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Resumo 

O Estado de Mato Grosso do Sul (MS) possui deposição expressiva de sedimentos 

carbonáticos continentais que ocorrem em quatro tipos de depósitos carcterísticos. 

Na região da Serra da Bodoquena, estes sedimentos carbonáticos representam um 

dos mais importantes sistemas de deposição de tufas fluviais da América do Sul, 

com amplas planícies de substrato micrítico. A escarpa onde está localizada a 

cidade de Corumbá é sustentada por um importante depósito de calcretes. No 

Pantanal do Miranda, os depósitos carbonáticos ocorrem na forma de lentes 

arenosas ricas em quartzo com matriz micrítica relacionada à deposição em 

ambiente palustre. Este estudo teve como objetivo elucidar a cronologia de 

formação bem como a estratigrafia destes depósitos de sedimentos carbonáticos 

continentais. Para tanto, os sedimentos carbonáticos foram amostrados para os 

quatro diferentes contextos fisiográficos (tufas de canais fluviais, planícies de 

sedimentos micríticos, calcretes de escarpa e lentes carbonáticas lacustres). Para 

cada depósito estudado, foram coletadas amostras para caracterização faciológica e 

petrográfica e geocronologia por luminescência opticamente estimulada (OSL, 

optically stimulated luminescence) em grãos de quartzo e radiocarbono (14C) em 

componentes orgânicos e carbonáticos, visando obter idades de formação dos 

depósitos. Os dados geocronológicos obtidos possibilitaram separar os depósitos 

em um sistema mais antigo entre 198.900± 22.700 e 101.700±21.700 anos que 

engloba os calcretes da escarpa de Corumbá e outro do Holoceno (desde 9.950±30 

até 650±40 anos), o qual abrange os sedimentos micríticos e a maior parte das tufas 

do sistema fluvial da Serra da Bodoquena e as lentes carbonáticas do Pantanal do 

Miranda. Destaca-se que também foram encontrados remanescentes de tufas de 

idade pleistocênica (entre 35.400±6.000 e 117.500± 10.800 anos), que sugerem 

recorrência do sistema fluvial carbonático da Serra da Bodoquena. 

Razões isotópicas de carbono (13C) e oxigênio (18O) foram utilizadas para 

comparação entre os depósitos carbonáticos estudados (tufas, sedimentos 

micríticos e calcretes). Os valores de 13C e 18O permitiram separar cada uma 

destes em campos bem marcados nos diagramas de dispersão. Foi ainda realizada 

a comparação isotópica entre as tufas fluviais da Serra da Bodoquena e depósitos 

de tufas das regiões nordeste e sudeste do Brasil (CE, RJ, MG e BA). As amostras 

de tufas da Serra da Bodoquena apresentam valores de 18O (-7 a -8‰) mais 
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relativamente mais negativos e valores de 13C (-6 a -8‰) intermediários em relação 

aos valores apresentados pelas tufas das demais localidades. Nos perfis de 

sedimentos micríticos, foi possível obter modelos de idades a partir dos dados 

geocronológicos, possibilitando que os dados isotópicos fossem comparados com 

variações temporais de paleopluviosidade disponíveis na literatura. Deste modo, foi 

possível interpretar que a expansão do sistema carbonático (tufas, sedimentos 

micríticos e lentes carbonáticas) ocorreu como resposta ao clima relativamente mais 

seco durante o Holoceno Médio. Foram ainda observados picos mais negativos de 


18O, os quais estariam relacionados a períodos seculares com maior pluviosidade, 

que favoreceria a formação de canais com tufas laminadas em área de inundação 

ou lacustre com predomínio da deposição de sedimentos micríticos. Analogamente, 

os depósitos de tufas mais antigos resultariam de fases mais secas pontuadas por 

períodos mais úmidos durante o Pleistoceno. 
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Abstract 

The Mato Grosso do Sul State (MS) has one of the most impressive system of 

continental carbonate deposition, which is represented by four very singular 

sedimentary facies. In the Serra da Bodoquena region, this carbonate system 

comprises one of the most important tufa deposition site from South America, with 

wide micritic plains. The scarpment were the Corumbá city is located comprises an 

important calcrete deposit. In the Pantanal do Miranda wetland, the carbonate 

deposits are related with palustrine environment and are formed by sand-rich lenses 

with micritic matrix. This study aimed to elucidate the deposition chronology of these 

continental carbonates deposits as well as their stratigraphy. Therefore, the 

carbonate sediments were sampled in each of the four different physiographic 

settings. For each deposit, facies analysis was performed and samples were 

collected for petrographical and geochronological studies. Geochronological 

methods included optically stimulated luminescence (OSL) in detrital quartz grains 

and radiocarbon (14C) in organic and carbonate components. This allowed to obtain 

the formation age of each deposit. The obtained geochronological data enable to 

determine two main carbonate deposition phases. The older one with Mid-Late 

Pleistocene age (between 198.900±22.700 and 101.700±21.700 years) comprises 

the calcretes from Corumbá scarpment. The younger one with Holocene age (from 

9.950±30 to 650±40 years) includes most of the studied carbonate deposits formed 

by the Serra da Bodoquena fluvial system (tufas and micrite plains) and the 

carbonate lenses of the Pantanal do Miranda. It is also highlighted the occurrence of 

older remanant tufa deposits (between 35.400±6.000 and 117.500± 10.800 years), 

which suggest the recurrence of the Serra da Bodoquena fluvial carbonate system 

during the Pleistocene. 

Carbon and oxygen isotope ratios (13C and 18O) were tentatively used to 

discriminate the studied carbonate facies (tufas, micrites and calcretes). In this way, 


13C versus 18O diagrams clearly discriminate the studied carbonate facies. The 

isotope signatures of tufas from Serra da Bodoquena (MS) were compared with 

isotope values of tufas from northeastern and southeastern Brazil (CE, BA, MG and 

RJ). The tufa samples from MS show values of 18O from -7 to -8‰ more negatives 

and values of 13C from -6 to -8‰, intermediate among the values presented for 

other states. The micrite deposits were sampled in vertical profiles to evaluate 
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changes in 18O through time, with an age model established by OSL and 

radiocarbon ages. The isotope data from the micrite profile were compared with 

paleopluviosity data (speleothem record) available on the literature. It was possible 

to interpret that the expansion of carbonate depositional system during the Holocene 

occurred as a response to a relatively dryer climate, especially during the Middle 

Holocene. More negative 18O peaks suggest the occurrence of secular periods with 

higher pluviosity that would favor the formation of laminated tufa in fluvial channels 

incised into floodplain or lacustrine environments with prevalence of micrite 

deposition. Analogously, the older tufa deposits could have been related to dryer 

phases punctuated by wetter periods during the Pleistocene. 
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complexidade da cronologia deste afloramento, pois as idades 
obtidas para as tufas fluviais não indicam ordem estratigráfica 
normal ao longo do perfil. 
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cinza escuro, as idades pleistocênicas dos depósitos de calcretes de 
Corumbá. Os depósitos carbonáticos estão separados por tipo (tufas, 
sedimentos micríticos inconsolidados, lentes carbonáticas e calcretes) e 
as idades estão em ordem cronológica das mais novas para as mais 
antigas em cada um dos tipos de depósito. 
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1. Introdução 

 Os depósitos de sedimentos carbonáticos continentais englobam uma grande 

diversidade de ambientes deposicionais e diagenéticos, que promovem a 

diversidade de tipos de depósitos tais como espeleotemas, calcretes, calcários 

lacustres, travertinos e tufas. Nos últimos anos, os sedimentos carbonáticos 

continentais têm abandonado o status de simples curiosidades e vem se tornado 

uma nova frente de pesquisa científica de alto nível. Este interesse parte 

principalmente do fato de que estes sedimentos são potenciais repositórios de 

informações paleoclimáticas e paleoambientais (Andrews et al., 2000, 2006).  

Os espeleotemas já são um material de eficiência consolidada para estudos 

paleoclimáticos do Quaternário por meio de isótopos estáveis de carbono (C) e 

oxigênio (O), com registros de altíssima resolução temporal e amplo intervalo de 

tempo, sendo possível obterem-se dados de resolução decadal e alcance temporal 

da ordem de até centenas de milhares de anos (Cheng et al., 2000, 2013). As tufas 

e calcretes são também depósitos passíveis de fornecer dados isotópicos 

importantes, representando uma nova fronteira para a obtenção de indicadores 

paleoambientais e paleoclimáticos ao longo do Quaternário.  

No entanto, embora forneçam dados isotópicos de alta qualidade, a datação 

de tufas e calcretes é ainda uma tarefa desafiadora para os métodos 

geocronológicos baseados em 234U-230Th e 14C, os quais são empregados com 

sucesso para datação de espeleotemas e componentes biogênicos carbonáticos, 

respectivamente. Contudo, a aplicação conjunta do estudo de isótopos estáveis de 

carbono e oxigênio associados à geocronologia por luminescência de componentes 

terrígenos e radiocarbono de bioclastos carbonáticos torna possível a obtenção de 

dados paleoambientais e paleoclimáticos inéditos para alguns dos depósitos 

carbonáticos continentais quaternários.  

Depósitos carbonáticos continentais quaternários são descritos no Brasil e 

ocorrem de maneira expressiva no Estado de Mato Grosso do Sul. Áreas cársticas 

ocorrem sobre as rochas carbonáticas do Grupo Corumbá (Neoproterozoico) na 

Serra da Bodoquena, borda sul do Pantanal, e no Maciço do Urucum, elevação no 

interior do Pantanal. Estes depósitos carbonáticos de idade Quaternária foram 

descritos na década de 1940. Os primeiros depósitos descritos fazem parte da 

Formação Xaraiés (Corumbá, MS), formada por calcretes de origem pedogenética, 
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com provável idade pleistocênica e interpretados como produto de clima semiárido 

marcado por chuvas torrenciais (Almeida, 1943, 1945). Outro tipo de depósito 

carbonático descrito nesta região é representado por "lentes carbonáticas" que 

ocorrem no Pantanal do Miranda. Estas lentes formam pequenas elevações de 

sedimentos carbonáticos depositados diretamente sobre os sedimentos aluviais da 

Formação Pantanal (Holoceno). Um terceiro tipo de depósito carbonático está 

distribuído em rios com águas claras e ricas em carbonato de cálcio na região da 

Serra da Bodoquena (Almeida, 1965). Estas condições propiciam a deposição de 

tufas carbonáticas que formam depósitos de cachoeiras e barragens ou 

acumulações de lama micrítica em meandros abandonados ao longo das planícies 

de inundação fluvial.  

As condições ambientais de formação destes três tipos de depósitos na Serra 

da Bodoquena e borda sul do Pantanal ainda são pouco compreendidas. Isto se 

deve em grande parte à quantidade reduzida de dados geocronológicos e 

geoquímicos. Os dados geocronológicos destes depósitos são escassos, 

consistindo de dados de amostras coletadas em horizontes isolados e abrangendo 

apenas idades radiocarbono holocênicas. Isto dificulta a interpretação 

paleoambiental destes depósitos, já que a cronologia de deposição é fundamental 

para correlação estratigráfica e comparações com mudanças climáticas do 

Quaternário e com outros depósitos carbonáticos no Brasil.  

Assim, esta tese de doutorado visa o estudo detalhado dos calcretes, lentes 

carbonáticas e tufas da Serra da Bodoquena e borda sul do Pantanal, com ênfase 

na geocronologia geoquímica de isótopos estáveis. O emprego da datação por 

luminescência opticamente estimulada (Murray & Wintle, 2000) e radiocarbono 

combinadas com análise de isótopos estáveis de C e O tem como objetivo 

estabelecer a cronologia de formação destes depósitos carbonáticos e elucidar seus 

antigos ambientes de sedimentação e significado paleoclimático ao longo do 

Quaternário. 

2. Objetivos 

 Para avançar na compreensão do significado paleoambiental dos depósitos 

carbonáticos quaternários da Serra da Bodoquena e borda sul do Pantanal, foram 

selecionados os seguintes objetivos: 
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1. Avaliar a aplicação da luminescência opticamente estimulada e 

radiocarbono para datação de depósitos carbonáticos quaternários. 

2. Obter uma cronologia absoluta para os depósitos carbonáticos continentais 

quaternários de Mato Grosso do Sul. 

2. Realizar o estudo paleoambiental destes depósitos carbonáticos a partir da 

análise de isótopos estáveis de carbono e oxigênio. 

3. Relacionar os principais eventos paleoclimáticos nos quais foram 

precipitados os depósitos carbonáticos estudados e suas correlações com outros 

depósitos regionais ao longo do Quaternário. 

 

3. Área de estudo 

 A área de estudos localiza-se no Estado de Mato Grosso do Sul e 

compreende a região da Serra da Bodoquena, próximo aos municípios de Bonito e 

Bodoquena estendendo-se até as proximidades das cidades de Corumbá e Ladário 

na borda sul do Pantanal. Nestas regiões, existem ocorrências de sedimentos 

carbonáticos continentais representados pelas Tufas da Serra da Bodoquena 

(Almeida, 1945; Boggiani et al., 2002; Sallun Filho, 2009), Lentes carbonáticas do 

Pantanal do Miranda (Boggiani et al, 1995; Boggiani et al., 1998) e Calcretes de 

Corumbá-Ladário (Almeida, 1945). Estes depósitos carbonáticos ocorrem 

associados aos calcários neoproterozoicos da Faixa Paraguai (Figura 1) e ao 

sistema cárstico sobrejacente.  
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Figura 1: Mapa geológico esquemático da área de estudo. Modificado de Araújo et 

al. (1982). 

 

4. Síntese Bibliográfica 

 

4.1 Sedimentação carbonática continental 

 

 A sedimentação carbonática continental ocorre em grande variedade de 

ambientes, que propiciam a formação de um conjunto de sedimentos que incluem 

desde calcretes e dolocretes precipitados em ambiente vadoso e freático a partir 

águas subterrâneas até tufas e travertinos em ambientes fluvial e lacustre. Os 

sedimentos carbonáticos continentais também incluem os depósitos de cavernas 

(espeleotemas). Estes sedimentos carbonáticos originam-se a partir da precipitação 

de carbonato de cálcio das águas subterrâneas, superficiais ou drenagens 
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alimentadas por águas com alto conteúdo de bicarbonato de cálcio em temperatura 

ambiente. Estes depósitos são indicadores de condições hidrológicas especiais que 

podem variar de condições de baixa a alta energia durante sua precipitação. Alguns 

depósitos carbonáticos superficiais possuem porosidade alta e podem conter 

vestígios biológicos, como micrófitas, macrófitas, invertebrados e bactérias (Ford, 

1989; Pedley, 1990; Ford & Pedley, 1996). 

 O estudo dos depósitos carbonáticos continentais demanda abordagem 

integrada para interpretação dos seus controles ambientais e compreensão do seu 

ambiente deposicional, visto que são fortemente susceptíveis à modificações 

diagenéticas. Assim, torna-se importante dar atenção à variações das texturas 

deposicionais e pós-deposicionais, tais como feições pedogenéticas, mineralogia, 

composição geoquímica e biota (quando vestígios estiverem presentes). Outro fator 

importante é a química das águas, bem como as condições hidrológicas e 

tectônicas a partir das quais os sedimentos carbonáticos se precipitaram. Os 

depósitos carbonáticos geralmente são formados em ambientes com pouca 

contribuição de sedimentos terrígenos, os quais ocorrem em baixas concentrações. 

Os ambientes de sedimentação carbonática continental são sensíveis a mudanças 

hidrológicas súbitas nas bacias de drenagem causadas tanto por efeitos climáticos 

como tectônicos, de modo que são necessários estudos detalhados para separar o 

efeito destes dois fatores na formação deste tipo de depósito (Alonso-Zarza & 

Wright, 2010a e b). 

 

4.2 Sedimentos carbonáticos palustres e calcretes 

 

 De acordo com Alonso-Zarza & Wright (2010a), os depósitos palustres são 

tipo peculiar de depósito carbonático continental associado a ambientes com águas 

carbonatadas, áreas marginais de lagos e wetlands. Estes depósitos são 

caracterizados pela modificação de lamas carbonáticas que apresentam parte do 

tempo saturadas em água ou submersas e parte do tempo secas e sujeitas à 

exposição subaérea e com pedogênese associada ao crescimento de macrófitas. 

