o

Eoaptiano na porção submersa. A sedimentação foi tipicamente flúvio-lacustre caracterizada

por progradações de arenitos deltáicos, de planícies fluviais ao longo do eixo dos grábens ou

a partir dos seus flancos menos abruptos a noroeste. A seção lacustre consiste de folhelhos

ricos em matéria orgânica e turbiditos intercalados. Esta seqüência é incluída na Formação

Pendência.

Estágio Transicional (Neoaptiano-Eoalbiano): Estágio marcado por ambiente

tectônico relativamente calmo, no qual foi depositada a Formação Alagamar. A Formação

Alagamar consiste de folhelhos e carbonatos lagunares restritos com influência marinha,

intercalados com arenitos deltáicos que gradam para fácies mais grosseiras nas áreas mais

proximais.

Estágio Drifte (Albiano-Recente): Estágio de deriva continental, no qual depositaram

duas seqüências sedimentares sob influência de mar aberto. A subsidência foi controlada

principalmente por mecanismos termais e isostáticos e, conseqüentemente, as modificações

estruturais consistiram essencialmente de falhamentos normais, preferencialmente, ao longo
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de lineamentos mais antigos. A primeira seqüência flúvio-marinha transgressiva é incluída

nas formações Açu, Jandaíra, Ponta do Mel e Membro Quebradas. A segunda seqüência

flúvio-marinha regressiva é incluída nas formações Tibau, Guamaré e Ubarana.

2.4 Arcabouço Estrutural

O arcabouço estrutural da Bacia Potiguar, estabelecido no início do Cretáceo, é

constituído, na porção emersa, de três elementos morfo-estruturais: grabens, altos estruturais

e plataformas rasas (Bertani et al., 1990). São cinco os principais grabens conhecidos na

bacia: Apodi, Umbuzeiro, Boa Vista, Guamaré e Pendências. Constituem estruturas de

geometria assimétrica e linear, de direção NE-SW, levemente oblíquos aos principais

lineamentos a sul da bacia e são limitados por falhas de grande porte, sendo as principais as

de Carnaubais, Apodi, Baixa Grande e a Zona de Charneira de Areia Branca. As bordas da

calha formada pelos grabens limitam-se com as plataformas de Touros e Aracati, nas quais o

embasamento cristalino é raso e está capeado diretamente por depósitos da fase de deriva

continental.

Os altos estruturais são estruturas alongadas, subparalelas aos grabens adjacentes e os

principais são os de Macau, Serra do Carmo e Quixaba.

Estas estruturas, relacionadas aos riftes neocomianos, têm direção preferencial NE,

sendo seccionadas por sistemas secundários de falhas de transferência e/ou transcorrentes de

direção NW a EW.

Segundo Matos (1987), todo este arcabouço estrutural é controlado por um duplo

sistema de falhas lístricas normais que provavelmente envolvem a reativação de zonas de

cisalhamento neoproterozóicas.

2.5 Estratigrafia
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2.5.1 Litoestratigrafia

A estratigrafia da Bacia Potiguar foi estudada por vários autores, sendo o mais recente

o de Araripe & Feijó (1994), no qual o arcabouço estratigráfico adotado é uma atualização

dos diagramas de Souza (1982) e Lima Neto (1989).

Araripe & Feijó (1994) dividiram as rochas sedimentares da bacia em três grupos:

Areia Branca, Apodi e Agulha (Fig. 2.2).

Grupo Areia Branca – compreende as formações Pendência, Pescada e Alagamar.

Formação Pendência (Neocomiano-Barremiano): nome proposto por Souza (1982)

para designar a espessa seção clástica de conglomerados, arenitos, folhelhos e siltitos.

Ocorre, preferencialmente, preenchendo os baixos estruturais gerados durante rifteamento.

Formação Pescada (Aptiano inferior): esta unidade, constatada apenas no bloco

baixo da Falha de Pescada, é composta de arenitos e intercalações de folhelho e siltito,

depositados por leques aluviais coalescentes e sistemas flúvio-deltáicos com pelitos

lacustres, entremeados por turbiditos (Araripe & Feijó, 1994).

Formação Alagamar (Aptiano-Albiano inferior): constituída por uma unidade basal,

Membro Upanema, composta de arenitos e folhelhos; uma unidade superior, Membro

Galinhos, predominantemente pelítico, com folhelhos e calcilutitos e; uma seção

intermediária, Camadas Ponta do Tubarão, formada por calcarenitos, calcilutitos ostracoidais

e folhelhos (Araripe & Feijó, 1994).
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Figura 2.2: Coluna estratigráfica da Bacia Potiguar (modificada de Araripe & Feijó, 1994).
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Grupo Apodi – designação de Oliveira e Leonardos (1943 apud Araripe & Feijó, 1994)

para as formações Açu, Jandaíra, Ponta do Mel e Quebradas.

Formação Açu (Albiano-Cenomaniano): definida por Kreidler e Andery (1949 apud

Araripe & Feijó, 1994) para designar arenitos intercalados com folhelhos, argilitos e siltitos.

Lateralmente, interdigita-se com as formações Ponta do Mel e Quebradas.

Formação Ponta do Mel (Albiano superior): introduzida por Tibana e Terra (1981

apud Souza, 1982) para designar calcarenitos oolíticos, doloespatitos, calcilutitos e folhelhos.

Segundo Tibana e Terra (1981 apud Souza, 1982) a fácies predominante é a de plataforma

rasa associada a planície de maré e mar aberto.

Formação Quebradas (Cenomaniano): definida por Souza (1982) como membro da

Formação Ubarana, Araripe & Feijó (1994) propuseram a sua elevação de categoria à

formação, composta por folhelhos, arenitos e siltitos. O ambiente deposicional interpretado

por Araripe & Feijó (1994) para a formação é de plataforma e talude, com presença de

turbiditos.

Formação Jandaíra (Turoniano-Mesocampaniano): proposta por Sampaio e

Schaller (1968 apud Souza, 1982) para designar a seção carbonática de alta energia

sobreposta aos arenitos Açu. Formação composta, principalmente, de calcarenito bioclástico

a foraminíferos bentônicos, associados a algas verdes. Segundo Tibana e Terra (1981 apud

Souza, 1982) o modelo deposicional apresenta fácies de planície de maré, laguna rasa,

plataforma rasa e mar aberto, em uma bacia faminta.

Grupo Agulha - compreende as formações Ubarana, Guamaré, Tibau e Barreiras.

Formação Ubarana (Albiano-Holoceno): seção pelítica designada por Mayer (1974

apud Souza, 1982). Caracteriza-se pela espessa seção de folhelhos e argilitos, intercalados

por arenitos, siltitos e calcarenitos. Segundo Souza (1982), o ambiente deposicional é de

talude continental e planície bacial.
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Formação Guamaré (Campaniano superior – Holoceno): nome proposto por Souza

(1982) para designar uma seqüência carbonática que ocorre na plataforma continental do Rio

Grande do Norte e Ceará. Caracteriza-se por calcarenitos bioclásticos e calcilutitos

depositados em plataforma e talude carbonáticos (Araripe & Feijó, 1994).

Formação Tibau (Campaniano superior-Holoceno): formação designada por Silva

(1966 apud Araripe & Feijó, 1994). Caracteriza-se por arenitos grossos intercalados com

calcarenitos e sedimentos argilosos, com ambiente deposicional de leques deltáicos (Fisher

et al. 1975 apud Souza, 1982).

Formação Barreiras (Mioceno-Plioceno): termo, inicialmente, designado por Branner

(1902 apud Sousa, 2002). Constitui uma seqüência cenozóica que aflora nas falésias do

litoral nordeste (Sousa, 2002) caracterizada por um conjunto de fácies de um sistema fluvial,

além de fácies transicionais para leques aluviais e planícies litorâneas (Alheiros et al., 1988).

2.5.2 Magmatismo

Na Bacia Potiguar, são identificados três episódios vulcânicos, individualizados em três

formações: Rio Ceará Mirim, Serra do Cuó e Macau (Araripe & Feijó, 1994).

Formação Rio Ceará Mirim

A atividade magmática mesozóica, na Província Borborema, ocorreu em três intervalos

de idades bem definidas a 210-180 Ma, 140-120 Ma e, aproximadamente, 90 Ma (Mizusaki

et al., 2002). A formação caracteriza-se por um enxame de diques de diabásio toleítico juro-

cretácico, com mais de 400 km em extensão. Idades modelo TDM, obtidas para essas rochas

por Hollanda (2002), variam entre 0,91 Ga e 1,80 Ga, com valores de εNd(0) entre -0,55 e -

9,18. Hollanda (2002) também mostra que as composições de elementos-traço dessas rochas

são, geralmente, similares a basaltos de ilhas oceânicas com a presença de processos de

contaminação com a crosta continental pré-cambriana.
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Formação Serra do Cuó

Ocorre na serra do mesmo nome sob a forma de diques e soleiras de diabásio,

intrudidos na base da Formação Açu. Evento magmático datado em 83 Ma (Lima Neto,

1993 apud Pessoa Neto, 1999).

Formação Macau

O vulcanismo alcalino (Vulcanismo Macau) é a manifestação ígnea mais jovem na

região, datado em 20-30 Ma (Araújo et al., 2001). O termo é proveniente do trabalho de

Mayer (1974 apud Araripe & Feijó, 1994) para caracterizar os derrames de olivina-basalto.

Segundo Hollanda (2002), comparação entre as assinaturas isotópicas de basaltos toleíticos

mesozóicos e basaltos alcalinos terciários sugerem que a litosfera mesozóica esteve presente,

ao menos como porções ainda preservadas, durante o Terciário.

2.6 A Plataforma Continental Nordeste

A plataforma continental jurídica, segundo o artigo 76 da Convenção das Nações

Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) é a zona marginal rasa e submersa dos continentes

que compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas até a borda exterior da margem

continental ou até a distância de 200 milhas marítimas das linhas de base (Lima, 2004). As

principais características destes ambientes são profundidades menores que 200 m, gradiente

suave (1-0,1°), salinidade marinha normal (35) e uma ampla variedade de processos físicos,

como: correntes de marés, ondas, correntes geradas por tempestades e correntes oceânicas.

Os mares plataformais apresentam um perfil distinto representado por uma superfície de

equilíbrio relacionada à base das ondas e caracterizada por um balanço entre erosão e

deposição (Vital et al., 2005a).

Devido ao clima tropical e à sedimentação terrígena desprezível, a plataforma

continental nordeste do Brasil é estreita e rasa sendo uma das poucas áreas no mundo onde

uma plataforma estável e aberta é quase que completamente coberta por sedimentos
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carbonáticos biogênicos. Em contraste com outras plataformas tropicais, os corais estão

possivelmente ausentes, assim como os óoides e outras formas precipitadas de carbonatos.

Os sedimentos carbonáticos são dominados por algas coralinas recentes. Os sedimentos

terrígenos são, na sua grande maioria, relíquias e a sua composição sugere que no

Pleistoceno, o clima foi muito similar ao atual (Milliman & Summerhayes, 1975).

A plataforma da Bacia Potiguar, em especial, é caracterizada por uma sedimentação

mista, implantada a partir do Neocampaniano e permanece atualmente assim, com a

coexistência de sistemas deposicionais siliciclásticos e carbonáticos, sendo os primeiros

dominantes na porção proximal da bacia e os últimos na porção distal ou borda da

plataforma (Pessoa Neto, 2003).

As principais feições morfológicas presentes na área são paleocanais, bioconstruções

de corais e algas calcarias e também recifes de arenito paralelos à linha de costa.