Portanto, trata-se de depósitos formado em ambientes de sedimentação pós-

Siluriano (Alonso-Zarza e Wright, 2010a). 
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Poucos ambientes recentes de sedimentação carbonática análogos aos 

ambientes formadores de depósitos carbonáticos antigos são reconhecidos 

atualmente. O mais famoso análogo é a região dos Everglades, na Flórida (Plat & 

Wright, 1992). No entanto, é importante destacar áreas dentro do Pantanal Sul 

Mato-grossense como importante análogo para os ambientes palustres e fluviais. 

 A definição clássica de calcrete foi proposta por Watts (1980) após modificar 

a proposta por Goudie (1973): “calcretes pedogênicos são materiais terrestres 

compostos dominantemente, mas não exclusivamente por CaCO3, que se formam 

em estados que vão do nodular e pulverulento a altamente endurecidos e resultam 

principalmente da introdução displaciva e/ou replaciva de carbonato vadoso em 

maiores ou menores quantidades de solo, rocha ou sedimento dentro de um perfil 

de solo”. Esta definição refere-se apenas aos calcretes pedogênicos. Contudo, 

Wright & Tucker (1991) propuseram uso mais amplo do termo calcrete para incluir, 

de acordo com as ideias iniciais de Netterberg (1980), os efeitos das águas 

subterrâneas rasas (Alonso-Zarza, 2003). 

 Alonso-Zarza (2003) descrevem estruturas associadas aos sedimentos 

carbonáticos formados em ambiente palustre e os subdivide em conjunto de 12 tipos 

de características distintivas dos seus ambientes de formação e que abrangem 

desde os calcretes até as tufas fluviais: (1) Calcários mosqueados; (2) Calcários 

nodulares e brechados; (3) Calcários com cavidades verticais de raízes; (4) 

Pseudomicrocarste; (5) Calcários peloidais, com grãos envelopados ou intraclastos; 

(6) Calcretes laminares; (7) Argilas e margas ricas em matéria orgânica; (8) Canais 

preenchidos por carbonatos; (9) margas esverdeadas a amarronzadas; (10) 

Travertinos; (11) Depósitos de tufas; (12) Outros depósitos palustres não-

carbonáticos. Os depósitos do tipo 1 a 6 são provavelmente as mais características 

do ambiente palustre enquanto que os demais são intimamente associados a este 

ambiente e podem ser indicadores das suas condições ambientais e diagnéticas 

(Alonso-Zarza & Wright, 2010a). Nesta transição dos ambientes onde se 

desenvolvem os carbonatos continentais palustres, a precipitação ocorre por 

processos diagenéticos predominantemente meteóricos, desde a zona vadosa nos 

calcretes formados por pedogênese até a zona freática totalmente saturada em 

água nos carbonatos lacustres (Figura 2). 
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Figura 2: Características em depósitos de calcários palustres e calcretes. Aspectos 
petrográficos comuns são também apresentados. Retirado de Alonso-Zarza (2003). 
1-3: Calcretes; 4-8 (1-5): depósitos palustres menos desenvolvidos (4) a mais 
desenvolvidos (8); 9: depósitos lacustres não modificados por pedogênese. 
 
 Observa-se na Figura 2 que há transição gradual entre os sedimentos 

carbonáticos palustres e os calcretes, isto revela a inter-relação entre os processos 

pedogênicos, sedimentares e diagenéticos que atuam sobre estes sedimentos 

carbonáticos. Três fatores principais controlam esta transição: a posição do nível 

freático, as características da rocha hospedeira (host rock) e o período de exposição 

subaérea. Os calcretes que normalmente formam-se dentro de perfis de solo e, 

portanto, em ambientes superficiais acima do nível freático (zona vadosa), são 

calcretes pedogênicos desenvolvidos dentro de rocha hospedeira ou sedimento 

previamente depositado (Alonso-Zarza ,2003). No entanto, as águas subterrâneas 

podem induzir a precipitação de carbonato em torno da franja capilar em ambientes 

mais profundos, sob a influência de plantas freatotópicas (Smemniuk e Meagher, 

1981). Estes calcretes denominam-se calcretes ou dolocretes freáticos e sua 

formação ocorre sob presença de nível freático relativamente raso (Alonso-Zarza 

2003). Nos calcretes freáticos, a precipitação de minerais carbonáticos também 

ocorre dentro da rocha hospedeira e próximo ao nível freático. Calcretes freáticos 
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podem ser difíceis de serem distinguidos daqueles formados em ambientes 

pedogênicos vadosos (Pimentel et al., 1996; Mack et al., 2000; Tandon & Andrews, 

2001). Em muitos casos, é também difícil separar calcretes e dolocretes freáticos 

dos depósitos resultantes dos efeitos da diagênese não-exclusivamente meteórica 

(Williams & Krause, 1998). 

 Nos sedimentos carbonáticos palustres, a precipitação da lama carbonática 

ocorre em corpo d’água lacustre. Estes depósitos formam-se a partir de lama 

carbonática pré-existente, enquanto que ambos os tipos de calcretes (freático e 

pedogênico/vadoso) podem ser formados em qualquer tipo de sedimento ou solo. O 

tempo de exposição subaérea necessário para formar depósitos carbonáticos 

palustres pode ser relativamente curto (até mesmo sazonal), enquanto que os 

calcretes pedogênicos precisam de tempo mais longo. Calcretes freáticos são 

formados abaixo da superfície e não necessitam de exposição subaérea. Contudo, 

superfícies onde o nível freático permanece estável favorecem o desenvolvimento 

de camadas delgadas destes calcretes. Pequenas flutuações no nível freático 

causam transições graduais e sobreposições entre depósitos formados sob 

condições freática e vadosa, de modo que proporciona a mistura subsequente de 

feições características de cada depósito e dificulta a interpretação (Alonso-Zarza, 

2003). A formação destes depósitos carbonáticos é controlada por fatores 

paleoambientais, com destaque para as condições hidrológicas. Ambos os tipos são 

favorecidos por climas semiáridos. Climas áridos são também favoráveis à formação 

dos calcretes e condições sub-tropicais são mais favoráveis à formação de 

carbonatos palustres. 

 Carbonatos palustres e calcretes são afetados pela exposição subaérea 

posterior à sua formação. Portanto, suas características refletem não apenas o 

ambiente de sedimentação ou de subsuperfície onde foram formados, mas também 

o ambiente pedogenético e/ou diagenético em que modificados (Alonso-Zarza, 

2003). Tanto os sedimentos carbonáticos palustres quanto os calcretes trazem as 

impressões dos processos pedogenéticos vadosos e freáticos, embora em 

diferentes graus (Tandon & Andrews, 2001). A exposição subaérea prolongada 

associada à pedogênese dos sedimentos carbonáticos palustres pode, por exemplo, 

causar sua fragmentação e transformação em calcrete brechado e nodular (Tandon 

& Andrews, 2001). Este processo de fragmentação e formação de brecha é 

característica destacada em grande parte dos trabalhos sobre depósitos 
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carbonáticos continentais, sendo atribuída principalmente a processos biogênicos, 

em particular a atividade de raízes que quebram o substrato calcário. A presença de 

pseudomicrocarste, rizocreções e calcretes laminares, feições relacionadas ao 

desenvolvimento de raízes, é também enfatizada com frequência (Freytet, 1973; 

Wright & Platt, 1995, Tandon e Andrews, 2001).   

 

4.3 Ambientes de sedimentação carbonática fluvial e tufas 

 O termo tufa e travertino são frequentemente utilizados indiscriminadamente 

como “nomes alternativos” para calcários de água doce (Juliá, 1983). O termo 

travertino tem sido largamente utilizado como termo descritivo para todas as 

variedades cristalinas de depósitos carbonáticos de água doce. Ambos os termos 

são também aplicados para depósitos cársticos (Pentecost, 1981). Diversos artigos 

recentes definiram classificações genéticas para estes depósitos carbonáticos 

baseadas em fatores como: temperatura da água, fonte de CO2 (Pedley, 1990; 

Pentecost & Viles, 1994; Jones & Renault, 2010), ou nos mecanismos químicos 

envolvidos na precipitação dos minerais carbonáticos (Pentecost, 2005).  

 O termo travertino deve ficar restrito aos sedimentos carbonáticos 

continentais formados a partir de águas de origem hidrotermal. Em contrapartida, o 

termo tufa (Ford & Pedley, 1996; Pedley, 2000) refere-se a sedimentos carbonáticos 

continentais compostos dominantemente por calcita e típicos de áreas cársticas 

precipitados em água doce enriquecida em carbonato de cálcio sob temperatura 

ambiente. As tufas seriam formadas sob taxas de deposição relativamente baixas e 

produziriam corpos altamente porosos com raro acamamento e geometria lenticular. 

As tufas podem conter grande quantidade de restos de micrófitas e macrófitas, 

invertebrados e bactérias.  

 Os depósitos de tufa são produto de águas meteóricas associadas a 

sistemas fluviais em regiões com rochas carbonáticas em áreas cársticas (Ford & 

Pedley, 1996; Pentecost, 2005; Arenas et al., 2010a). Pedley (1990) e Arenas et al. 

(2010) afirmam que os fatores mais importantes para a formação de depósitos de 

carbonatos fluviais são as águas supersaturadas em carbonato de cálcio e a 

presença de vegetação aquática sob condições climáticas, hidrológicas e 

hidrodinâmicas favoráveis, como por exemplo: clima subtropical a tropical, recarga 

de águas subterrâneas ou superficiais suficiente, águas correntes e com alto fluxo. 
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As tufas são formadas por combinação de processos físico-químicos e biológicos, 

nos quais a liberação de CO2 é o processo responsável pela liberação de CaCO3. A 

formação dos depósitos de tufa ocorre pela presença de colônias de micróbios 

(bactérias e cianobactérias), que formam biofilme sobre superfícies capaz de 

“capturar” micro cristais de CaCO3 formados. Desta forma, pode-se entender os 

processos formadores dos depósitos de tufa como conjunto de processos físico-

bioquímicos responsáveis pela precipitação de carbonato de cálcio e incrustação de 

substratos e sujeitos a variações temporais e espaciais, que ocasionam a formação 

de depósitos de variada extensão e intimamente associados à atividade biológica e 

características do meio físico que foram formados (Pedley, 1990; Ford & Pedley, 

1996). 

Os carbonatos fluviais e seus depósitos associados desenvolvem-se em amplos 

tipos de condições climáticas que variam desde climas frios a temperados até os 

subtropicais e áridos (Ordoñez et al., 2005; Moyersons et al.,2006; Viles et al., 2007; 

Carthew et al., 2006). Arenas-Abad et al. (2010) afirmam que em médias e baixas 

latitudes (climas tropicais a subtropicais), o clima não é o único fator controlador da 

formação dos depósitos carbonáticos fluviais. Por exemplo, em climas tropicais, 

depósitos de tufa laminados possuem diferenças menos contrastantes em suas 

características texturais e nas taxas de deposição quando comparadas às tufas 

depositadas em condições temperadas a semiáridas.  

 A deposição de sedimentos carbonáticos fluviais é controlada pela interação 

de variáveis como clima (temperatura e precipitação), topografia, hidrologia e 

hidrogeoquímica da bacia de drenagem. De acordo com Arenas-Abad et al. (2010), 

a complexidade na interação entre estes fatores torna difícil estabelecer variações 

faciológicas ou criar padrões de sedimentação em termos de condições climáticas, 

como apontado por Viles & Pentecost (2007). No entanto, de acordo com Arenas-

Abad et al. (2010), as condições climáticas e hidrodinâmicas podem controlar o 

desenvolvimento de cada tipo de depósito, bem como  as taxas de sedimentação. 

As variações nos padrões de litificação nas tufas estão relacionadas ao fato de que 

os sistemas deposicionais desenvolvidos a partir de águas com temperatura 

ambiente possuem grande variedade de materiais orgânicos, além do substrato 

rochoso ao longo das drenagens ou em corredeiras que funcionam como substrato 

para precipitação do carbonato de cálcio que propiciam uma base estável para a 

incrustação. Uma vez que estes materiais são cobertos pelo carbonato precipitado, 
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seu formato irregular é manifestado na superfície como uma variedade na textura 

das tufas (Manzano et al., 2012).  

A principal característica sedimentológica das tufas é o domínio de carbonato de 

cálcio de granulação fina (argila e silte) precipitado em decorrência da atividade 

biológica. Os teores de sedimentos terrígenos registrados nas tufas são baixos, 

geralmente inferiores a 5% (Buccino et al., 1978; Brancaccio et al., 1986; Emeis et 

al., 1987; Pedley et al., 1996; Turner et al., 2005). Grande variedade de tipos de 

depósito pode ser observada para os sedimentos carbonáticos fluviais (Arenas-

Abad et al., 2010). Estudos, como por exemplo os realizados por Pedley (1990), 

Arenas-Abad et al. (2010) e Manzo et al. (2012), associam ambientes de 

sedimentação com diferentes fisiografias às características faciológicas dos 

depósitos carbonáticos. Arenas-Abad et al. (2010) classificam os depósitos de tufa 

em dois grupos: o primeiro associado a condições flúvio-lacustres de baixos 

gradientes topográfico e não escalonadas. Este grupo inclui rios de estilo 

meandrante de baixa sinuosidade, normalmente com extensas planícies de 

inundação. O segundo caso considera os sedimentos carbonáticos depositados em 

condições fluviais com altos gradientes topográficos e escalonados por níveis de 

base locais representados por cachoeiras. Estas condições são desenvolvidas em 

bacias fluviais com relevos acidentados ou com encostas íngremes, com quebras 

topográficas ao longo dos canais e perfis transversais relativamente estreitos e com 

planícies de inundação limitadas. Em condições de altos gradientes topográficos 

nas laterais de vales, estabelecem-se depósitos de nascentes alinhadas. Em 

situações de relevo escalonado, ocorrem diversos subambientes de sedimentação, 

os quais geram diferentes tipos de depósitos e/ou elementos morfológicos: 

cachoeiras, cascatas, barragens, cavernas atrás de saliências, áreas represadas, 

encostas suaves, trechos de rios de baixa sinuosidade e áreas palustres. 

 

4.4 Registros paleoclimáticos em sedimentos carbonáticos continentais 

 Obter informações paleoclimáticas e paleoambientais em áreas continentais 

subtropicais e tropicais é atualmente importante entendimento das mudanças 

ambientais globais do Quaternário. Pesquisas em sedimentos carbonáticos 

continentais, representados principalmente por espeleotemas e sedimentos 

carbonáticos lacustres, têm demonstrado que é possível obter-se registros 
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paleoclimáticos e paleoambientais de escala milenar, principalmente a partir do 

estudo de isótopos estáveis de carbono e oxigênio. De modo análogo, as tufas 

também podem registra informações paleoclimáticas e paleohidrológicas dos seus 

ambientes de formação por meio de indicadores geoquímicos (Garnett et al., 2004a; 

Smith et al., 2004). 

 As composições isotópicas de carbono e oxigênio em sedimentos 

carbonáticos continentais (fluviais ou nos ambientes associados) registram 

condições paleoambientais, pois dependem de fatores tais como temperatura, 

umidade, vegetação e atividade microbial do solo, fonte de CO2 utilizado para 

precipitação dos minerais carbonáticos e características hidrológicas de sistemas de 

águas superficiais e subterrâneas. Os depósitos que apresentam laminação cíclica 

são especialmente úteis para reconstruções climáticas de curto prazo baseadas em 

indicadores geoquímicos (Arenas-Abad, 2010), pois sugerem variações 

composicionais causadas por variações climáticas cíclicas ou recorrentes. 

 As sequências deposicionais das tufas são relativamente mais curtas (103 

anos) que as registradas em espeleotemas, cuja fase de construção pode atingir 

intervalos de centenas de milhares de anos (105 anos). No entanto, as taxas de 

acumulação das tufas são relativamente altas, de modo que podem registrar 

laminações anuais e oferecem excelente oportunidade para estudar as variações 

climáticas sazonais no Quaternário (Matsuoka et al., 2001; Ihlenfeld et al., 2003; 

Andrews e Brasier, 2005). Além disso, as tufas podem potencialmente fornecer 

registros paleoclimáticos de eventos de duração relativamente curta, como por 

exemplo, o evento frio de 8.200 anos do Holoceno (Maknach et al., 2000; 2004; 

Garnett et al., 2004a). Deste modo, as tufas devem ser consideradas registro 

complementar aos registros climáticos de longo prazo obtidos a partir dos 

espeleotemas (Andrews, 2006). 