Segundo Costa Neto (1997), a orientação E-W dos grabens da porção submersa

definiram o padrão de isóbatas paralelas aos mesmos, o que condicionou também a

morfologia da linha de costa atual. O mesmo classificou as formas de fundo presentes na

plataforma segundo suas morfologias em: paleocanais, bancos arenosos longitudinais,

bancos de algas calcárias, recifes e fundo plano;

 Paleocanais – O mais expressivo situa-se ao longo do Rio Açu (direção NE), com

largura média de 4 km. As fácies variam de lama bioclástica e biolitoclástica arenosa

(dentro do paleocanal) a lama litobioclástica e terrígena arenosa (porções mais

distais);

 Bancos Arenosos Longitudinais – Feições elevadas (em relação ao fundo da

plataforma), contínuas e paralelas à linha de costa. Aparecem principalmente em

frente à região de Diogo Lopes a Galinhos, sendo que em frente a esta última

localidade apresenta um ângulo aproximado de 30º em relação à linha de costa;

 Bancos de Algas Calcárias – Estão associados aos bancos de algas coralinas,

predominando cascalho e areia bioclástica com rodólitos;

 Recifes – São estruturas elevadas, em relação ao fundo marinho, lineares ou isoladas

distribuídas principalmente na porção leste e extremo noroeste de Diogo Lopes. Os
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recifes lineares ocorrem ao longo da Ponta do Tubarão, variando de 12 a 18 m de

profundidade, sendo representados pela Urca do Tubarão e Cabeço da Barra Velha.

Os recifes isolados ocorrem ao longo de Barreiros, Macau e no extremo noroeste de

Diogo Lopes, segundo a sua morfologia apresentam topo pontiagudo e convexo,

variando de 2 a 10 m de altura e de 100 a 500 m de extensão;

 Fundo Plano – Aparece principalmente na região oeste de Diogo Lopes (ao longo do

eixo do paleocanal). Possui relevo plano a suavemente ondulado. Este tipo de fundo

apresenta formas de leito do tipo marcas de ondas e megamarcas de ondas, ocorre

principalmente em regiões de fácies de areia bioclástica e biolitoclástica muito grossa

e de lama terrígena arenosa.

Mais recentemente Vital et al (2005b) através da integração de dados de sensores

remotos e dados sedimentológicos pré-existentes elaboraram uma carta sedimentológica,

com 10 fácies principais, para águas mais rasas que 30 m (Fig. 2.3). Estes autores

reconheceram 5 feições submersas de grande escala para esta região: fundo plano, campos

de dunas longitudinais subaquasas muito grandes, campos de dunas transversais muito

grandes, recifes e vale inciso, descritas a seguir.

 Fundo Plano – Fundo escuro homogêneo em águas mais rasas que 10 metros, em

geral composto por areias biosilicilásticas a silicibioclásticas e equivalente a feição de

mesmo nome de Costa Neto (1997);

 Campos de Dunas Longitudinais subaquosas – Compostos principalmente por areias

siliciclásticas são encontrados entre 1,5 e 12 quilômetros offshore. Próximo à costa,

as dunas subaquosas longitudinais são aproximadamente lineares orientadas na

direção ENE-WSW (250o) com cerca de 12 quilômetros de comprimento. Mais

distante da costa em direção offshore as dunas subaquosas apresentam extensão de

mais de 20 quilômetros, estando separadas uma das outras por uma distância mais ou

menos uniforme de 1 a 1.5 quilômetros e com 300 a 500 metros de largura. As dunas

subaquosas longitudinais podem ser subdividas em bem visíveis a leste (em frente a

Guamaré-Galinhos) e menos visíveis a oeste (direção a Macau); equivalentes aos

bancos arenosos e bancos de algas calcárias de Costa Neto (1997);
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 Campos de Dunas Transversais – De composição silicibioclástica a biosiliclásticas,

apresentam orientação NE-SW, extensão da ordem de 5 a 10 km, 300 a 400 m de

largura e altura média de 3 m. São observadas a profundidades maiores que 10 m;

 Recifes - Linha contínua offshore bordejando as dunas transversais e separando-as de

área mais profundas sem penetração dos sensores remotos. Equivalente a feição de

mesmo nome de Costa Neto (1997);

 Vale Inciso - Antigo canyon do rio Açu, em frente a Macau, marcado por uma

margem leste relativamente íngreme e pronunciada, e uma margem oeste com apenas

um declive suave. É preenchido por sedimentos finos (marga arenosa, lama calcária

e marga calcária) e equivalente ao paleocanal mais expressivo de Costa Neto (1997).

Figura 2.3: Carta sedimentológica para a plataforma continental brasileira entre Guamaré e
Macau, NE do Brasil (Vital et al., 2005b).
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CAPITULO 3 – GEOLOGIA ISOTÓPICA

3.1 O método Sm-Nd

Um dos aspectos fundamentais da origem e evolução dos continentes é a cronologia de

eventos que geram a crosta continental. Usando-se isótopos Sm/Nd procura-se determinar a

razão de produção crustal de um determinado segmento através do tempo.

O samário e o neodímio são elementos terras raras (ETR) que ocorrem em muitos

silicatos, fosfatos e carbonatos formadores de rochas. Um dos isótopos de samário (147Sm) é

radioativo e decai pela emissão de partículas alfa para um isótopo estável de neodímio

(143Nd). A meia-vida do isótopo pai é por volta de 1,06 x 1011 anos (Faure, 1986).

No sistema, o 147Sm decai para 143Nd, onde o 144Nd é o isótopo de referência, já que o

número de átomos deste isótopo por unidade de peso em uma rocha permanece inalterado.

O modelo CHUR (Chondritic Uniform Reservoir) permite analisar a evolução

isotópica do Nd na Terra, supondo que o Nd se originou a partir de um reservatório

homogêneo e de composição condrítica. Desse modo, se a razão 143Nd/144Nd for menor que

o CHUR, o mineral ou rocha será derivado de uma fusão parcial, por outro lado, se a razão

for maior que o CHUR a rocha será derivada do manto depletado (Faure, 1986).

Para comparar as diferenças entre as razões 143Nd/144Nd de rochas ígneas e CHUR,

DePaolo & Wasserburg, (1976 apud McCulloch & Wasserburg, 1978), introduziram o

parâmetro:

εNd = {[ (143Nd/144Nd) / It CHUR ]i - 1} x 104

onde It CHUR é a razão 143Nd/144Nd na época da formação da rocha. O cálculo deste

parâmetro também evita o problema de procedimento de normalização de diferentes
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laboratórios. Um valor de ε positivo implica que os magmas foram formados de um manto 

depletado, enquanto que um valor negativo indica que eles foram derivados de fontes

mantélicas enriquecidas ou fusão de rochas crustais que tinham uma razão Sm/Nd mais

baixa que o CHUR.

O εNd é calculado em relação ao momento inicial de evolução do sistema (idade TDM) e

também em relação ao momento atual.

A idade modelo TDM apresenta o momento em que as razões 143Nd/144Nd e 147Sm/144Nd

foram congeladas na rocha ou no seu protolito, durante a separação do CHUR.

O gráfico que representa a evolução do Nd, com o tempo em Ga nas abcissas e o εNd

nas ordenadas define a razão do CHUR como uma linha reta horizontal que passa pela

origem (εNd=0) e a evolução do εNd do manto representado por uma curva ascendente para a

esquerda.

Assim como para o sistema Rb-Sr, pode ser utilizado o diagrama isocrônico,

considerando que no momento da cristalização os minerais de uma rocha ígnea possuem a

mesma razão 143Nd/144Nd, mas diferentes razões 147Sm/144Nd. Com o início dos processos de

decaimento radioativo, a idade do evento magmático seria representada pela inclinação da

reta que melhor se ajusta aos valores encontrados para diferentes minerais (granada,

piroxênio, plagioclásio).

O sistema Sm/Nd é importante para determinação da idade de cristalização de rochas

ígneas e metamórficas, especialmente rochas máficas e ultramáficas, através do diagrama da

isócrona em amostras de rocha total (DePaolo, 1988). Além disso, o caráter refratário e

imóvel dos ETR frente à maioria dos processos geológicos não permite a abertura

subseqüente do sistema Sm-Nd: as idades obtidas refletem, em geral, os processos de

extração, a partir do manto, dos magmas originais dos quais se derivam as rochas ígneas

(idades modelo). Modelos diferentes de evolução do manto consideram-no um reservatório

uniforme, de composição condrítica (CHUR), ou um manto empobrecido ou depletado (DM)

pelos processos de diferenciação e crescimento da crosta continental (DePaolo, 1988).
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Por outro lado, a idade modelo pode representar, para rochas ígneas e metamórficas, o

momento da sua extração do manto ou, ainda, pode também representar o produto da

mistura de materiais-fonte que apresentam idades modelo diferentes. De qualquer maneira, a

idade modelo, na maior parte das vezes, indica idade máxima para a formação da rocha, seja

ela ígnea ou sedimentar.

3.2 Isótopos de Nd e a proveniência de sedimentos detríticos

O caráter imóvel dos ETR também favorece a aplicação deste sistema aos processos

sedimentares, principalmente no que diz respeito à proveniência das rochas siliciclásticas.

Os processos de erosão, transporte e deposição praticamente não afetam o sistema Sm-Nd, e

as razões medidas e parâmetros calculados em rochas sedimentares refletem com fidelidade

as características das rochas-fonte dos detritos (McLennan et al., 1990). Assim, razões

isotópicas 143Nd/144Nd, idades-modelo (TDM) e parâmetros como εNd (que compara

composição isotópica obtida com a composição teórica do CHUR) têm sido utilizados como

traçadores de proveniência em sedimentos recentes (McLennan et al., 1990), turbiditos

paleozóicos (Gleason et al., 1995), siltitos e arenitos neoproterozóicos (Farmer et al., 2001)

Rochas de origem sedimentar são compostas de minerais e partículas de rocha

derivados do intemperismo de rochas ígneas, metamórficas ou sedimentares mais antigas. A

composição isotópica Sm-Nd de sedimentos não depende apenas do decaimento de 147Sm a

partir da deposição, mas também das idades das partículas que os compunham (Faure,

1986).

Estudos de McCulloch & Wasserburg (1978), demonstram que sedimentos têm razões

Sm/Nd muito constantes e similares às das rochas das quais foram derivadas. Concluindo

assim, que durante os processos de intemperismo, transporte, deposição e diagênese, os

sedimentos não sofrem alterações significativas nas razões Sm/Nd.

Os elementos terras raras, incluindo Sm e Nd, são fracionados durante a formação da

crosta continental. Pela determinação das razões isotópicas 143Nd/144Nd e 147Sm/144Nd de



MARUOKA, M.T.S. Dissertação de Mestrado 29

uma rocha crustal é possível calcular a idade modelo de uma amostra qualquer, que reflete o

tempo em que esta rocha foi extraída do manto (Faure, 1986). A idade modelo TDM é

calculada segundo o modelo proposto por DePaolo (1981) para o manto empobrecido.

As idades modelo Sm-Nd de rochas sedimentares refletem as idades das rochas das

quais elas foram derivadas, podendo ser úteis na identificação de sua fonte. As idades

modelo também podem ser interpretadas como o tempo gasto desde que o Nd foi separado

do reservatório condrítico CHUR. Idades modelo são “idades de residência crustal” e podem

ser usadas para estudar a interação entre o manto e a crosta através do tempo geológico. As

relações entre idades modelo e idade de deposição permite o estudo de modelos de

crescimento da crosta continental pela adição de material manto derivado (Faure, 1986).

Uma condição importante a ser observada é de que quando houver mais de uma fonte, de

idades diferentes, a composição Sm-Nd da rocha sedimentar será a média das fontes e,

conseqüentemente, as razões isotópicas e idades modelo calculadas.

A idade média do material fonte que preenche cada bacia pela erosão da crosta

existente pode ser correlacionada a dados de paleocorrentes existentes para definir a

proveniência. Assim, o método Sm-Nd tem a capacidade de registrar eventos prévios à

sedimentação e erosão de antigos terrenos (Dickin, 1995).

A proveniência e transporte de sedimentos terrígenos dependem da paleogeografia e do

regime climático vigente, apresentando uma idade média do material fonte que preenche

cada bacia pela erosão da crosta existente (Fletcher et al., 1992). Detritos derivados de crosta

antiga apresentam valores de εNd(0) mais negativos e caracterizam mudanças em larga escala

no ambiente deposicional.