 Existem trabalhos que questionam qual seria o tipo de depósito de tufa 

adequado para reconstrução de variações de pluviosidade e temperatura, 

principalmente no que diz respeito ao estudo de isótopos estáveis de oxigênio. 

Estes trabalhos abordam como os isótopos estáveis variam nos diversos ambientes 

atuais de formação de tufas. De acordo com Andrews et al. (1993; 1997; 2000), os 

depósitos que melhor registram informações paleoclimáticas seriam os depósitos de 

tufas fluviais alimentadas por fontes subterrâneas, enquanto que os depósitos de 

cachoeiras, espraiamento de lagos, lacustres e biohermais são inadequados por 
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uma variedade de fatores relacionados à geometria e a geoquímica destes 

depósitos. As construções biohermais tem geometria irregular e uma laminação fina, 

em geral obedecem a forma do substrato e dificilmente formam perfis verticais 

regulares (Andrews et al., 1997; 2000; Rosen et al., 2004). Depósitos de barragens 

de tufas fluviais e linhas de nascentes palustres (Garnett et al., 2004a) podem 

proporcionar registros contínuos (perfis verticais contínuos) de deposição de 

sedimentos carbonáticos, preferencialmente quando apresentarem indícios de 

sedimentos autóctones, como por exemplo troncos e folhas encrustados (Andrews 

et al., 2000). No entanto, apesar destas considerações acerca da variabilidade 

composicional em termos de ambientes deposicionais específicos, a validação de 

indicadores paleoclimáticos medidos em depósitos carbonáticos requer a 

comparação com indicadores independentes (ex. espeleotemas, sedimentos 

terrígenos lacustres e marinhos).  

 Para os sedimentos carbonáticos palustres e lacustres, as condições 

deposicionais são caracterizadas por baixos gradientes de declividade, lâmina 

d'água reduzida e baixa capacidade de transporte de sedimentos. Sob estas 

condições, sedimentos carbonáticos finos (principalmente lama) formados em água 

doce normalmente contém restos de carófitas, moluscos e ostracodes e são sujeitos 

à exposição subaérea relacionada a flutuações no nível d'água. Portanto, processos 

pedogenéticos poderiam modificar os substratos carbonáticos. De acordo com 

Freytet (1984 apud Alonso-Zarza & Wright, 2010), calcário de origem palustre pode 

apresentar características primárias do depósito lacustre (biota aquática e feições 

sedimentares) superpostas por características produzidas posteriormente por 

processos pedogenéticos (biota terrestre, raízes, dissecação, remobilizações 

pedogenéticas, etc.). 

 Diversos depósitos de tufa são caracterizados por bandamento ou 

descontinuidades deposicionais que podem ser atribuídas a variações temporais 

nos seus padrões de crescimento. Esta característica é normalmente atribuída a 

mudanças sazonais nas razões de precipitação de calcita que são relacionadas às 

altas concentrações de CaCO3 dissolvido durante meses de verão (mais quentes) 

(Kano et al., 2003; Andrews & Brasier, 2005). Estas interpretações são apoiadas por 

flutuações sistemáticas nos valores de δ18O e δ13C que são relacionadas à forte 

degaseificação de CO2 no verão e/ou a efeitos da fotossíntese (Pentecost & Spiro, 

1990; Chafetz et al., 1991b; Matsuoka et al., 2001; Liu et al., 2006; O’Brien et al., 
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2006; Anzalone et al., 2007 apud Jones & Renault, 2010). Porém, em climas muito 

úmidos, a precipitação de CaCO3 pode ser reduzida quando grandes volumes de 

água escoada podem diluir a água emergente das nascentes (Liu et al., 2006). 

Alteração na água das nascentes por aumento da pluviosidade também influencia 

na precipitação da calcita (Drysdale, 2001). Estas relações potencialmente 

permitiriam deduzir variações de pluviosidade por meio da composição isotópica da 

calcita formadora das tufas. 

 No entanto, a noção de que a formação de níveis de tufa são indicadores 

universais de ciclos anuais deve ser considerada com cautela, uma vez que outros 

fatores, incluindo o tipo da biota microbial, podem afetar o desenvolvimento e 

arranjo das laminações (Andrews & Brasier, 2005 apud Jones & Renault, 2010). 

 

4.4.1 Variações nos isótopos estáveis de oxigênio (δ18O) nas tufas  

 Os isótopos estáveis de oxigênio em sedimentos carbonáticos continentais 

(tufas, lagos e espeleotemas) dependem principalmente da temperatura da água na 

qual o carbonato se forma, do valor de δ18O da água da qual a calcita precipitou; 

além de outros fatores ambientais, principalmente a evaporação. Em condições de 

equilíbrio, a temperatura e a composição isotópica da água determinam a 

composição isotópica da calcita (principal carbonato da tufa) pela equação da 

temperatura de Craig (Craig, 1965), onde 1oC de mudança de temperatura equivale 

a 0,24‰ de mudança no δ18O da calcita precipitada. Algumas formas derivadas 

desta equação são também utilizadas, como a versão de Anderson & Arthur (1983) 

e a versão de Hays & Grossman (1991), esta última proposta especificamente para 

calcita que ocorre como cimento meteórico. Nos trabalhos com tufas, a versão de 

Hays & Grossman (1991) é mais utilizada (Andrews et al., 1993; 1997; 2000), uma 

vez que a calcita das tufas é cimento meteórico (Andrews, 2006).  

 Composições isotópicas de equilíbrio podem ainda ser demonstradas 

comparando-se temperaturas medidas nas drenagens com as temperaturas 

derivadas de dados isotópicos e equação de paleotemperaturas (Usdowski et al., 

1979). A temperatura da água nos canais de deposição de tufas é função direta do 

clima local, particularmente da temperatura das águas subterrâneas, uma vez que 

esta controla a temperatura das nascentes e das drenagens, estas últimas 

moduladas pela irradiação solar que provoca o aquecimento nas drenagens à 
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jusante. Isto significa que as temperaturas das drenagens à jusante podem variar de 

acordo com as estações do ano e serem registradas nas calcitas precipitadas nas 

tufas como observado no trabalho de Kano et al. (2003) e Matsuoka et al. (2001). 

 Para as tufas fluviais, os sistemas deposicionais são alimentados por 

nascentes, com águas de deposição derivadas do carste subterrâneo que por sua 

vez tem sua recarga realizada por águas meteóricas. Portanto, espera-se que os 

principais controles sobre a composição isotópica das tufas decorram de fatores que 

atuam sobre as águas meteóricas (Figura 1). 

 Sabe-se que a variação global do δ18O das águas meteóricas é dependente 

da latitude (Craig, 1965) e a exceção das áreas tropicais, isto também varia com as 

médias de temperatura do ar (Clark & Fritz, 1997). Como a média anual da 

temperatura do ar é por sua vez função da latitude e da altitude da superfície do 

solo, a altitude e a latitude são os fatores primários que controlarão as variações de 

δ18O nas águas meteóricas e por consequência nas calcitas precipitadas nas tufas 

de determinado local (Andrews, 2006). 

 Outros fatores podem causar variações em curto prazo nos valores de δ18O 

das águas meteóricas, incluindo eventos de intensa pluviosidade, comuns em áreas 

tropicais e/ou áreas afetadas por regimes de monções. Isto dá origem ao “amount 

effect” (Dasgaard, 1964) e variabilidade sazonal o que pode ser intensificado em 

regiões polares (Lawrence & White, 1991) e continentais (Heng & Marshall, 2004) e 

ocasionar chuvas isotopicamente mais negativas nos meses mais frios do inverno. 

As variações isotópicas nas fontes das massas de ar úmido atmosférico também 

podem ser importantes fatores de variação da composição isotópica das águas 

meteóricas (Andrews, 2006).  

 Os valores de δ18O em regiões semiáridas e desérticas podem ter relações 

mais complexas com os valores de δ18O das águas subterrâneas devido a mistura 

com águas de recarga mais antigas que recarregaram o aquífero sob regimes 

climáticos diferentes (Gat & Issar, 1974). Aumento nos valores de δ18O em águas de 

drenagens superficiais pode ocorrer também por causa da evaporação, embora com 

efeitos reduzidos nas drenagens alimentadas por águas subterrâneas (Andrews et 

al., 1997). Este processo afeta drenagens em regiões semiáridas (Zamareño et al., 

1997; Smith et al., 2004) ou climas com estações secas pronunciadas, com 

períodos de maior evaporação e déficit hídrico.  
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 Saber se o carbonato das tufas registra condições isotópicas de equilíbrio ou 

desequilíbrio é questão importante para interpretação do significado paleoclimático 

ou paleoambiental do registro isotópico. Os trabalhos de Usdowski et al. (1979) e 

Dandurant et al. (1982) foram os primeiros a identificar efeitos de desequilíbrio em 

sob condições de supersaturação em CaCO3 em drenagens a uma distância entre 

300 e 500 m da zona de descarga subterrânea das nascentes. Estes autores 

sugerem que o desequilíbrio isotópico ocorre devido às elevadas taxas de 

precipitação de calcita nas tufas que limitam o tempo necessário para atingir o 

equilíbrio isotópico do sistema água-calcita. Embora os efeitos deste desequilíbrio 

nas tufas próximas às nascentes dificulte o registro da composição isotópica das 

águas superficiais, sabe-se que este efeito tende a diminuir à jusante, uma vez que 

o sistema terá mais tempo para se reequilibrar em relação às condições superficiais 

(Andrews et al., 1993). Mesmo em drenagens onde as condições de equilíbrio são 

prováveis, torna-se difícil estabelecer condições precisas de equilíbrio, uma vez que 

as amostras de água não são fielmente cogenéticas com o carbonato das tufas 

amostradas. Cada amostra de água representaria um “instantâneo” enquanto as 

amostras de calcita representam semanas ou meses de deposição (Chafetz et al., 

1991a,b; Chafetz & Lawrence, 1994; Lojen et al., 2004). De acordo com Andrews 

(2006), a abordagem prática adequada seria estudar drenagens que precipitam 

tufas que demonstrem composição isotópica não variante, avaliada por amostragem 

múltipla representativa da variabilidade espacial do sistema.  

 

 

4.4.2 Variações nos isótopos estáveis de carbono (δ13C) nas tufas 

 Os valores de δ13C nas calcitas das tufas precipitadas em drenagens a 

temperatura ambiente refletirão pincipalmente as fontes relativas do CO2 que 

contribui para o carbono inorgânico dissolvido das águas subterrâneas. Este CO2 

pode apresentar baixos valores de δ13C quando derivado dos componentes 

inorgânicos do solo e altos valores de δ13C quando derivado dos carbonatos antigos 

que formam as rochas do aquífero (Andrews et al., 1993). 

A presença de águas termais no sistema, mesmo que em pequenas quantidades, 

irá influenciar a contribuição dos calcários do aquífero devido a maior capacidade de 

interação rocha-fluido durante sua circulação e aos longos períodos de residência, 
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levando a valores de δ13C menos negativos (Arenas et al., 2000). A composição 

isotópica do carbono inorgânico dissolvido é equilibrada pelas águas da nascente e 

do aquífero com o CO2 atmosférico (Udowski et al., 1979; Matsuoka et al., 2001). 

Além disso, a composição isotópica do carbono inorgânico dissolvido pode ser 

também equilibrada pela precipitação de calcita no aquífero e na drenagem 

(Andrews & Brasier, 2005) e potencialmente pela atividade biológica na drenagem 

(Andrews, 2006). A degaseificação favorece a perda de 12CO2 e resulta em valores 

menos negativos de δ13C no carbono inorgânico dissolvido e nas tufas à jusante da 

drenagem. Dentro de poucas centenas de metros em relação às nascentes, a 

degaseificação resulta em rápida precipitação de calcita e desequilíbrio do sistema 

isotópico do carbono (Usdowski et al., 1979; Dandurand et al., 1982). 

 Como o sistema isotópico evolui para o equilíbrio, mais a jusante as taxas de 

degaseificação e deposição de calcita diminuem. Contudo, a degaseificação do CO2 

continua progressivamente e aumenta os valores de δ13C no CO2 dissolvido e nas 

tufas precipitadas a jusante (Pentecost & Spiro, 1990). Isto significa que a distância 

entre o depósito de tufa e a nascente do sistema seria importante controle relativo 

nos valores de δ13C (Andrews, 2006). Tufas precipitadas à jusante de onde os 

efeitos de desequilíbrio terminam ainda tendem a apresentar valores de δ13C 

variáveis em relação aos valores esperados para o equilíbrio (Emrich et al., 1970; 

Romanek et al., 1992). Condições próximas ao equilíbrio ou condições de equilíbrio 

foram demonstradas em poucos estudos (Arp et al., 2001; Garnett et al., 2004a) 

enquanto que em outros os efeitos de desequilíbrio são claros (e.g. Chafetz et al., 

1991 a,b; Lojen et al., 2004). Estes resultados resultam da instabilidade gerada no 

sistema isotópico do δ13C devido a variações no fluxo das águas (tempo para 

equilíbrio) e nas taxas de degaseificação, precipitação de calcita à montante e 

provável efeito “microambiental” da fotossíntese, principalmente por cianobactérias 

(Andrews, 2006). 

 A contribuição relativa do carbono do solo para o carbono inorgânico 

dissolvido nas águas subterrâneas também pode afetar as razões de δ13C do CO2 

dissolvido nas águas e do CaCO3 das tufas. Mudanças de relevo podem 

desenvolver microbacias mais acidentadas e pouco vegetadas, com concomitante 

diminuição da espessura de solo e nos valores de δ13C no carbono inorgânico 

dissolvido. Contudo, mudanças no relevo Quaternário são importantes somente em 

áreas com atividade tectônica mais intensa, tais como as proximidades de limites de 
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placa. Analogamente, o tipo de metabolismo vegetal fotossintético (vegetação tipo 

C3 e C4) também afeta os valores de δ13C no carbono inorgânico dissolvido. Em 

grande parte dos sistemas de climas temperados, as plantas C3 têm dominado o 

aporte de matéria orgânica para o solo, levando a valores de δ13C nas tufas abaixo 

dos -8 ‰, enquanto que nas regiões semiáridas e desérticas, onde as plantas C4 

são mais abundantes, os valores de δ13C nas tufas são menos negativos a 

positivos, com valores entre -6 ‰ e +2‰ (Smith et al., 2004).  

 Alguns trabalhos demonstram que os efeitos de altas taxas de fotossíntese 

nos valores de δ13C do carbono inorgânico dissolvido são desprezíveis em sistemas 

de drenagem abertos (Usdowski et al., 1979; Dandurand et al., 1982) embora estes 

efeitos possam ser significativos em áreas de drenagens estagnadas (Liu et al., 

2005). A incrustação de musgos e algas por tufas é essencialmente abiogênica na 

maior parte dos casos e os efeitos fotossintéticos nos valores de δ13C das tufas são 

pouco significativos (Pentecost & Spiro, 1990; Arp et al., 2001). Porém, quando há 

alta concentração de cianobactérias e algas o efeito fotossintético dentro de 

colônias (parcialmente isoladas da massa de carbono inorgânico dissolvido) torna-

se significativo, sendo possível que haja remoção preferencial do 12CO2 

consequente enriquecimento das calcitas das tufas em 13C (Pentecost & Spiro, 

1990; Arp et al., 2001; Lojen et al., 2004). Este efeito da biota aquática ainda é 

hipotético (ver discussão em Arp et al., 2001) e seu sinal nos depósitos de tufas 

fluviais pode ser reduzido, exceto talvez em climas semiáridos propensos a secas 

sazonais (Andrews & Brasier, 2005). 

 

4.5 Geocronologia dos Carbonatos continentais: problemas e possibilidades 

 Para reconstituir as condições paleoambientais e paleoclimáticas à partir dos 

isótopos estáveis de C e O nos sedimentos carbonáticos continentais quaternários, 

é fundamental a obtenção de cronologias confiáveis para a deposição dos 

sedimentos. Para os depósitos de tufas recentes e ativos, é possível obter esta 

cronologia pela contagem das laminações sazonais, com base nos perfis de tufas 

ativas (Matsuoka et al., 2001; Ihlenfeld et al., 2003). No entanto, cronologias mais 

longas que 14 anos não foram obtidas até o momento. Além disso, recomenda-se 

que a contagem de laminações sazonais deve ser realizada forma criteriosa, 

principalmente em sequências mais antigas (Andrews & Brasier, 2005). 
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 Na escala de tempo holocênica (< 11.000 anos), pode-se aplicar, por 

exemplo, a datação radiocarbono (14C) para depósitos com até aproximadamente 

50.000 anos. Neste caso, prioriza-se depósitos estratificados que contenham 

matéria orgânica, como carvão, sapropel ou fragmentos de madeira (Andrews et al., 

2000; Garnett et al., 2004a) ou bioclastos como conchas e fragmentos de conchas 

intercalados na sequência de deposição. Tentativas de datar o carbonato de tufas 

diretamente por 14C foram realizadas (Garnett et al., 2004a). Entretanto, foram 

detectados problemas inerentes a esta abordagem, como o efeito das águas duras 

e/ou carbono morto (Genty et al., 1999), que superestima as idades de cristalização 

dos minerais carbonáticos. 