Tectonismo local, associado a episódios de soerguimentos, pode ser detectado no caso

de mudança de áreas fontes do material que está suprindo a bacia de deposição (Ball &

Farmer, 1998). Em ambientes de rifte intracontinental e margens continentais passivas, a

fonte dominante é o embasamento local, isto é, são produtos de erosão do continente

proximal.
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Um problema em relação à sedimentação clástica diz respeito à variação do tamanho

dos grãos transportados e depositados, que pode ser avaliado através do estudo de isótopos

de Nd (Revel et al., 1996). De uma maneira geral, o aumento da fração silte durante

períodos glaciais é relacionado, preliminarmente, a um aumento da força no fundo da

corrente, tanto quanto mudanças no suprimento de sedimentos. Contudo, em muitos casos,

não existe uma classificação (seleção) devido ao agente de transporte (Innocent et al., 2000).

A variação sistemática de isótopos de Nd em sedimentos de mares profundos é

relacionada às mudanças climáticas, já que não há grandes mudanças na trajetória das

correntes através do tempo. As flutuações na variação do tamanho do grão são devido a

grandes mudanças na bacia, no fluxo de água profunda e não a efeitos locais de fontes.

Logo, podemos utilizar os isótopos de Nd para fins de estudos que visem implicações

paleoclimáticas e determinação de paleocirculação de correntes marinhas profundas.

Um método para determinar as mudanças na contribuição continental para a circulação

de oceanos, na escala de milhares de anos, pode ser estimado pela análise de isótopos de Nd

em foraminíferos platônicos (Vance & Burton, 1999), onde, geralmente, o início da

glaciação é dado pelo aumento na razão do εNd(0), e só existe variação isotópica na

derivação dos sedimentos, apenas se houver uma mudança nas fontes de suprimento de

material para a bacia ou por um maior tempo de residência crustal destes (fontes distais).

A variação da composição isotópica na água do mar é associada ao influxo de

sedimentos derivados do continente na água do mar (Stille et al., 1996). A assinatura

isotópica de Nd resulta da erosão mecânica de crosta continental em combinação com as

condições climáticas a um determinado tempo.

A fonte dominante em carbonatos é continental e os principais fatores controlando a

distribuição nos oceanos são fontes de erosão locais e sua subseqüente dispersão pela

circulação nos oceanos. A poeira atmosférica é uma fonte significante de ETR nos oceanos

aumentando a salinidade e a quantidade de Nd não-radiogênico.
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3.3 Proveniência em plataformas continentais

Vários estudos de proveniência em plataformas continentais são conduzidos a partir da

análise isotópica e geoquímica, em sedimentos carbonáticos e siliciclásticos, onde são

identificadas mudanças na proveniência sedimentar e mudanças ambientais (Li et al., 2003;

Kuhlmann et al., 2004).

Isótopos de Nd, em conodontes, são utilizados em estudos paleoceanográficos

possibilitando observar a atuação de águas marinhas plataformais e águas marinhas

superficiais na formação desses organismos (Dopieralska et al., 2006).

Para esse trabalho, várias amostras foram coletadas na plataforma continental para

observação da contribuição de sedimentos pelo Rio Piranhas-Açu ou sedimentos

provenientes da porção mais oriental do embasamento, transportados pelas correntes

marinhas até a área de estudo.

3.4 Metodologia utilizada neste estudo

3.4.1 Amostragem

Para a realização deste estudo foram utilizadas amostras de áreas emersas e submersas

da Bacia Potiguar. As figuras 3.1 e 3.2 mostram respectivamente a porção submersa e

emersa em maior detalhe, e apresentam a localização das amostras coletadas.

Para coleta das amostras em áreas submersas foram utilizados como meio flutuante

embarcações alugadas de pescadores locais ou cedidas pela Petrobras ou Marinha do Brasil.

O posicionamento foi realizado com GPS e como amostradores, foram utilizadas dragas

pontuais tipo van-veen, box-core e testemunhos curtos (50-80 cm) coletados in situ através

de mergulho (Fig. 3.3). Das estações existentes oito foram selecionadas para análise

(Estações 06A, 07-A, 10A, 13, 15, 17, SB-19 e SB-21) (Fig. 3.1).

Na área emersa, a localização das amostras também foi feita com o auxílio de um GPS,

sendo devidamente acondicionadas e identificadas para utilização posterior em laboratório.

Foram coletadas um total de 31 amostras, sendo enviadas para análise 23. Das 23 amostras
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enviadas, 2 foram amostras de sedimentos terrígenos, 7 de sedimentos carbonáticos, 1

amostra da Formação Potengi, 4 amostras foram da Formação Barreiras, 1 amostra da

Formação Tibau, 4 amostras da Formação Açu, 2 amostras de depósitos de

paleocascalheiras, 1 amostra da Formação Jandaíra e 1 amostra da Formação Macau.

Figura 3.1: Imagem Landsat ETM+ mostrando as estações de coleta das amostras (amostras

analisadas das estações 06A, 07A, 10A, 13, 15, 17, SB-19 e SB-21) e locais de afloramentos

visitados (AF.1 = Amostra Barreiras 1A; AF.2 = Amostras Potengi, Barreiras 2 e Tibau 2; AF.3 =

Amostras Barreiras 3I, Barreiras 3T; AF.7 = Amostra MAC 53).
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Figura 3.2: Mapa geológico da área estudada (Angelim et al., 2006) com pontos de coleta de

amostras na porção emersa (AF.4 = Amostra Jandaíra; AF.5 = Amostra Açu 5; AF.6 =

Amostras Cascalhos B e Cascalhos T).
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3.4.2 Estudos Isotópicos

A idade do sistema pode ser calculada após determinação da razão 143Nd/144Nd e

147Sm/144Nd. Espectrômetro de massa de ionização termal é a técnica mais comum para a

determinação da razão isotópica e também para a determinação das concentrações dos REE

por diluição isotópica. A análise isotópica no espectrômetro de massa é precedida por

tratamento químico, envolvendo adição de solução spike, dissolução de amostra e extração

química do Sm e Nd por troca iônica.