 Outra limitação é que em grande parte dos depósitos de carbonatos 

continentais holocênicos, os horizontes com dados cronológicos estão 

estratigraficamente separados. Portanto, a descontinuidade estratigráfica inerente a 

este tipo de depósito sedimentar dificulta interpretações do significado 

paleoambiental de suas taxas de acumulação (Andrews et al., 2006) e 

estabelecimento de modelo robusto de idades para análise temporal de perfis de 

dados de isótopos de carbono e oxigênio.  

 Outro método já empregado na geocronologia de carbonatos continentais é a 

datação por 234U/230Th (Eikenberg et al., 2001, Auler et al., 2001, Correa et al., 

2011). Porém, a contaminação por material detrítico associada às baixas 

concentrações iniciais de 234U, além do curto tempo para o acúmulo de 230Th 

radiogênico, dificulta a obtenção de dados com alta resolução temporal (Garnett et 

al., 2004b). Para depósitos holocênicos mais jovens que 7.000 anos, efeito dos 

sedimentos detríticos pode ser corrigido por meio do 226Ra (Eikenberg et al., 2001). 

Para depósitos quaternários mais antigos, foram feitas tentativas de utilizar o 

método do U/Th que, em teoria, atingiria idades próximas a 400.000 anos. Porém, 

os sedimentos terrígenos detríticos tornam-se limitador importante que compromete 

a qualidade e precisão das idades obtidas (Garnett et al., 2004b). 

 Outra possibilidade ainda pouco explorada é a datação do conteúdo detrítico 

incorporado nos carbonatos pelo método da luminescência opticamente estimulada 

(optically stimulated luminescence, OSL). Poucas tentativas em datar depósitos 

quaternários com este método são descritas na literatura até então (Rich et al., 

1993; Pieckering et al., 2013; Ribeiro et al. 2015, anexo.). A datação OSL é baseada 

na determinação de idades de soterramento após último episódio de exposição à luz 
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solar de grãos detríticos de quartzo ou feldspato (Rhodes, 2011). Assim, a 

deposição dos grãos detríticos na superfície dos carbonatos e posterior 

recobrimento marcariam idades de construção do depósito. A aplicação deste 

método parece promissora, pois além de representar método direto de datação da 

deposição das tufas, ultrapassa os limites do 14C e pode alcançar idades de 

algumas centenas de milhares de anos (Murray & Wintle, 2000; Buylaert et al., 

2012). Contudo, apesar das idades OSL de tufas serem promissoras, a 

interpretação das idades, principalmente em depósitos fluviais, merece atenção e 

recomenda-se estudo petrográfico detalhado das relações entre a matriz 

carbonática e o material detrítico datado para interpretação consistente das idades 

obtidas. Isto é necessário, pois existe a possibilidade de incorporação de 

sedimentos detríticos em cavidades formadas e cimentadas após a deposição dos 

carbonatos. Discussão detalhada sobre a datação OSL em tufas encontra-se em 

Ribeiro et al. (2015), que integra parte desta tese de doutoramento (anexo 1). 

 

4.6 Os sedimentos carbonáticos continentais do Quaternário no Estado de 

Mato Grosso do Sul 

 Em 1943 foi publicada a primeira referência da ocorrência de tufas no Estado 

de Mato Grosso do Sul por Almeida. Em 1954, o mesmo autor definiu a Formação 

Xaraiés na base de escarpa na região de Corumbá (MS). Trata-se de depósitos 

constituídos por camada basal com 5,5 m de espessura formada por conglomerado 

com cimento carbonático, sobreposta por camada de 9 m de calcários com fósseis 

de vegetais e moluscos, que forneceriam idade pleistocênica a esta unidade. 

Posteriormente, na Serra da Bodoquena, Almeida (1965) estabelece a correlação 

entre a Formação Xaraiés descrita em Corumbá e os depósitos de tufas que 

ocorrem nas drenagens da região. Almeida (op. cit.) distingue quatro tipos de 

calcários na Serra da Bodoquena: “tufo calcário com vegetais fósseis, tufo calcário 

leve muito esponjoso, travertino com gastrópodes e conglomerado com cimento 

carbonático”. Almeida (1965a) descreve a Formação Xaraiés como unidade 

constituída de "travertinos mais ou menos concrecionados", com "tufas calcárias" 

nos terraços nos vales dos rios Aquidabã e Formoso.  
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Figura 3: Distribuição dos carbonatos quaternários sobre a Faixa de dobramentos 
Paraguai, de acordo com a classificação proposta por Boggiani & Coimbra (1995). 
 
 Nogueira & Oliveira (1978) incluem na Formação Xaraiés os depósitos 

carbonáticos das zonas pantanosas e planícies alagadas situadas entre as rochas 

carbonáticas dos grupos Cuiabá e Corumbá, por possuírem leitos de travertinos e 

tufas em subsurperfície. Estes autores registram ainda a ocorrência de 22 depósitos 

de tufas, sempre associados a planícies aluviais das principais drenagens da Serra 

da Bodoquena com destaque para os depósitos dos rios da Prata, Formoso e 

Perdido (Araújo et al., 1982). Incluem-se ainda aos sedimentos carbonáticos da 

Formação Xaraiés, as tufas calcárias da Serra da Bodoquena e as tufas calcárias da 

Serra das Araras (Correia & Auler, 2006; Correia & Auler, 2007). 

 Boggiani & Coimbra (1995) separam os depósitos calcários de Mato Grosso 

do Sul em três unidades, de acordo com suas origens: Calcários Xaraiés, Calcários 

do Pantanal do Miranda e Tufas Calcárias da Serra da Bodoquena (Figura 3). 

 A Formação Xaraiés é formada por calcretes e foi definida por Almeida 

(1965) na escadaria que corta a escarpa da cidade de Corumbá, com acesso ao 

porto, conhecida na cidade como “Escadinha da XV”. Esta unidade foi interpretada 

como produto de cones de dejeção originados por chuvas torrenciais em clima 

semiárido que teriam remobilizado depósitos de calcrete. Em sua exposição em 

Corumbá, os folhelhos intercalados aos calcários do Grupo Corumbá (Proterozoico) 

apresentam fraturas preenchidas por calcretes, os quais transicionam para corpos 

mais espessos e maciços de calcários de aspecto terroso e pulverulento, nas 

proximidades da superfície do terreno. Em determinadas localidades, calcretes 

formam corpos compactos e litificados, alguns com conchas de moluscos na matriz 

carbonática (Boggiani & Coimbra, 1995). 
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 De acordo com Boggiani & Coimbra (1999), as lentes calcárias do Pantanal 

do Miranda ocorrem ao longo da planície de inundação do rio Miranda, onde 

constituem elevações de forma circular (10 a 15 m de diâmetro), com 2 a 3 m de 

altura em cuja superfície são encontrados vestígios arqueológicos (Oliveira & 

Boggiani 1999). Estas lentes são constituídas predominantemente por calcita e, 

secundariamente, por aragonita com grãos esparsos de quartzo. Também é 

frequente a ocorrência de conchas inteiras de gastrópodes de água doce de 

espécies ainda vivas no Pantanal (Pomacea e Biomphalaria). Datação pelo método 

14C destas conchas forneceu idade de 3.910±110 anos A.P. (Boggiani et al., 1998). 

 Boggiani et al. (2002) reconheceram dois tipos principais de formações 

tufáceas na Serra da Bodoquena. Estes depósitos ocorrem na forma de represas, 

cachoeiras e como depósitos de sedimentos micríticos inconsolidados (calcários 

pulverulentos). Nos leitos ativos dos rios, ocorrem ainda tubos carbonáticos 

milimétricos descritos pelos autores como atribuídos a permineralizações e 

incrustações carbonáticas de talos de algas caráceas, semelhantes aos “phytoclast 

tufa” descritos por Buccino et al. (1978). 

Os corpos de represas e cachoeiras de tufas são estruturados na forma de lâminas 

com 2 a 3 cm de espessura, porosas e com filamentos carbonáticos verticais, 

paralelos entre si. Cada camada é separada por níveis milimétricos de calcário 

maciço, que confere repetição de pares. Esta intercalação de níveis é interpretada 

por Boggiani & Coimbra (1999) como provavelmente relacionada a ciclos anuais 

com rápido crescimento acelerado da tufa nos períodos mais quentes e chuvosos e 

menos acelerado ou inexistente nos períodos mais frios. Os autores descrevem 

tufas pendentes com a forma de leque e perfil convexo para cima, formadas em 

cachoeiras ativas. Estas tufas chegam a formar cavernas de dimensões métricas 

inclusive com formação de estalactites. 

 Os depósitos de sedimentos micríticos são maciços e podem ser 

inconsolidados ou consolidados. Ocorrem às margens de rios atuais e contêm 

conchas preservadas de moluscos aquáticos (gêneros Biomphalaria, Phisa e 

Aquidauânia) de gêneros viventes na região. Estes depósitos possuem entre 0,5 e 6 

m de espessura e são geralmente cobertos por camada de argila preta. Boggiani & 

Coimbra (1999) interpretam alguns destes depósitos, como o situado às margens do 

Rio Formoso, como originados pela sedimentação em lagos de meandros 

abandonados, que configuraria série de depósitos isolados, com diminuição na 
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profundidade do lago pela acumulação de sedimentos micríticos, até a colmatação 

completa dos lagos e formação de brejos e deposição de camadas orgânicas 

superficiais. De acordo com os trabalhos de Boggiani & Coimbra (1995) e Boggiani 

et al. (2002), as sedimentos micríticos inconsolidados seriam formadas por 

precipitação bioinduzida de carbonato de cálcio, provavelmente pelo consumo de 

CO2 devido à fotossíntese de fitoplâncton.  

 Sallun Filho & Karmann (2007) denominam as ocorrências de tufas da Serra 

da Bodoquena como “Planícies de tufa”, uma unidade morfológica do então definido 

“Carste da Bodoquena”. Para Oliveira (2008), a confirmação da presença de 

calcretes junto aos depósitos de tufas da Serra da Bodoquena, assim como em 

Corumbá, indica provável clima semiárido na porção sul do Pantanal há 

aproximadamente 5.000 anos e interpreta estas duas ocorrências como correlatas 

em função de semelhanças petrográficas e de isótopos de carbono e oxigênio. No 

entanto, este autor afirma que são necessários novos dados geocronológicos para 

embasar esta interpretação.  

 Sallun Filho et al. (2009) propõem a formalização dos depósitos sedimentares 

de tufas que ocorrem no Sistema Cárstico da Serra da Bodoquena como unidade 

estratigráfica distinta e que recebe a denominação de Formação Serra da 

Bodoquena. Estes autores afirmam que se trata de unidade estratigráfica 

lateralmente descontínua. A Formação Serra da Bodoquena é constituída de 

diversos corpos centimétricos a métricos, descontínuos lateralmente devido à 

natureza dos depósitos que pertencem ao mesmo contexto deposicional (Carste da 

Serra da Bodoquena) e estão assentados sobre a mesma superfície limitante e 

possuem semelhança de litologia e idade. 

 Os primeiros trabalhos geocronológicos que visaram a obtenção de idades 

absolutas para os depósitos carbonáticos do Pantanal foram desenvolvidos por 

Turcq et al. (1987) que obtiveram idades pelo método radiocarbono para um terraço 

de tufa com 2,5 m de espessura na planície do rio Salobro, na estrada de 

Bodoquena para Morraria. Conchas situadas a 2 m do topo do terraço apresentaram 

idade de 5.200 anos A.P. (5.647 a 6.469 anos cal A.P.) e matéria orgânica em 

sedimentos argilosos a cerca de 1,7 m do topo com idade de 2.150 anos A.P. (1.169 

a 3.345 anos cal A.P.). Boggiani et al. (2002) obtiveram idades radiocarbono de 

3.410±70 (3.479 a 3.835 anos cal A.P.), 2.420±70 (2.343 a 2.623 anos cal A.P.) e 

2.130±60 anos A.P. (1.986 a 2.313 anos cal A.P.) para depósitos de tufa em terraço 
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no rio Aquidabã. Sallun Filho et al. (2009) determinaram idades radiocarbono para 

conchas e tufa em depósitos no rio Formoso (Mineração Calcário Xaraés) e carvão 

em depósito localizado no sumidouro do rio Perdido. No depósito de tufa da 

Mineração Calcário Xaraés, em uma seção de 3 m de espessura, foram obtidas 

idades que indicam deposição das tufas de 5.560±50 (6.310 a 6.530 anos cal A.P.), 

4.200±40 (4.600 a 4.840 anos cal A. P.) e 2.630±60 anos A.P. (2.720 a 2.850 anos 

cal A.P.). No depósito do rio Perdido, amostra de carvão da tufa forneceu idade de 

650±40 anos A.P. (550 a 670 anos cal A.P.) (Sallun Filho et al., 2009).  

 

5. Métodos: 

5.1. Amostragem 

 A coleta de amostras dos sedimentos carbonáticos estudados foi realizada 

durante três trabalhos de campo. As amostras coletadas visaram análises 

petrográficas, de isótopos estáveis de C e O) e geocronológicas. As amostras foram 

coletas pontualmente em afloramentos ao longo de drenagens ou ao longo de perfis 

verticais (BDQ-15, BDQ-16, BDQ-17 e COR-1), onde foi realizada amostragem mais 

detalhada. Em cada um dos perfis amostrados, foi realizada a descrição dos 

depósitos carbonáticos de modo a identificar suas diferenças texturais, 

paleontológicas, estruturas sedimentares e a composição de cada intervalo 

amostrado.  

 Para datação 14C, foram coletadas amostras em níveis com conchas de 

gastrópodes, quando estas se encontravam em bom estado de conservação e sem 

evidências de retrabalhamento sedimentar intenso (não-fragmentadas). Para a 

datação por OSL, foram coletados blocos de tufas e calcretes, com dimensão 

suficiente para que fosse possível eliminar a porção superficial afetada pela luz (~ 2 

cm). Nos perfis de sedimentos micríticos (BDQ-16 e BDQ-17), as amostras foram 

coletadas utilizando-se tubos de alumínio para preservá-las da exposição à luz e a 

amostragem foi realizada com espaçamento de aproximadamente 1 m entre as 

amostras. 

 Com o objetivo de realizar as análises de isótopos estáveis de C e O e 

análises de elementos maiores, foram coletadas amostras em quatro perfis verticais. 

A coleta foi realizada com espaçamento de 5 cm entre cada amostra. 
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5.2 Microscopia óptica 

Para as análises petrográficas foram selecionadas 55 seções delgadas de tufas 

calcárias e seis de calcretes. As análises petrográficas foram realizadas com 

objetivo de caracterizar os afloramentos e dar suporte as datações por OSL. As 

amostras foram analisadas utilizando microscópio ótico de luz polarizada com 

câmera acoplada no laboratório de petrografia da Superintendência regional de São 

Paulo da CPRM (Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais) e no LabPetro no 

Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. 