Cinco etapas foram executadas para obter a idade modelo de uma determinada rocha:

pulverização do material, digestão de amostras, colunas de cromatografia, espectrômetro de

massa com ionização termal e tratamento de dados.

Para a pulverização foram retiradas alíquotas das amostras coletadas em campo para

serem pulverizadas, utilizando um moinho de disco, a fim de permitir posteriores análises de

Sm/Nd em rocha total.

O próximo passo foi a adição da solução traçadora mista de 149Sm-150Nd e a digestão

da amostra, conforme o padrão utilizado em laboratórios de Geocronologia . Por meio dessa

digestão, obtém-se uma solução homogênea que é levada para a coluna de troca iônica ou

Figura 3.3: Amostradores tipo van-veen (A)_ e box-corer (B) utilizados para coleta das amostras em
áreas submersas.
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cromatografia. O procedimento analítico seguiu os padrões do laboratório de Geocronologia

da Universidade de Brasília, elaborados por Gioia e Pimentel (2000):

 Adicionar 0,5 ml de HNO3concentrado (destilado) e 3 ml de HFconcentrado (destilado);

 Deixar em estufa por 24 horas (180°C);

 Evaporação total;

 Adicionar novamente 0,5 ml de HNO3concentrado (destilado) e 3 ml de HFconcentrado

(destilado) e deixar em estufa por 3 a 4 dias (180°C);

 Evaporação total;

 Adicionar 1 ml de HNO3concentrado e evaporar;

 Adicionar 3 ml de HCl 6N (destilado) e deixar em estufa por 24 horas (180°C).

Nesta etapa deve-se observar se houve a total dissolução da amostra.

A terceira etapa correspondeu às colunas de troca iônica ou cromatografia, estas

seguiram padrões estabelecidos no laboratório de Geocronologia da UnB para a separação

de elementos terras raras. Esses elementos foram posteriormente analisados no

espectrômetro de massa com ionização termal, que seguiram o padrão de Calibração da

Coluna Primária e Secundária de separação, elaborado por Gioia e Pimentel, 2000.

Uma coluna de quartzo (diâmetro interno = 8 mm e altura = 15 cm) foi empacotada

com 2,2 g (seca a 60°C) ou 12 cm de resina catiônica Bio-Rad AG 50 W-X8 200-400 mesh

em meio aquoso.

A solução homogênea, obtida anteriormente, foi eluída na coluna seguindo etapas de

limpeza que descartam os elementos da matriz dos elementos terras raras. O grupo dos ETR

foi coletado na fração 5 ml de HCl 6N, após a eluição de 32 ml de HCl 2,5N. A coluna foi

regenerada com mais 15 ml de HCl 6N e estocado em solução fracamente ácida.

Separação de Sm e Nd:

Empacotou-se uma coluna Savillex (d.i.=5 mm e altura=10 cm) com resina LN-Spec

(resina líquida HDEHP-ácido di-(etilexil) fosfórico impregnada em pó de teflon de 270-150

mesh) com H2O destilada até a altura de 6,5 cm.

O concentrado de ETR foi totalmente evaporado e dissolvido com 200 µl de HCl

0,18N. Esta solução foi depositada na coluna empacotada com a resina LN-Spec. A fração
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de Nd foi coletada com 4 ml de HCl 0,3N após serem descartados os primeiros 10 ml com

HCl 0,18N.

Após a coleta de Nd, foram descartados 1 ml de HCl 0,3N e a fração de Sm foi coletada

com 3 ml de HCl 0,4N. A regeneração da resina foi feita com 6 ml de HCl 6N. A coluna foi

novamente condicionada com a passagem de 3 ml de H2O destilada e posteriormente mais

duas vezes de 3 ml de HCl 0,18N.

Passando por essas etapas, foi adquirida uma solução homogênea de Sm e Nd que na

etapa seguinte foi levada para o espectrômetro de massa.

Posteriormente, foram analisados o Sm e Nd em separado no espectrômetro de massa,

onde os dados isotópicos foram gerados e tratados com software especializado (Isoplot00), e

determinadas a idade modelo das rochas.

Os sedimentos contendo matéria orgânica foram mantidos em mufla a 600°C, por um

período de 24h, para retirar toda a matéria orgânica.

O espectrômetro utilizado foi o Finnigan MAT 262 dotado com 7 coletores tipo

“Faraday Cup” e as análises foram realizadas em modo estático, utilizando o arranjo de

filamento duplo. A razão 143Nd/144Nd foi normalizada para 146Nd/144Nd=0.7219. A precisão

externa da razão 143Nd/144Nd foi de 0.0016% e o erro analítico da razão 147 Sm/144 Nd

0.15%.
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CAPITULO 4 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 Introdução

Um total de vinte e três amostras foram analisadas, sendo nove amostras de sedimentos

da plataforma e o restante de rochas da bacia: uma amostra da Formação Potengi, quatro

amostras da Formação Barreiras, uma amostra da Formação Tibau, quatro amostras da

Formação Açu, uma amostra da Formação Jandaíra, uma amostra de basalto representante

do Vulcanismo Macau e duas amostras de depósitos de paleocascalheiras. Histogramas

com a relação idades modelo TDM e número de amostras são apresentados na Figura 4.1 e as

características isotópicas Sm-Nd das amostras analisadas encontram-se nas Tabelas 4.1 e

4.2.

Os histogramas da Figura 4.1 indicam que a maior parte das idades modelo TDM obtidas

estão situadas entre 2,31-2,40 Ga e 2,21-2,30 Ga, similares às idades modelo TDM obtidas

por Fetter et al. (2000) para amostras do embasamento do Domínio Ceará Central.
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A figura 4.2 apresenta a distribuição das idades modelo TDM das amostras analisadas na

área submersa e região costeira, enquanto as figuras 4.3 a 4.8 mostram as idades modelo

TDM nos afloramentos. Diagramas de evolução do Nd são apresentados nas figuras 4.8 e 4.9

e Gráfico TDM versus εNd(0) nas figuras 4.10 e 4.11. A distribuição das idades modelo TDM

para a área emersa podem visualizadas no mapa da figura 4.12.

Figura 4.1: Histogramas para os sedimentos e rochas analisados, relacionando as idades

modelo obtidas com o n° de amostras.
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Tabela 4.1: Resultado das assinaturas isotópicas Sm-Nd das amostras analisadas (Sedimentos

platafomais, Formação Potengi, Formação Barreiras e Formação Tibau).
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Tabela 4.2: Resultado das assinaturas isotópicas Sm-Nd das amostras analisadas (Formação
Jandaíra, Formação Açu, Formação Macau, Depósitos de paleocascalheiras).
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Figura 4.2: Imagem Landsat ETM+ com idades modelo TDM para amostras coletadas na plataforma

e região costeira
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4.2 Sedimentos e rochas analisados neste estudo

4.2.1 Sedimentos da plataforma

Os sedimentos clásticos, coletados em apenas em uma estação (Est-07A), nomeados de

ASSU A11 e ASSU A12, correspondem, respectivamente, aos intervalos de 0-5 cm e 10-

17,5 cm. As concentrações de Sm variam de 5,664 ppm a 6,126 ppm; concentrações de Nd

variam de 30,9 a 34,0 ppm, as mais altas concentrações obtidas de todas as análises

realizadas. Apresentaram idades modelo TDM de 2,26 Ga (ASSU A11) e 2,31 Ga (ASSU

A12), e εNd(0) variando de –21,97 a –23,16 (Figuras 4.2 e 4.10).

Os sedimentos carbonáticos plataformais foram coletados em sete estações (Est-06A,

Est-10A, Est-13, Est-15, Est-17, Est-SB-19 e Est-SB-21) e nomeados com o número da

estação correspondente. As concentrações de Sm variam de 0,2 a 0,5 ppm; concentrações de

Nd variam de 1,1 a 3,0 ppm, concentrações bem diferentes dos sedimentos siliciclásticos.

Apresentaram idades modelo TDM de 2,09 Ga e 2,61 Ga, e εNd(0) variando de –18,48 a –

25,43 (Figuras 4.2 e 4.9).

4.2.2 Formação Açu

As amostras pertencentes à Formação Açu, apresentaram concentrações de Sm

variando de 0,992 a 2,017 ppm; concentrações de Nd variam de 4,877 a 11,282 ppm.

Apresentam idades modelo TDM variando de 2,20 a 2,69 Ga, εNd(0) variando de – 21,44 a –

23,37 e εNd(0,10) variando de -20,34 a -21,86 (Figuras 4.3 e 4.8).

4.2.3 Formação Jandaíra

A amostra coletada e analisada da Formação Jandaíra apresentou concentração de Sm

de 1,049 ppm; concentração de Nd de 5,563 ppm. Apresentou idade modelo TDM de 2,35 Ga,

εNd(0) de –22,23 e εNd(0,08) de -21,38 (Figuras 4.4 e 4.8).
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Figura 4.3: Afloramento da Formação Açu (AF5). Número indica idade modelo TDM para o local.

Figura 4.4: Afloramento da Formação Jandaíra. Número indica idade modelo TDM para o local.
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4.2.4 Formação Barreiras

A Formação Barreiras apresentou idades modelo TDM variando de 2,19 a 2,39 Ga, As

concentrações de Sm variam de 0,976 ppm a 3,198 ppm; concentrações de Nd variam de

5,517 a 24,932 ppm. Apresentaram εNd(0) variando de –21,83 a –31,15 (Figuras 4.5, 4.6, e

4.9).

Figura 4.5: Afloramento da Formação Barreiras. A) Arenito médio mostrando estratificações cruzadas

e paralelas, Ponta do Mel(AF1). B) Falésia Chico Martins (AF3), Macau. Número indica idade modelo

TDM para o local.

4.2.5 Formação Tibau

A amostra representativa da Formação Tibau apresentou concentração de Sm de 2,331

ppm; concentração de Nd de 14,175 ppm. Apresentou idade modelo TDM de 2,88 Ga, εNd(0)

de –34,16 e εNd(0,04) de -33,66 (Figuras 4.6 e 4.9).

4.2.6 Formação Potengi

A amostra coletada e analisada da Formação Potengi apresentou concentração de Sm

de 1,235 ppm; concentração de Nd de 6,763 ppm.

Apresentou idade modelo TDM de 2,34 Ga e εNd(0) de –23,21 (Figuras 4.6 e 4.9).
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Figura 4.6: Afloramento na estrada para o campo de petróleo Macau (AF2), mostrando três níveis

estratigráficos distintos: Formação Tibau, Formação Barreiras e Formação Potengi Números

indicam idade modelo TDM para o local.

4.2.7 Depósito de paleocascalheiras

Duas amostras de depósitos de paleocascalheiras foram coletadas e analisadas. A

amostra do topo (amostra Cascalhos T) apresentou concentração de Sm de 3,323 ppm,

concentração de Nd de 16,12 ppm, idade modelo TDM de 2,74 Ga e εNd(0) de -23,33. A

amostra mais basal (amostra Cascalhos B) apresentou concentração de Sm de 3,405 ppm,

concentração de Nd de 17,297 ppm, idade modelo TDM de 2,38 Ga e εNd(0) de -21,09

(Figuras 4.7 e 4.9).
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4.2.8 Formação Macau

Uma amostra de basalto, representativa do Vulcanismo Macau, apresentou

fracionamento com razão 147Sm/144Nd de 0,1539, portanto idade modelo TDM sem

significado.