 

5.3 Datação por luminescência opticamente estimulada (OSL) 

5.3.1. Princípios da datação OSL 
 

 A geocronologia por luminescência opticamente estimulada (optically 

stimulated luminescence, OSL) é um método de datação absoluta que determina os 

eventos de deposição (idades de soterramento) de sedimentos detríticos (Duller, 

2004). Os minerais mais comuns para os quais a técnica é aplicada são o quartzo e 

o feldspato potássico. O alcance da datação OSL do quartzo vai desde alguns anos 

até poucas centenas de milhares de anos, dependendo das características das 

amostras, que incluem a sensibilidade de luminescência (intensidade de luz emitida 

por unidade dose de radiação e massa), o nível de saturação do sinal de 

luminescência e a taxa de dose de radiação no local de deposição (Murray & Wintle, 

2000; Wintle & Murray, 2006). O sinal de luminescência aumenta com o tempo de 

soterramento após o último evento de exposição solar durante o transporte do 

sedimento (grãos de quartzo ou feldspato). Assim, é possível determinar a idade de 

deposição por meio da dose de radiação acumulada desde o último evento de 

exposição dos sedimentos à luz solar e pela taxa de dose de radiação do sítio de 

deposição. A dose de radiação acumulada ou dose equivalente (De) é a capacidade 

que minerais como o quartzo e o feldspato possuem de acumular cargas negativas 

(elétrons) e positivas (buracos) em defeitos da estrutura cristalina. Estas cargas são 

geradas pela radiação ionizante derivada do decaimento de radionuclídeos naturais 

presentes no sedimento (238U, 232Th e 40K) e pela radiação cósmica (Duller, 2008). 

As cargas acumuladas podem ser expulsas das armadilhas e se recombinarem 

devido a um estímulo por alguma forma de energia. No caso da OSL, este estímulo 

é a luz. Esta recombinação gera emissão de luz, cuja intensidade está relacionada à 
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quantidade de cargas acumuladas. Assim, a dose de radiação acumulada nos grãos 

de quartzo e/ou feldspato pode ser medida pela OSL. A exposição dos minerais à 

luz solar durante o transporte sedimentar impede o acúmulo de energia proveniente 

da radiação ionizante (Duller, 2008). Assim, a energia acumula-se nos cristais 

apenas a partir da deposição e o sinal de luminescência aumenta com o tempo de 

soterramento. A unidade de medida de dose de radiação no Sistema Internacional é 

o Gray (Gy), que significa a quantidade de energia absorvida por uma amostra ou 

sua dose equivalente (De). A taxa de dose corresponde à quantidade de energia 

absorvida por intervalo de tempo, a partir da radiação ionizante no ambiente onde 

estava soterrada a amostra. Nos trabalhos de datação de sedimentos, geralmente 

representa-se a taxa de dose em Gy/ka. Deste modo, a equação da idade OSL 

pode ser expressa por:  

 
Idade (ka) = Dose equivalente (De) [Gy] 
    Taxa de dose [Gy/ka] 
 

5.3.2 Preparação das amostras para a datação OSL de quartzo. 
 

 As amostras para datação OSL foram preparadas em sala iluminada por luz 

vermelha/âmbar para preservar o sinal de luminescência natural. Os blocos de 

amostras de tufa e calcrete coletados em campo tiveram as suas faces expostas a 

luz solar removidas com auxílio de martelo e cinzel. A porção interna de cada 

amostra foi então fragmentada manualmente em grãos menores (2 mm a 1 cm) e 

desagregada em almofariz. Utilizou-se elutriação com água destilada para 

concentrar a fração areia e remover a argila e o silte gerados durante a 

fragmentação. As amostras foram peneiradas para obtenção das frações 180-250 

µm e 63-180 µm. As frações 180-250 µm e 63-180 µm foram então submetidas a 

tratamento com ácido clorídrico (HCl 10%) por várias vezes até a remoção total dos 

carbonatos. A fração residual foi lavada por três vezes em água destilada e então 

tratada com solução de peróxido de hidrogênio (H2O2 30%) para a remoção da 

matéria orgânica e novamente lavada em água destilada. O material restante foi 

então submetido a ataque por solução de ácido fluorídrico (HF 38%) por 40 minutos 

para remoção da porção externa dos grãos de quartzo afetada por radiação alfa e 

para a remoção de feldspatos. A amostra foi então novamente peneirada para 

remoção dos grãos de quartzo com tamanho reduzido pelo ataque com HF. As 
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amostras não foram submetidas à separação de minerais pesados e feldspatos em 

líquido denso devido ao volume reduzido dos concentrados de quartzo. Contudo, 

teste por estimulação com luz infravermelha indicou ausência de feldspatos nos 

concentrados de quartzo. 

 Para as amostras de sedimentos micríticos, a datação foi realizada na fração 

silte fino (4-11µm). As amostras foram desagregadas manualmente e atacadas com 

HCl 10% para remoção total dos carbonatos e H2O2 para remoção de compostos 

orgânicos. Após este passo, as amostras foram lavadas com água destilada e 

centrifugadas para remoção do sobrenadante com HCl. A fração 4-11µm foi obtida 

mediante decantação em água destilada. O excesso de água foi removido por 

centrifugação para preparação de solução de silte fino em acetona. Medidas de 

luminescência com estímulo por infravermelho indicaram presença de quartzo e 

ausência de feldspato nos concentrados obtidos. 

 Partes das amostras de tufa foram fragmentadas e peneiradas (<2mm) para 

medidas de espectrometria gama e determinação dos teores de U, Th e K. As 

amostras de sedimentos micríticos foram desagregadas. Após a fragmentação ou 

desagregação, as amostras (aproximadamente 300g) foram pesadas, secas em 

estufa, pesadas novamente e empacotadas em recipientes plásticos selados. A 

saturação em água das amostras foi calculada por meio da razão entre a massa de 

água e a massa de amostra seca. As amostras embaladas ficaram estocadas por 

pelo menos 28 dias para que houvesse reequilíbrio do radônio antes das medidas 

de espectrometria gama.  

 

5.3.3 Estimativas de Dose Equivalente (De): 

 As medidas de luminescência para estimativa de dose equivalente (De) foram 

realizadas no Laboratório de Espectrometria Gama e Luminescência (LEGaL) do 

Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Para as frações 180-250 

µm e 63-180 µm, foram montadas alíquotas de grãos de quartzo em cups de aço. 

Para a fração silte fino, utilizaram-se discos de alumínio para montagem de 

alíquotas a partir do gotejamento de amostra em solução de acetona e posterior 

secagem por aproximadamente 30 minutos em estufa a 40oC. Deste modo, formou-

se uma fina película de silte em cada disco.  
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 As medidas de luminescência foram realizadas em um sistema Risø OSL/TL 

reader DA-20 equipado com fonte de 86Sr/86Y para irradiação beta (taxa de dose de 

0,084 Gy/ka para cups e 0,089 Gy/ka para discos), filtros Hoya U-340 (290-370 nm) 

para detecção de luz na faixa do ultravioleta e LEDs azuis (470 nm) e infravermelho 

(870 nm) estimulação óptica. Os grãos da fração areia foram observados em 

microscópio óptico para avaliação da pureza das alíquotas de quartzo. Todos os 

discos e cups datados foram testados com estimulação infravermelha (IR) para 

assegurar que não havia contaminação por feldspatos. O componente OSL rápido 

(primeiros 0,8 segundos de emissão de luz) foi utilizado para o cálculo do sinal OSL 

corrigido e estimativa de doses equivalentes por meio do protocolo SAR (Single-

Aliquot Regenerative dose) proposto por Murray & Wintle (2000) e aperfeiçoado por 

Wintle & Murray (2003). O protocolo utilizado encontra-se descrito na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Etapas para estimativa de dose equivalente pelo protocolo SAR (Murray & 
Wintle, 2000 e Wintle & Murray, 2003). Utilizou-se os sinais Lx/Tx para contrução de 
curvas de dose-resposta OSL para doses crescentes D1 < D2 < D3 < D4, D5 = 0 Gy, 
D6=D1. Os sinais das doses D5 e D6 foram respectivamente utilizados para avaliação 
de recuperação e reciclagem de cada alíquota. 

1 Dose Di 

2 Pré aquecimento (160o - 300o C por 10s) 

3 Estimulação por 40s a 125oC (Lx) 

4 Dose teste Dt 

5 Aquecimento a 160o C 

6 Estimulação por 40s a 125oC (Tx) 

7 Retorno à etapa 1 

 
 
 As estimativas de dose equivalente de cada alíquota foram validadas por 

testes de recuperação (aparecimento de sinal para dose 0 Gy devido ao fenômeno 

de transferência térmica) e reciclagem (variação do sinal OSL para mesma dose de 

radiação devido à incapacidade do protocolo em corrigir variações de sensibilidade 

OSL). A recuperação foi avaliada pela comparação entre o sinal da dose D5 (0 Gy) e 

o sinal natural. A reciclagem foi calculada pela razão entre os sinais corrigidos 

(Lx/Tx) das doses D1 e D6. Somente alíquotas com recuperação abaixo de 5% e 

reciclagem entre 0,90 e 1,10 foram consideradas para cálculo de doses 

equivalentes. Para algumas amostras com número reduzido de alíquotas, foram 

considerados valores mais amplos de recuperação (< 10%) e reciclagem (0,85-

1,15).  
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 Teste de recuperação de dose (dose recovery test) foi realizado para uma 

amostra de cada litotipo estudado. Para amostras de sedimentos carbonáticos com  

doses equivalentes próximas da saturação, as doses máximas recomendadas (2D0) 

foram calculadas e somente alíquotas com sinal OSL natural 15% abaixo do sinal da 

dose 2D0 (I0) foram utilizadas para cálculo de doses equivalentes, como 

recomendado por Wintle & Murray (2003).  

 Doses equivalentes para cada amostra foram calculadas por meio do modelo 

de idade central (central age model, CAM) e modelo de idade mínima (minimum age 

model, MAM), de acordo com Galbraith et al. (1999) e Galbraith & Roberts (2012).  

 

5.3.4 Medidas de espectrometria gama e cálculo de taxa de dose 

 Espectros de raios gama das amostras acondicionadas em recipientes 

plásticos foram obtidos por meio de detector de germânio hiperpuro (HPGe) em 

blindagem de background ultrabaixo. O detector HPGe utilizado (Caberra Industries) 

tem resolução de energia de 2,1 KeV e eficiência relativa de 55%. Os espectros de 

raios gamma foram adquiridos em um período de 24 horas. As atividades do 40K e 

dos nuclídeos filhos do 238U e 232Th foram calculadas por meio da calibração de 

eficiência baseado em ISOCS (In Situ Object Counting System, Camberra 

Industries) para o detector HPGe em questão. As taxas de dose foram calculadas 

por meio das concentrações de 238U, 232Th e K e fatores de conversão propostos por 

Guérin et al. (2011). As taxas de dose da radiação cósmica foram estimadas a partir 

da latitude, longitude, profundidade de soterramento das amostras (Precott & 

Stephan, 1982). 

 Destaca-se que presença de desequilíbrio na cadeia de decaimento do 238U e 

232Th foi avaliada por meio da razão entre elementos filhos. Para isto, foram 

utilizadas as razões 238U/214Pb e 238U/226Ra.  

 

5.4 Datação Radiocarbono 

 Idades radiocarbono (14C) da matriz carbonática e componentes orgânicos 

das tufas foram obtidas por AMS no Radiocarbon Laboratory do Illinois State 

Geological Survey, University of Illinois em Urbana-Champaign (EUA). Os 

procedimentos analíticos encontram-se descritos no Anexo 1 (Ribeiro et al., 2015). 

Também foram obtidas idades AMS de amostras de conchas e restos de conchas 
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de gastrópodes dos pontos BDQ-15 (Mineração Xaraiés), BDQ-16 (próximo a 

Bodoquena) e BDQ-17 (Rio Mimoso) no Beta Analytic Radiocarbon Laboratory em 

Miami, Flórida (EUA). Algumas das amostras datadas na Beta Analytics foram 

calculadas de acordo com o protocolo INTCAL 13 (Reimer et al., 2013): BDQ 15-30, 

BDQ-15-37, BDQ-15-81, BDQ-15-86 e BDQ-17-1,30. As amostras datadas pelo 

ISGS (MR192 e MR304), além das demais amostras datadas pela Beta Analytics 

(BDQ-16-0,05, BDQ-16-0,5 e BDQ-16-1,30) foram calculadas utilizando o protocolo 

SHCAL 13 (Hogg et al., 2013). 

 

5.5 Análise de isótopos estáveis de carbono (C) e oxigênio (O) 

 Foram amostrados 3 perfis verticais para realização de análises de isótopos 

estáveis de C e O. Estes perfis foram amostrados em afloramentos da Mineração 

Calcário Xaraés (120 amostras), Fazenda Mimosa (12 amostras), ambos em Bonito 

em um afloramento de sedimentos micríticos inconsolidados próximo a Bodoquena 

(25 amostras) e no afloramento da Escadaria do Porto, em Corumbá (13 amostras). 

Foram analisadas ainda algumas amostras de tufas fluviais de outros depósitos 

brasileiros dos estados da Bahia, Ceará, Rio de Janeiro e Minas Gerais para 

comparação.  As amostras foram analisadas no Laboratório de Isótopos Estáveis do 

Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo) da Universidade de São Paulo. A 

preparação das amostras foi realizada no Laboratório de Sedimentologia Armando 

Márcio Coimbra (Labsed) no Instituto de Geociências da Universidade de São 

Paulo. A preparação consistiu em secagem em estufa por aproximadamente 24 

horas, para eliminação da umidade, e posterior desagregação manual das amostras 

em almofariz de ágata. As amostras então foram acondicionadas em frascos de 

vidro e encaminhadas ao Laboratório de Isótopos Estáveis do CPeGeo.  

 Os resultados foram obtidos utilizando-se um espectrômetro de massa de 

razão isotópica (IRMS, isotopic ratio mass spectometer), modelo Delta V Advantage, 

acoplado a Gas-Bench II modelo Thermo Finnigan e amostrador automático GC-

PAL, da CTC Analysis . Com este equipamento, é realizada a medição das razões 

de δ13C e δ18O (isótopos estáveis de carbono e oxigênio) com extração inicial do 

CO2 pela reação com ácido fosfórico (H3PO4) 100%. Após a extração, o gás é 

analisado em espectrômetro de massa acoplado a um sistema de preparação online 

de amostras (tipo Gas-Bench II modelo Thermo Finnigan e amostrador automático 
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GC-PAL, da CTC Analysis) calibrado segundo padrões internacionais e a partir de 

referências internas de laboratório. Os resultados são apresentados na notação per 

mil e apresentam a referência ao padrão VPDB (Viena – Bee Dee Belemite) 

 

6 Resultados 

 

6.1 Caracterização faciológica e petrográfica dos depósitos estudados  

  

6.1.1 Contexto da formação dos sedimentos carbonáticos 

 Neste capítulo, os depósitos estudados nesta tese são descritos, com 

destaque para as características petrográficas dos depósitos de tufas fluviais e 

calcretes, onde este tipo de estudo foi possível. A localização dos pontos 

amostrados encontra-se na Figura 4. A coordenada dos pontos bem como a 

tipologia de cada um deles estão na tabela 4. Neste trabalho, foram visitados e 

amostrados quatro tipos depósitos de sedimentos carbonáticos continentais, os 

quais ocorrem nos seguintes contextos : 

 
1. Depósitos de tufas fluviais ativas ou inativas, que ocorrem ao longo de 

drenagens na região da Serra da Bodoquena. 

2. Depósitos de sedimentos micríticos inconsolidados relacionados a ambiente 

lacustre ou de planície de inundação na Mineração Calcário Xaraés, próximo 

à cidade de Bonito. 

3. Depósitos de lentes carbonáticas na região do Pantanal do Miranda.  

4. Depósito de calcretes da Escadaria do Porto na cidade de Corumbá. 
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Figura 4: Localização dos pontos dos depósitos de sedimentos carbonáticos 
fluviais estudados neste trabalho.  

Tabela 2: Tabela com a localização e tipologia dos depósitos carbonáticos 
estudados neste trabalho. 

Ponto Latitude (UTM-

WGS1984) 

Longitude(UTM-

WGS1984) 

Toponímia Tipo Localidade 

BDQ-15 544556 7650559 Mineração 

Calcário 

Xaraés 

Sedimentos 

micríticos 

inconsolidados 

Bonito-MS 

BDQ-16 529943 7722907 Bodoquena Sedimentos 

micríticos 

inconsolidados 

Bodoquena-

MS 

BDQ-17 550827 7677886 Fazenda 

Mimosa 

Tufa fluvial Bonito-MS 

LR-12 5500729 7656587 Córrego 

Anhumas 

Tufa fluvial Bonito-MS 

LR-96 525237 7664535 Rio Perdido Tufa fluvial Bonito-MS 

MR-192 509914 76770227 Rio Aquidabã Tufa fluvial Bonito-MS 

MR-304 5193356 7677965  Tufa fluvial Bonito-MS 

MIR-01 496183 7834820 Pantanal do 

Miranda 

Lente 

carbonática 

Miranda-MS 

MIR-02 495429 7847206 Pantanal do 

Miranda 

Lente 

carbonática 

Miranda-MS 
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MIR-04 494766 7857367 Pantanal do 

Miranda 

Lente 

carbonática 

Miranda-MS 

COR-01 431051 7899275 Escadinha 

da XV 

Calcrete Corumbá-MS 

COR-04 440493 7860000 Saibreira 

entrada de 

Corumbá 

Calcrete Corumbá-MS 

 

 

6.1.2 Tufas fluviais 

 Foram descritos alguns afloramentos ao longo dos rios Formoso, Aquidabã, 

Perdido e Miranda nas proximidades da Cidade de Bonito. Observou-se que em 

grande parte das drenagens, havia deposição ativa de tufas, além de depósitos 

inativos na forma de cachoeiras secas, antigas barragens, cavernas de tufas, 

mesmo ao longo das drenagens onde há deposição ativa. Os depósitos de tufa são 

formados por sedimentos carbonáticos de cor bege a marrom, que podem se 

apresentar desde inconsolidados até completamente litificados. Os tufas formam 

construções ao longo do leito dos rios, onde formam barragens e cachoeiras (Figura 

5) depositando-se ao longo do leito rochoso das drenagens aproveitando os 

anteparos como as corredeiras e pedrais ao longo dos rios além própria pilha de 

lama micrítica. As tufas formam desde pequenas acumulações decimétricas que 

formam represas a grandes quantidades de sedimentos micríticos concentrada que 

podem chegar a vários metros de espessura (Figura 5). Algumas vezes, observa-se 

acumulação de grande quantidade de material que chegam a ser construídos 

decorrente da quantidade material carbonático depositado. Observa-se a deposição 

de tufas fluviais sobre a margem e o centro dos canais fluviais. Os sedimentos 

carbonáticos são depositados sobre material rochoso e restos vegetais. No caso 

dos vegetais, substitui parcialmente ou completamente estes materiais, formando 

moldes de galhos e folhas (Figura 6A, B e C). Outras feições comuns observadas 

são estruturas semelhantes a estruturas cársticas formadas por precipitação e 

escorrimento de material carbonático (espeleotemas). Estas estruturas são 

observadas em algumas cachoeiras e barragens de tufa (Figura 6D) e indicam 

remobilização pós-deposicional dos sedimentos carbonáticos. 

 



 

   34 

 
Figura 5: Algumas feições observadas nos depósitos de tufas fluviais: A) Cachoeira 
de tufas, Nascente Azul, Bonito-MS; B) Barragem com tufa ativa e sedimento 
inconsolidado, Cachoeira do Taika, Bonito–MS; D) Barragens com corredeira, rios 
Formoso e Mimoso, Bonito-MS. 
 

 

 
Figura 6: Principais formas de ocorrência dos sedimentos carbonáticos fluviais 
observados ao longo das drenagens: A) Camada de carbonato que incrusta galhos, 
folhas e briófitas, B) Moldes de folhas formados pela substituição de restos vegetais 
por carbonato; C) Incrustação e molde de galho formado por substituição total ou 
parcial por carbonato; D) Estruturas com forma de espeleotemas, formadas pela 
precipitação e escorrimento de carbonato na parte inferior de cachoeira de tufa. 
 
 Em alguns afloramentos, observa-se a deposição de carbonato com 

formação de laminações milimétricas a centimétricas e estruturas fitohermais, as 

quais podem crescer sobre camadas de briófitas (Figura 7A), sobre substrato 
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rochoso, sobre a própria acumulação de carbonato (Figura 7B) ou ao redor dos 

moldes de galhos (Figura 7C). Estas estruturas podem ter forma retilínea ou 

irregular de acordo com o tipo de substrato ou serem concordantes ao crescimento 

da fitoherma. 

 

Figura 7: Estruturas fitohermais observadas nas tufas fluviais: A) Laminação 
fotohermal formada a partir de incrustação de briófitas; B) Laminação fitohermal 
milimétrica a centimétrica e irregular com feições de dissolução e porosidade sobre 
substrato rochoso irregular; C) laminação fitohermal formada ao redor de moldes de 
galhos substituídos por carbonato (as cavidades circulares representam os moldes 
dos galhos). 
 
 As amostras de tufas fluviais descritas ao microscópio óptico dividem-se em 

tufas com presença ou ausência de laminação microbial. Nas amostras laminadas, 

observa-se níveis milimétricos a centimétricos separados por níveis com maior 

concentração de porosidade vugular (vugs), parcialmente preenchida por 

sedimentos micríticos (Figura 8). Microscopicamente, exibem laminação crenulada 

fitohermal (microbial) que forma colunas radiais com material opaco, possivelmente 

oxidado (Figura 8). Assim, podem ser classificadas como boundstones, de acordo 

com a classificação de Dunhan (1962). Observa-se também grãos de quartzo 

dispersos na matriz micrítica, cimentação por calcita microespática a espática e 

porosidade vugular intercolunar (Figura 8). 
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Figura 8: Em amostra de mão, observa-se laminação microbial milimétrica a 
centimétrica e porosidade vugular preenchida por sedimentos micríticos. 
Microscopicamente, observa-se laminação crenulada microbial (estromatólito) e 
colunas radiais com material opaco separadas por zonas com cimento de calcita 
microespática a espática. 
 
Nas amostras de tufa maciça, sem laminação nítida, observam-se oncóides, 

pelóides e nódulos formados por sedimentos micríticos, grãos de quartzo e matéria 

orgânica particulada dispersos na matriz predominantemente micrítica a 

microespática (Figura 9). Observam-se também bioclastos envelopados, os quais 

são representados por fragmentos de conchas de gastrópodes. Ocorre porosidade 

vugular preenchida por calcita microespática a espática e ocasionalmente 

romboedros de calcita. Este tipo de tufa podem ser classificados como wackestones 

e packstones, de acordo com classificação de Dunhan (1962). Assim, as tufas 

maciças representam packstones e wackestones com matriz micrítica, bioclastos, 

material detrítico (quartzo), cristais romboédricos de clacita espática, além de 

pelóides e oncóides (Figura 9). 
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Figura 9: Na amostra MR 192, observa-se sedimentos micríticos nodular/peloidal, 
grãos de quartzo (qz) e matéria orgânica (mo) particulada dispersos na matriz 
micrítica, porosidade vugular preenchida por calcita microespática a espática (sp) e 
romboedros de calcita (ca). Na amostra MR-304 ocorrem oncóides (onc) e pelóides 
(pel) micríticos, bioclastos (bio) envelopados (fragmentos de conchas de 
gastrópode) e matriz micrítica, com poros vugulares preenchidos por calcita 
microespática e poros intergranulares.  
 
 Ainda no contexto das tufas fluviais, foi caracterizado depósito de cachoeira 

seca (tufa inativa) da Fazenda Mimosa (Bonito, MS). Neste ponto, foi descrito e 

amostrado um perfil vertical de aproximadamente seis metros de altura. As feições 

mais marcantes observadas são acamamento centimétrico resultado da 

incrustração de briófitas (moss-tufa) por carbonato que ocorrem em grande parte do 

perfil (Figura 10) e porções com moldes de macrófitas parcial ou totalmente 

substituídas por carbonato (galhos e folhas que formam grandes acumulações de 

vegetais fósseis). Também pode ocorrer laminação fitohermal ao redor de moldes 

de galhos em algumas partes do afloramento (Figura 10). Feições de escorrimento 

de carbonato semelhante a feições cársticas são comuns no afloramento (Figura 

10). 
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Figura 10: Cachoeira seca na Fazenda Mimosa (BDQ-17): A) Espeleotemas 
formados por gotejamento e escorrimento de carbonato; B) Moldes de galhos 
incrustrados por sedimentos micríticos; C) Detalhe de crescimento do carbonato e 
formação de laminação centimétrica ao redor de molde de galho; D) Camadas de 
briófitas substituídas por tufa (moss-tufa). 
 
 Microscopicamente, é comum observar laminação microbial ao redor de 

moldes de galhos (Figura 11). Nas amostras onde ocorre substituição de briófitas 

por carbonato, observam-se camadas de moldes e restos de filamentos de bactérias 

substituídos por carbonato (Figura 12). 
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Figura 11: Seção delgada de amostra do ponto BDQ-17. As fotomicrografias da 
direita foram tomadas com polarizadores paralelos e as da esquerda com 
polarizadores cruzados. A) O retângulo maior delimita área com moldes de galhos 
incrustrados por carbonato (indicados pelas setas). B) O retângulo menor delimita 
zona ampliada para destacar porção com laminação microbial. 

 

 
Figura12: Seção delgada de amostra do ponto BDQ-17. As fotomicrografias da 
direita foram tomadas com polarizadores paralelos e as da esquerda com 
polarizadores cruzados. Nesta amostra, predominam camadas de briófitas 
substituídas por carbonato (moss-tufa). As fotomicrografias A e B destacam moldes 
de filamentos de bactérias substituídos por carbonato. 

A

B
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6.1.3 Sedimentos micríticos inconsolidados e tufas micríticas. 

 Os sedimentos micríticos inconsolidados ocorrem associadas aos depósitos 

fluviais nas planícies de inundação e podem ocorrer como depósitos de meandros 

abandonados e lagos. Neste trabalho, foram visitados dois depósitos de s 

sedimentos micríticos inconsolidados, localizados na cava da Mineração Calcário 

Xaraés (Bonito, MS) e nas proximidades da Cidade de Bodoquena, em terreno onde 

há afloramento de aproximadamente 1,5 m de altura com exposição de sedimentos 

micríticos. 

 O depósito de Bonito (Mineração Calcário Xaraés) é o depósito mais extenso 

e com maior volume de acumulação de sedimentos carbonáticos. Este depósito 

(Figura 13) é constituído por pacote de sedimentos argilosos carbonáticos com mais 

de 6 m de espessura. Na base do perfil, observa-se camada de argila carbonática 

compacta de cor avermelhada, a qual contém pisóides de formato discóide e 

diâmetro centimétrico (2 a 6 cm). Esta porção do afloramento pode chegar a formar 

boundstones com matriz micrítica, mas predominam mudstones e packstones de 

pisóides com matriz micrítica. Acima, ocorre camada de aproximadamente 50 cm de 

espessura formada por sedimentos micríticos de cor bege claro, com reologia 

plástica. Esta camada é sobreposta por pacote principal, composto por sedimentos 

micríticos de cor cinza a bege com pouca quantidade de silte fino. Neste intervalo, 

são comuns restos de conchas e conchas de gastrópodes que variam em 

quantidade ao longo desta parte do perfil. Assim, fdepósitos formados por 

mudstones e wackstones com bioclastos de conchas de gastrópode representam a 

maior parte do perifl. Na porção superior da camada de sedimentos micríticos de cor 

cinza (mudstone/wackstone), há nível com tufa laminada (boundstone) que delimita 

superfície acanalada, sugestiva de paleocanais intermitentes. Acima do nível de 

tufas, ocorre areia e cascalho carbonáticos ricos em pisóides e rizólitos (rudstone). 

O topo do perfil é uma camada de solo com matéria orgânica e restos vegetais 

compostos por gramíneas que tem aproximadamente 20 centímetros. Os 

sedimentos carbonáticos descritos neste depósito são apresentados em seção 

colunar da Figura 13. 
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Figura13: Características de cada nível de sedimentos carbonáticos descritos no 
perfil do ponto BDQ-15 na Mineração Calcário Xaraés. Predominam sedimentos 
micríticos de cor bege a acinzentadas. A) Nível de pisólitos e rizólitos próximo ao 
topo da seção; B) Nível de tufa laminada que sugere presença de canais fluviais 
intermitentes. Na porção inferior do perfil há intervalo com abundantes conchas de 
gastrópodes terrestres. 

 
 O depósito da Cidade de Bodoquena (Figura 14) tem menor espessura que o 

depósito da Mineração Calcário Xaraés. Neste depósito, predominam sedimentos 

micríticos de cor bege acinzentada coberta por camada delgada de solo marrom 

escuro. A base do nível de sedimentos micríticos está em contato com calcário 

neoproterozóico com camada final de regolito com blocos do calcário em meio ao 

sedimento carbonático. Este perfil é rico em conchas inteiras e fragmentadas de 

gastrópodes em toda a sua extensão.  

A

B

C

B
A

C
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Figura 14: Perfil de sedimentos micríticos de cor cinza a bege ricos em conchas de 
gastrópodes (ponto BDQ-16). 
 

6.1.4 Lentes carbonáticas do Pantanal do Rio Miranda 

 Os depósitos denominados "lentes carbonáticas" ocorrem ao longo do curso 

do Rio Miranda. Neste trabalho, estes depósitos foram estudados em localidades 

entre os municípios de Miranda e Corumbá (MS), ao longo da Estrada Parque do 

Pantanal. As lentes carbonáticas formam porções altas em meio a planície aluvial 

do Rio Miranda, provavelmente resultado da erosão diferencial promovida pela 

cimentação carbonática. Estes depósitos ocorrem como altos topográficos com 1 a 

3 m de altura nas bordas de lagoas salobras de dimensões métricas (Figura 15A e 

C). Ocorrem ainda na forma de pequenos terraços (1-2m de altura) nas bordas do 

Rio Miranda (Figura 15B). As lentes carbonáticas são constituídas de sedimento 

micrítico de cor cinza, rico em grânulos de quartzo leitoso, areia fina e silte. O 

sedimento carbonático ocorre desde completamente friável a parcialmente 

consolidado ao longo das lentes. Além disso, foi observada a presença de conchas 

e restos de conchas de gastrópodes terrestres, em abundância variável, porém 

sempre presentes nas lentes. As lentes carbonáticas são depósitos lamosos a 

arenosos mistos (terrígenos-carbonáticos). 

 

 
Figura 4: Seções estratigráficas e curvas de variação de δ18O e δ13C para para os pontos BDQ 15, 16 e 17 (em elaboração). 
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Figura 4: Seções estratigráficas e curvas de variação de δ18O e δ13C para para os pontos BDQ 15, 16 e 17 (em elaboração). 
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Figura 15: Lentes carbonáticas do Pantanal do Miranda. A) Lagoa salobra na borda 
da qual ocorre lente carbonática; B)Lente carbonática nas margens do Rio Miranda; 
C) Ponto MIR-01 onde foi coletada amostra de sedimento carbonático da borda de 
lagoa salobra. Detalhe da camada amostrada à direita. 
 

6.1.5 Calcretes de Corumbá  

 Nos trabalhos de campo, observou-se a escarpa de calcretes é restrita à 

região próxima ao Porto de Corumbá. O perfil de calcretes inicia-se em contato 

discordante com os filitos neoproteozoicos da Formação Guaicurus (Faixa 

Paraguai). Nos filitos, observa-se cimentação de fraturas verticais e horizontais por 

material carbonático (Figura 16, amostra COR-01A). Logo acima há camada de 

brecha carbonática (Figura 16, amostra COR-01 B), sustentada pela matriz e com 

clastos esparsos de tamanho decimétrico, subangulosos a subarredondados, de 

rochas neoproterozóicas (predominantemente filitos). A matriz é micrítica de cor 

bege amarelada e pouco porosa. Acima da brecha, observa-se sequência de 

aproximadamente 5 metros de sedimentos micríticos nodulares 

(mudstone/wackstone) de aspecto laminado de cor bege amarelada, pouco porosa e 

com estratificação plano paralela incipiente. Este calcrete estratificado é maciço 

quando observado em amostra de mão e apresenta matriz de cor bege clara com 

nódulos de carbonato marrom e porosidade fenestral definida por poros horizontais 

alongados de diâmetro milimétrico a centimétrico (Figura 16, amostra COR-01C). 

 

A B

C
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Figura 16: Escadaria do Porto de Corumbá, afloramento tipo dos calcretes de 
Corumbá. Nas imagens da direita, estão representados os principais litotipos 
encontrados: Filitos neoproterozóicos calcretizados (imagem inferior, COR-01A), 
brecha carbonática (imagem intermediária, COR-01B) com matriz de calcrete e 
amostra do calcrete estratificado (imagem superior, COR-01C) da parte superior do 
depósito. 