Figura 4.7: Afloramento de paleocascalheiras (AF6, amostras cascalho T e cascalho B). Números

indicam idade modelo TDM para o local.
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Figura 4.8: Diagramas de evolução do Nd para rochas cretáceas da Bacia Potiguar: Formação Açu
(A) e Formação Jandaíra (B).
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Figura 4.9: Diagramas de evolução do Nd para os sedimentos clásticos (A) e carbonáticos (B)

plataformais e rochas cenozóicas da Bacia Potiguar: Formação Tibau (C), Formação Barreiras (D),

Formação Potengi (E) e Cascalhos (F) .
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4.3 Discussão dos resultados

Gráficos TDM versus εNd(0) das amostras analisadas podem ser visualizados nas figuras

4.10, para rochas da Bacia Potiguar, e 4.11 para sedimentos plataformais da Bacia Potiguar.

As idades modelo TDM para as amostras plataformais analisadas apresentaram uma

relação diretamente proporcional com os valores de εNd(0) (Figura 4.11).

Esses valores demonstram rochas-fonte provenientes, por sua vez, de fontes

paleoproterozóicas e arquenas e/ou mistura de ambas com pouca ou nenhuma contribuição

de fontes juvenis.

A amostra Potengi com idade modelo TDM de 2,34 Ga demonstra proveniência a partir

de rochas do embasamento paleoproterozóico.

A Formação Barreiras apresentou idades modelo TDM indicativas de proveniência a

partir de rochas do embasamento paleoproterozóico com contribuição, ainda que pouco

significativa, arqueana.

A amostra da Formação Tibau apresentou idade modelo TDM de 2,88 Ga e εNd(0,04) de

-33,66, indicando proveniência, principalmente, de rochas do embasamento com fonte

mantélica arqueana retrabalhada.

A amostra representativa da Formação Jandaíra apresentou idade modelo TDM de 2,35

Ga e εNd(0,08) de -21,38, indicando proveniência típica de rocha com fonte do embasamento

paleoproterozóico.

As amostras representativas da Formação Açu, diferente das amostras anteriores,

apresenta uma maior contribuição de rochas com fontes provenientes do embasamento

arqueano, além de contribuição de rochas com fontes provenientes do embasamento

paleoproterozóico.

As amostras coletadas dos depósitos de paleocascalheiras apresentaram uma diferença

de idade TDM de 0,36 Ga. A deposição iniciou com o aporte de sedimentos provenientes de

rochas paleoproterozóicas, seguido de sedimentos provenientes de rochas com idade crustal

arqueana, principalmente.
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De acordo com Fetter et al. (2003), essas fontes alternantes sugerem que o

preenchimento dessas bacias pequenas envolveu pulsos de deposição, no qual o material

clástico é proveniente de várias fontes individuais, sendo erodida e transportada durante

eventos discretos em bacias hidrográficas locais.
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Figura 4.10: Gráfico TDM versus εNd(0) das rochas analisadas da Bacia Potiguar.
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TDM versus εNd(0)
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Figura 4.11: Gráfico TDM versus εNd(0) dos sedimentos plataformais analisados da Bacia Potiguar.
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Figura 4.12: Mapa geológico do Estado do Rio Grande do Norte (Angelim et al., 2006) mostrando idades modelo TDM das amostras

analisadas neste trabalho (fonte menor) na porção superior do mapa e idades modelo TDM dos trabalhos de Dantas et al. (1998), Dantas

et al. (2004), Van Schmus et al. (1995), Van Schmus et al. (2003), Fetter et al. (2000) e Hollanda (2002).
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CAPITULO 5 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

5.1 Conclusões

As assinaturas isotópicas Sm-Nd das rochas e sedimentos analisados mostraram-se,

relativamente, homogêneas, e similares às das rochas que compõem o embasamento

paleoproterozóico e arqueano no Domínio Rio Grande do Norte. Dessa forma, acredita-se

que as correntes litorâneas são as principais responsáveis pelo transporte de sedimentos

oriundos de fontes mais antigas, localizadas nas porções mais orientais do embasamento.

Apesar da homogeneidade, foi possível a identificação de variações nas

características isotópicas.

Os sedimentos terrígenos e carbonáticos demonstraram bem a aplicabilidade da

metodologia Sm-Nd no estudo de proveniência, mesmo os carbonáticos, já que são

formados em ambientes mais restritos à entrada de siliciclásticos. Com isso, demonstrou-

se que mesmo baixas concentrações de Sm e Nd são capazes de manter inalteradas as

assinaturas isotópicas das fontes. A Formação Barreiras parece contribuir ao fluxo de

sedimentos para a plataforma, apesar de ter apresentado apenas idades modelo TDM

paleoproterozóicas. Sedimentos provenientes de rochas com fontes arqueanas parecem

contribuir também ao fluxo.

Os dados obtidos a partir das amostras de paleocascalheiras demonstram alternância

de fontes paleoproterozóicas e arqueanas no preenchimento desses depósitos, uma vez

que apresentaram uma diferença de idade TDM de 0,36 Ga e, de acordo com a literatura,

essas fontes alternantes sugerem que o preenchimento dessas bacias pequenas

envolveram pulsos de deposição.

A Formação Jandaíra, apesar de geograficamente próxima a rochas arqueanas do

embasamento, apresentou idade relativamente mais nova, paleoproterozóica, indicando

possíveis processos de mistura na precipitação desses carbonatos.

A Formação Açu parece ter recebido material, principalmente, de fontes

paleoproterozóicas e arqueanas, secundariamente.
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No geral, esses novos dados apresentaram relativa homogeneidade, devido à

existência de pequenas diferenças nas assinaturas isotópicas das rochas que compõem o

embasamento do Domínio Rio Grande do Norte. Com exceção do Grupo Seridó, que

apresenta idades de residência crustal mesoproterozóicas, mas parece não ter contribuído

para a formação dessas unidades e, nem com sedimentos para a plataforma.

5.2 Recomendações

Recomenda-se a continuidade dos estudos aqui desenvolvidos em toda a

plataforma continental do Rio Grande do Norte, de forma a reconhecer a assinatura do

embasamento da porção oriental na plataforma adjacente e assim poder inferir melhor a

competência, ou não, das correntes de deriva litorânea para deslocar sedimentos por

grandes distâncias. Assim como, investigar os motivos pelos quais o Grupo Seridó,

aparentemente, pouco contribuir com material para a plataforma.
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