 
Figura 17: Principais feições petrográficas dos litotipos descritos na Escadaria do 
Porto em Corumbá: A) Fraturas entre camadas de filito preenchidas por cimento de 
calcita espática (COR-01A); B) Brecha carbonática com matriz micrítica e subgrãos 
de sedimentos micríticos com vênulas de cimento espático e grãos de quartzo 
detrítico (COR-01B). C) Matriz micrítica com grãos de quartzo com franja de calcita 
espática e fratura preenchida por cimento espático; D) Grãos de quartzo 
arredondados com franja de calcita espática em matriz micrítica; E) Matriz micrítica 
a microespática com grãos de quartzo com fratura preenchida por cimento espático 
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e envoltos por franja de calcita espática; F) Detalhe de grão de quartzo envolto por 
franja de calcita espática na matriz micrítica. 
 
 

Foi estudado um segundo afloramento de calcrete localizado em saibreira 

abandonada próximo à Cidade de Corumbá (Figura 18A). Trata-se de perfil de 

aproximadamente 3,5 m de altura. Este afloramento compreende sedimentos 

micríticos parcialmente friáveis de cor branca acinzentada, com porções cimentadas 

que formam nódulos centimétricos de material endurecido (Figura 18B).  

 

Figura 18: A) Afloramento COR-04 em saibreira abandonada na entrada da Cidade 
de Corumbá, onde foram amostrados 3 níveis (COR-04A, B e C) em perfil de 
aproximadamente 3,5 m de altura; B) Detalhe do sedimento carbonático cinza claro 
esbranquiçado e relativamente friável, mas com porções mais cimentadas onde 
ocorrem nódulos centimétricos. 
 
 

6.2 Geocronologia: Idades OSL e 14C  

A geocronologia dos sedimentos carbonáticos foi realizada para as tufas 

fluviais e sedimentos micríticos que compõem parte das planícies de inundação dos 

rios da Serra da Bodoquena, para as lentes carbonáticas do Pantanal do Miranda e 

para os calcretes de Corumbá. 

O principal método utilizado para datação foi a luminescência opticamente 

estimulada (OSL, optically stimulated luminescence) na fração terrígena (quartzo) 

presente nos sedimentos carbonáticos (Ribeiro et al., 2015). Esta técnica de 

datação foi empregada em todos os litotipos estudados. Nos sedimentos micríticos, 

onde havia abundante material biológico (conchas de gastrópodes) in situ para 

datação, foi também utilizada a datação 14C para comparação com as idades OSL e 

confecção de perfil cronológico.  

Ao todo, foram datadas 24 amostras pelo método OSL, sendo nove amostras de 

sedimentos micríticos, sete de tufas fluviais, três das lentes carbonáticas e cinco 

COR-04A

COR-04C

COR-04B

A B
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amostras de calcretes. Foram ainda realizadas sete datações por 14C (AMS) em 

conchas de gastrópodes amostradas nos perfis de sedimentos micríticos nos pontos 

BDQ-15 e BDQ-16, uma amostra de concha do ponto BDQ-17, além de duas 

datações realizadas diretamente no carbonato da tufa em duas amostras de tufas 

fluviais (MR-192 e MR-304). 

 

6.2.1 Idades OSL 

6.2.1.1. Características de luminescência e teste de recuperação de dose (dose 

recovery test) 

As curvas de decaimento OSL (Figura 19) indicam que o quartzo das 

amostras estudadas tem alta sensibilidade de luminescência e componente OSL 

rápida dominante. Esta é a componente OSL adequada para a datação do quartzo 

devido ao seu rápido fotoesvaziamento e alta estabilidade (Murray & Wintle, 2000). 

Além disso, o quartzo detrítico dos sedimentos carbonáticos estudados apresenta 

aumento do sinal OSL em termos de doses crescentes de radiação, baixa 

recuperação e razão de reciclagem próxima a 1. Assim, reúne características 

adequadas para dosimetria de radiação. Isto é indicado pelas curvas dose-resposta 

da Figura 20.  

 
Figura 19: Curvas de decaimento OSL para o quartzo das amostras MR-192 (tufa 
fluvial) e BDQ-15-120 (sedimentos micríticos). 
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Figura 20: Curvas dose-resposta para algumas das amostras datadas: BDQ-15-120 
(sedimentos micríticos), MR-192 (tufa fluvial) e MIR-02A (lente carbonática). 
 

A capacidade do quartzo das amostras estudadas em medir doses de 

radiação ambiental foi avaliada por testes de recuperação de dose. Este teste 

consiste na estimativa de dose de radiação conhecida (administrada em laboratório) 

por meio do sinal de luminescência. Assim, compara-se a dose calculada pelo sinal 

OSL com a dose administrada em laboratório, as quais devem apresentar valores 

similiares (diferença máxima de ~10%). Foram realizados testes de recuperação de 

dose (dose recovery test) para pelo menos uma amostra de cada tipo carbonático 

estudado: MR-304 (tufa fluvial), BDQ-15-120 (sedimentos micríticos inconsolidados), 

COR-01 e COR-04A (calcretes) e MIR-04 (lente carbonática do Pantanal do 

Miranda). Para a o teste de recuperação de dose, foi utilizado o protocolo SAR 

(Murray & Wintle, 2000), temperatura de aquecimento (pre-heating) de 200°C a 

260oC e doses administradas na mesma ordem de grandeza das doses naturais.  

As razões mais próximas da unidade foram obtidas para temperatura de pré-

aquecimento de 200oC. A maior parte das razões entre as doses administradas e 

doses calculadas pelo sinal OSL variou entre 0,90 e 1,03. Valores mais distantes da 

unidade foram obtidos apenas entre 0,87 e 1,13, respectivamente para as amostras 

COR-04A (0,87; dose administrada = 31,06 Gy) e MR-304 (1,13; dose administrada 

= 2,52 Gy). As razões entre as doses administradas e calculadas para amostras de 

sedimentos micríticos e das lentes carbonáticas variaram entre 0,94 (MIR-04) e 1,02 

(BDQ-15-120). Estes dados encontram-se descritos na Tabela 3. Estes valores 

podem ser considerados adequados em termos do intervalo recomendado para este 

teste (entre 0,90 e 1,10). 
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Tabela 03: Dados dos testes de recuperação de dose (dose recovery test) para 
alíquotas de quartzo para os sedimentos  carbonáticos estudados.  

Tipo Amostra Dose 
administrada 
(Gy) 

Dose 
calculada 
(Gy) 

Dose 
administrada/dose 
calculada 

Lente 
carbonática 

MIR-04 1,56 1,54±0,03 0,99±0,02 

11,70 11,05±0,20 0,94±0,02 

Calcrete 

COR-04A 11,70 12,00±0,99 1,03±0,09 

31,06 27,21±4,91 0,87±0,16 

COR-01 60,00 56,05±2,50 0,91±0,04 

Tufa 

MR-304 2,52 2,84±0,10 1,13±0,05 

33,60 34,2±1,58 1,02±0,09 

84,00 75,89±1,06 0,90±0,11 

Sedimentos 
micríticos 

BDQ-15-120 5,00 5,01±0,06 1,020,07 

30,00 28,99±0,31 0,960,09 

 

 6.2.1.2 Estimativas de dose Equivalente: 
 

a) Tufas Fluviais: 
 
 A fração analisada para as amostras de tufas fluviais foi a areia fina (180-250 

µm), com exceção às amostras BDQ-17A e B para as quais foi analisada a fração 

silte fino (4-11 µm). Os valores de dose equivalente nas amostras de tufas fluviais 

podem ser divididos em três grupos, representados por amostras com doses 

equivalentes entre 0,72 Gy e 1,77 Gy (Tabela 4), amostras com valores próximos a 

9 Gy (BDQ-17-5,5) e outras mais antigas com dose equivalente até 70,0 Gy (MR-

192). As doses equivalentes para estas amostras apresentam notável variação entre 

as amostras, que sugere ampla variação da idade das tufas fluviais estudadas. 

Observa-se baixo grau de dispersão, com valor de 3% (BDQ-17-A) para algumas 

amostras, até valores elevados de dispersão, tal como o obtido para a amostra LR-

096 (81%) (Figura 21). As taxas de dose variam entre 0,26 Gy/ka até 0,72 Gy/ka, 

com uma amostra com valor de 1,77 Gy/ka (LR-096) (Tabela 5). Os valores de taxa 

de dose são descritos de modo mais detalhado no item 6.2.1.3. 

 



 

   49 

 
Figura 21: Diagramas radiais (radial plot) da distribuição das doses equivalentes 
para as amostras de tufas fluviais. 
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b) Sedimentos micríticos: 
 

As amostras de sedimentos micríticos inconsolidados, que correspondem às 

planícies das drenagens onde se precipitam as tufas, foram datadas a partir da 

fração silte fino (7-11 µm). Os valores de dose equivalente para as amostras de 

sedimentos micríticos variam entre 1,03 e 24,91 Gy, (Tabela 5). As doses 

equivalentes dos sedimentos micríticos apresentam baixa dispersão com valores 

entre 0 e 11% (Figura 22). Isto sugere sedimentos com fotoesvaziamento completo, 

ausência de mistura pós-deposicional e campo homogêneo de taxa de dose de 

radiação. Estas características conferem maior exatidão e precisão às idades 

obtidas. As taxas de dose para os sedimentos micríticos variaram entre 0,24 ± 0,04 

Gy/ka e 1,02 ± 0,15 Gy/ka, com uma amostra (BDQ-15-120) com o valor de 

2,07±0,27Gy/ka (Tabela 5). 
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Figura 22: Diagramas radiais da distribuição das doses equivalentes das amostras 
de sedimentos micríticos inconsolidados. 
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c) Calcretes: 
 

Os valores de dose equivalente para os calcretes variam entre 13,30 Gy e 56,39 

Gy (Tabela 02). As amostras foram datadas na fração areia fina (180-250 µm). A 

distribuição de doses apresenta valores altos de dispersão (>30%), apresentando 

valores de até 100% na amostra COR-04 A (Figura 23). Isto sugere 

fotoesvaziamento incompleto e/ou mistura pós-deposicional de grãos de quartzo por 

processos pedogenéticos. As taxas de dose apresentam valores entre 0,28±0,02 e 

1,07±0,08 Gy/ka (Tabela 4). 

 

 
Figura 23: Diagramas radiais da distribuição das doses equivalentes para as 
amostras de calcretes. 
 

d) Lentes carbonáticas do Pantanal do Miranda: 

As amostras das lentes do Pantanal do Miranda foram analisadas na fração 

areia fina (180-250µm) e apresentam valores de dose equivalente entre 2,5 Gy e 

13,90 Gy. As distribuições das doses equivalentes nos sedimentos micríticos das 

lentes carbonáticas apresentaram valores moderados de dispersão e variaram entre 

15 e 32,2% (Figura 24). As taxas de dose variaram de 0,44±0,03 até 0,92±0,07 

Gy/ka (Tabela 5).  
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Figura 24: Diagramas radiais das distribuições das doses equivalentes das 
amostras das lentes carbonáticas do Pantanal do Miranda. 
 

6.2.1.3 Taxas de dose  

As amostras de rochas carbonáticas estudadas neste trabalho possuem 

taxas de dose relativamente baixas, se comparadas a sedimentos terrígenos 

brasileiros (Sawakuchi et al., 2016). Poucas amostras apresentaram valores mais 

elevados, entre 1 e 2 Gy/ka, e a grande maioria tem valores de no máximo 0,7 

Gy/ka (Tabela 4). Estes valores predominantemente baixos refletem as 

concetrações relativamente baixas de U, Th e K nos sedimentos carbonáticos.  

 

Tabela 4: Concentração de radionuclídeos, umidade, taxa de dose cósmica e taxa 
de dose total das amostras datadas por OSL. 

Amostra 
238

U (ppm) 
232

Th (ppm) K (%) 
226

Ra/
234

Th Umidade Taxa de 
dose U-Th-
K (Gy/ka) 

Taxa de 
dose 
Cósmica 
(Gy/ka) 

Taxa de 
dose Total 
(Gy/ka) 

MR-192 0,950,01 1,060,01 0,080,01 3,141,0 0,5 0,380,04 0,210,01 0,590,04 

MR-304 0,270,01 1,950,01 0,120,01 0,730,60 0,3 0,320,03 0,200,01 0,520,03 

LR-0,96 2,100,01 17,610,03 0,200,02 1,161,00 26 1,480,10 0,220,02 1,690,10 

LR-12 1,720,01 1,440,01 0,060,01 1,151,00 3,0 0,510,04 0,210,02 0,720,04 

MIR-01 0,270,01 0,990,01 0,150,01 0,040,00 1,5 0,240,03 0,200,02 0,440,03 

BDQ-17B 0,0240,01 0,830,06 0,150,01 1,040,60 0,15 0,260,01 0,150,01 0,410,02 

BDQ-17A 0,180,01 0,490,05 0,080,01 0,280,64 0,13 0,170,00 0,110,01 0,280,01 

BDQ-17 0,110.01 0,290,02 0,050,00 1,861,35 0,01 0,100,00 0,150,01 0,250,01 

MIR-02A 0,270,02 0,550,05 0,160,01 0,680,23 0,22 0,220,00 0,190,03 0,410,03 

MIR-04 0,600,02 1,960,09 0,470,02 0,580,11 0,04 0,730,04 0,190,03 0,920,07 

COR-04A 3,080,10 0,670,05 0,170,00 1,250,19 0,02 0,950,07 0,120,01 1,070,08 

COR-04C 2,570,09 0,960,06 0,150,01 0,980,15 0,02 0,820,05 0,170,02 0,990,07 

COR-01B 0,220,01 0,710,05 0,080,01 0,830,40 0,01 0,180,01 0,100,01 0,280,02 

COR-
01C1 

0,480,02 0,360,04 0,040,01 1,230,40 0,01 0,180,01 0,120,00 0,300,01 

COR-
01C3 

0,260,02 0,630,04 0,070,01 1,450,58 0,01 0,180,01 0,170,01 0,350,02 

BDQ-15-
01 

0,560,03 1,450,09 0,090,01 0,960,30 0,13 0,370,02 0,200,20 0,570,22 

BDQ-15-
19 

0,620,03 1,830,09 0,080,01 0,900,26 0,10 0,410,07 0,180,02 0,590,09 

BDQ-15- 1,320,05 4,120,10 0,200,01 0,960.00 0,16 0,860,14 0,160,01 1,020,15 
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40 

BDQ-15-
60 

0,660,03 1,850,09 0,080,01 2,060,81 0,12 0,430,08 0,130,01 0,560,09 

BDQ-15-
80 

0,190,02 0,580,05 0,030,00 1,481,32 0,22 0,120,03 0,120,01 0,240,04 

BDQ-15-
100 

0,890,03 2,650,17 0,090,01 1,520,39 0,16 0,530,09 0,110,01 0,640,10 

BDQ-15-
110 

0,460,03 1,310,09 0,060,01 1,420,62 0,22 0,270,06 0,100,01 0,370,07 

BDQ-15-
120 

2,840,10 14,040,40 0,420,02 0,920,16 0,30 1,970.29 0,100,01 2,070,30 

 
É importante ressaltar que para as amostras com taxas de dose com valores 

baixos (< 0,5 Gy/ka), as taxas de dose da radiação cósmica podem representar até 

50% da dose total em razão da baixa concentração de radionuclídeos. As amostras 

apresentaram conteúdo de água baixo, 0,2 a 0,5% de massa de água em relação à 

massa da amostra seca (Tabela 4), o que é compatível com a redução da 

porosidade nas tufas devido à cimentação e cristalização de calcita espática 

observada nas lâminas das amostras fluviais e nos calcretes. Contudo, a saturação 

em água medida deve representar valores mínimos para as tufas e sedimentos 

micríticos, já que estes sedimentos são depositados em ambientes subaquosos. 

Portanto, os valores medidos implicam taxas de dose máximas, já que houve perda 

de água desde a deposição. Este padrão de saturação mínima foi observado e 

demonstrado em Ribeiro et al. (2015).  

 

6.2.1.4 Idades OSL 
 

A síntese das doses equivalentes, taxas de dose e idades OSL obtidas para 

as amostras de sedimentos carbonáticos encontra-se na Tabela 5. As amostras de 

tufas fluviais da Serra da Bodoquena foram as que apresentaram maior variedade 

temporal, com idades que vão de 700±120 anos (LR-096) até amostras com 

centenas de milhares de anos (MR-192) com 117.500±10.800 anos. Os sedimentos 

micríticos foram coletados em um perfil vertical com uma cronologia relativamente 

bem estabelecida iniciando com 2130±830 anos (BDQ-15-1) até 30.013±5.939 anos 

(BDQ-15-110) e 14.087±2.000 anos (BDQ-15-120) no final do perfil. As amostras de 

calcretes tem as idades bastante diferentes em cada afloramento. No afloramento 

da escadaria do Porto em Corumbá, as amostras são mais antigas entre 

101.700±21.700 anos e 198.900±22.700 anos. No afloramento COR-04, nas 

saibreira na entrada da Cidade de Corumbá, as amostras têm idades entre 

12.450±3.400 anos e 31.520±2.400 anos. As amostras coletadas nas lentes 
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carbonáticas do Pantanal do Miranda variam entre 6.000±480 anos e 15.100±1.600 

anos. 

Tabela 5: Síntese dos dados de dose equivalente, taxas de dose e idades OSL das 
rochas carbonáticas estudadas. 

Amostra Tipo Fração 

m 

Número de 
alíquotas 

Taxa de dose 
(Gy/ka) 

Dose 
equivalente (Gy) 

OD(%) Idade CAM (anos) 

BDQ-15-1 Sedimentos 
micríticos 

inconsolidados 

4-11 18 0,57±0,22 1,03±0,03 1,5 2.130±830 

BDQ-15-19 Sedimentos 
micríticos 

inconsolidados 

4- 11 24 0,60±0,09 1,39±0.02 3,1 2.656±430 

BDQ-15-40 Sedimentos 
micríticos 

inconsolidados 

4-11 21 1,02±0,15 1,74±0,03 0 1.992±300 

BDQ-15-60 Sedimentos 
micríticos 

inconsolidados 

4-11 19 0,56±0,09 1,68±0,02 5,2 3.520±600 

BDQ-15-80 Sedimentos 
micríticos 

inconsolidados 

4-11 15 0,24±0,04 1,46±0,11 21,9 7.037±1.423 

BDQ-15-100 Sedimentos 
micríticos 

inconsolidados 

4-11 21 0,64±0,10 8,82±0,07 2,1 16.114±2.600 

BDQ-15-110 Sedimentos 
micríticos 

inconsolidados 

4-11 22 0,37±0,07 9,52±0,09 3 30.013±5.939 

BDQ-15-120 Sedimentos 
micríticos 

inconsolidados 

4-11 23 2,07±0,27 24,91±0,23 0 14.087±2.000 

BDQ-15-19 Sedimentos 
micríticos 

inconsolidados 

180-250 23 0,60±0,09 1,33±0,04 15,20 2.210±440 

MIR-01 Sedimentos 
micríticos 

inconsolidados 

180-250 23 0,44±0,03 2,68±0,12 22 6.000±480 

MIR-02a Sedimentos 
micríticos 

inconsolidados 

180-250 18 0,41±0,04 2,90±0,10 15 7.100±700 

MIR-04 Sedimentos 
micríticos 

inconsolidados 

180-250 22 0,92±0,07 13,90±1,00 32,3 15.100±1.600 

MR-304 Tufa fluvial 180-250 12 0,59±0,04 39,00±6,89 49 74.700±14.000 

MR-192 Tufa fluvial 180-250 14 0,52±0,03 70,00±4,99 19 117.500±10.800 

LR-012 Tufa fluvial 180-250 20 0,72±0,04 0,72±0,04 65 4.500±730 

LR-096 Tufa fluvial 180-250 24 1,77±0,01 1,77±0,10 81 700±120 

BDQ-17B Tufa fluvial 4-11 8 0,40±0,02 1,50±0,10 14,8  3.640±300  

BDQ-17A Tufa fluvial 4-11 15 0,30±0,01 1,30±0,04 2,2 4.600±300 

BDQ-17-5,5 Tufa fluvial 180-250 14 0,26±0,02 9,09±1,38 56 35.400±6.000 

COR-1-B Brecha carbonática 180-250 4 0,28±0,02 56,39±5,25 18,3 198.900±22.700 

COR-1-C1 Calcrete 180-250 13 0,31±0,02 54,00±12,00 67 177.600±48.000 

COR-1-C3 Calcrete 180-250 19 0,35±0,03 35,90±4,70 56 101.700±21.700 

COR-04A Calcrete 180-250 16 1,07±0,08 13,30±3,50 100 12.450±3.400 

COR-04C Calcrete 180-250 17 0,99±0,07 13,02±0,2 0 
(47%) 

58,9 13.100±1.000 

COR-04C     31,32±0,60 
(53%) 

 31.520±2.400 
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6.2.2 Idades 14C 
 

Foram datadas amostras nos dois perfis de sedimentos micríticos (BDQ-15 e 

16) utilizando-se o método do radiocarbono em conchas de gastrópodes e na calcita 

de duas amostras de tufas fluviais (MR-192 e MR-304). As amostras de concha 

foram datadas no Laboratório Beta Analytics pelo método de espectrometria por 

aceleração de massa (AMS, accelerator mass spectrometry). Em relação as 

amostras MR-192 e MR-304, o carbonato das tufas foi datado também por AMS no 

ISGS (Illinois State Geological Service). Na Tabela 6 são apresentadas as idades 

14C medidas e calibradas. Os resultados das amostras foram calculados utilizando-

se duas calibrações diferentes para o cálculo das idades: SCHCAL13 e INTCAL 13.  

Tabela 6: Idades obtidas pelo método do radiocarbono (* amostras calibradas por 
SHCAL13; # amostras calibradas por INTCAL13). 

 
 

 

Amostra Material δ
13

C Profundida
de (m) 

Idade 
medida 

Idade 
Convencio
nal 

Idade Calibrada 

*BDQ-16 
0,05 

concha -11,5‰ 0,05 7.160±30 
AP 

7.380±30 
AP 

6.241 a 6.096 e 
8.191 a 8.046 Cal 
AP 

*BDQ-16 
0,5 

concha -10,7‰ 0,50 9.500±30 
AP 

9.730±30 
AP 

9.248 a 9.144 e 
11.198 a 11.094 
Cal AP 

*BDQ-16 
1,30 
 

concha -9,4‰ 1,30 9.690 ±30 
AP 

9.950±30 
AP 

11.385 a 11.380 e 
11.348 a 11.240 
Cal AP 

#BDQ-
15-30 

concha -6,5‰ 1,55 2190±30 
AP 

2.490±30 
AP 

 780 a 510 e 2.730 
a 2.460 Cal AP 

#BDQ-
15-37 

concha -11,5‰ 1,90 2.540±30 
AP 

2.760±30 
AP 

975 a 830 e 2.925 
a 2.780 Cal AP 

#BDQ-
15-81 

concha -11,0‰ 4,10 4.720±30 
AP 

4.950±30 
AP 

3.785 a 3.655 e 
5.735 a 5.605 Cal 
AP 

#BDQ-
15-86 

concha -12,9‰ 4,35 5.460±30 
AP 

5.660± 30 
AP 

4.545 a 4.450 e 
6.945 a 6.400 Cal 
AP 

#BDQ-
17-1.30 

concha -8,50‰ 1,30m 2.600±30 
AP 

2.870±30 
AP 

1.120 a 970 e 
3.070 a 2.920 Cal 
AP 

*MR-192 tufa -1,4‰ 0,55 445±25 
AP 

 336 a 358 e 447 a 
509 Cal AP                 
 

*MR-192 matéria 
orgânica 

    8.020 a 7.930 Cal 
AP 

*MR-304 tufa -6,1‰ 0,50 15.950±6
0 AP 

 19.049 a 19.275 e 
18.971 a 19.414 
Cal AP 
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6.3 Isótopos estáveis de Carbono e Oxigênio: 

Foram coletadas amostras em 4 perfis verticais para análises de isótopos 

estáveis: um perfil de tufas fluviais na Estância Mimosa, em Bonito – MS (BDQ-17), 

dois perfil em sedimentos micríticos inconsolidados, na Mineração Calcário Xaraiés, 

em Bonito MS (BDQ-15) e um perfil em um terreno próximo a Bodoquena – MS 

(BDQ-16) além de  um perfil de calcretes na Escadaria do Porto, em Corumbá, MS. 

Estes três perfis foram escolhidos com objetivo de contemplar os três principais 

tipos de carbonatos continentais quaternários que ocorrem na área de estudos e 

caracterizá-los com relação a seus dados isotópicos ao longo de sua deposição com 

meta de realizar sua reconstrução paleoclimática e paleoambiental. No entanto 

apenas os perfis de tufas micríticas correspondentes aos pontos BDQ-15 e BDQ-16 

forneceram modelos de idades consistentes e consequentemente as análises 

isotópicas foram realizadas com maior detalhe com intervalo de cinco centímetros 

entre as amostras. Os outros dois perfis, BDQ 17 de tufas fluviais e o COR-01 nos 

calcretes foram analisados com menor detalhe (50 cm entre as amostras). 

 

6.3.1 Tufas fluviais: 

As análises isotópicas para as tufas fluviais foram realizadas em um perfil 

amostrado no afloramento BDQ-17, uma cachoeira seca de tufas na Fazenda 

Mimosa, próximo a Bonito (MS). Para este ponto foram obtidas apenas três idades 

OSL e uma idade 14C, e não foi possível estabelecer um perfil cronológico robusto 

para o perfil.  Deste modo as amostras analisadas para os isótopos de carbono e 

oxigênio obedeceram um intervalo de aproximadamente 50cm entre elas. Foram 

analisadas 12 amostras desde a base do perfil (0m) até a altura de 5,40m. Os 

resultados foram apresentados plotando-se os valores isotópicos para o C e O 

versus a profundidade no perfil respectiva, como observado na figura 25. Os valores 

istópicos variam entre -7,86 e -6,84‰ para o 18O e entre -7,22 e -6,57‰ para o 


13C. 
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Figura 25: Variação nos isótopos estáveis de carbono e oxigênio no afloramento 
BDQ-17. 
 

6.3.2 Sedimentos micríticos inconsolidados 

Os perfis BDQ-15 e BDQ-16 possuem modelos de idade estabelecidos por 

idades 14C e OSL. Foram analisadas 120 amostras no ponto BDQ-15 e para o 

afloramento BDQ-16 foram analisadas 25 amostras, em intervalo de 5 cm. O modelo 

de idades foi calculado por interpolação simples entre idades 14C e OSL para o perifl 

BDQ-15 e apenas 14C para o perfil BDQ-16). A variação temporal dos dados de 13C 

e 18O para os dois afloramentos é apresentada na Figura 26. No afloramento BDQ-

15, os valores de 18O variam de -8,57 até -6,50‰ nos sedimentos micríticos. 

Valores de 18O de até -2,11‰ foram obtidos na camada de argila carbonática 

vermelha da base do perfil. Valores de 13C variam entre -8,87 e -5,34‰, com valor 

de -1,88‰ na camada de argila carbonática da base do perfil. Neste perfil, notam-se 

variações abruptas de 18O, caracterizadas por picos com valores mais negativos no 

início do perfil, nos intervalos entre 2130 ± 119 anos (OSL) e 2490± 30 anos AP 
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(14C). Do meio para o final do perfil observam-se alguns picos com valores mais 

positivos de δ18O no intervalo entre 2.760± 30 anos AP e 3.520±30 anos AP (14C). 

Observam-se ainda valores mais positivos de 18O no intervalo entre 4.950± 30 

anos AP e 5.660± 30 anos AP (14C). No afloramento BDQ-16, os valores de 18O 

variam de -7,43 a -6,87‰ e os valores de 13C variam entre -9,67 e -8,63‰. 

Observa-se um pico com valores mais positivos de 18O   e 13C logo abaixo da 

idade de 7.380± 30 anos AP (14C) no início do perfil, seguidos de dois picos mais 

negativos de 18O. Na idade de 9.730±30 anos AP (14C) há um pico com valores 

mais negativos de 18O. No final do perfil, com a proximidade da rocha carbonáticas 

proterozoicas da Faixa Paraguai os valores de 18O e 13C mostram-se mais 

positivos. 
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Figura 26: Variação dos isótopos estáveis de carbono e oxigênio para as 
sedimentos micríticos inconsolidados  

 

6.3.3 Calcretes 
 
O afloramento analisado para isótopos estáveis de carbono e oxigênio para o 

perfil de calcretes foi o COR-01 na escadaria do Porto em Corumbá (MS). Para este 

ponto não foi obtido um modelo de idades robusto, visto que foram obtidas apenas 

três idades por OSL, muito próximas ao limite do método (centenas de milhares de 

anos) e com interpretação bastante complexa dentro do contexto deposicional dos 

calcretes. As amostras analisadas foram selecionadas com um intervalo de 

aproximadamente 50cm entre cada amostra num total de 14 amostras analisadas 

para cada isótopo. Os resultados são apresentados na figura 27 onde os resultados 

para o 18O e para o 13C estão plotados versus o intervalo de profundidade 
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correspondente (entre 1,15m e 8,55m) dentro da porção correspondente aos 

calcretes laminados descritos neste afloramento (figura 27). Os valores obtidos para 

o 18O nos calcretes variam entre -8,27 e -4,49‰ e os valores obtidos para o 13C 

variam entre -7,33 e 5,16‰. 

 

Figura 27: Variação nos isótopos estáveis no perfil dos calcretes de Corumbá 
 

6.3.5 Assinatura isotópica dos carbonatos continentais da Serra da Bodoquena e 
Corumbá. 

 

Para obter a assinatura isotópica de 13C e 18O dos carbonatos continentais 

estudados neste trabalho, foram selecionadas algumas amostras dos perfis 

analisados para isótopos estáveis para cada um litotipos estudados: Tufas fluviais 

(BDQ-17) 12 amostras, Sedimentos micríticos inconsolidados (BDQ-15 e BDQ-16) 

38 amostras e calcretes (COR-01) 14 amostras. A composição isotópica de oxigênio 

e carbono destes carbonatos foi apresentada na forma gráfico de 18O versus 13C, 

apresentados na figura 28. 
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Figura 28: Assinatura isotópica (18O x 13C) dos carbonatos continentais de Mato 
Grosso do Sul estudados neste trabalho. 
 

Com o objetivo de comparar a composição isotópica dos sedimentos 

carbonáticos continentais dos depósitos estudados neste trabalho com outros 

depósitos carbonáticos quaternários brasileiros, foram analisadas amostras de 

outras localidades disponibilizadas por outros pesquisadores. Assim, foram 

analisadas 9 amostras de tufas de Ourolândia e do Rio Jacaré (Bahia), 7 amostras 

de tufas de Quixeré (Ceará), 2 amostras de tufas de (Minas Gerais) e 4 amostras de 

tufas da Serra do Cândido (Rio de Janeiro). Esta comparação pode ser observada 

na Figura 29. Nota-se que as tufas fluviais do ponto BDQ-17 concentram-se em uma 

área com valores entre -7 e -8‰ para o 18O e -6 e -8‰ para o 13C. As amostras 

do Ce (Quixeré), Rio de Janeiro (Serra do Cândido) e de Minas Gerais possuem os 

valores mais negativos de o 13C com os valores de 18O variando entre -4 e -7‰. 
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Figura 29: Comparação da assinatura isotópica (18O x 13C) dos carbonatos 
continentais de Mato Grosso do Sul com amostras de tufas de outros estados (BA, 
CE, MG e RJ). 
 

7. Discussão: 

7.1 Considerações sobre o uso de quartzo detrítico para datação OSL de 

depósitos carbonáticos 

Observa-se que as amostras de tufas fluviais e calcretes possuem 

distribuições de doses equivalentes (radial plots) com maior variação entre os 

valores das doses equivalentes (overdispersion - OD) em relação à variação 

apresentada pelos sedimentos micríticos e lentes carbonáticas. Este fato pode 

representar diferenças do ambiente de deposição e também na granulação dos 

grãos utilizados para a datação. A dispersão elevada pode estar associada ao 

fotoesvaziamento incompleto dos grãos durante o transporte, mistura pós-

deposicional de grãos de níveis estratigráficos distintos e/ou a heterogeneidades de 

taxa de dose devido às variações composicionais do sedimento (distribuição 
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espacial dos teores de U, Th e K). As amostras de sedimentos micríticos foram 

todas datadas a partir de silte fino (fração 4-11m), que representa sedimento em 

suspensão na zona fótica e, portanto, mais propício ao fotoesvaziamento completo. 

Em ambientes fluviais, a carga de silte fino em suspensão está mais susceptível ao 

fotoesvazimento completo que a carga arenosa de fundo (Chamberlain et al., 2017). 

Além disto, a maior homogeneidade composicional e textural dos sedimentos 

micríticos reduziria efeitos de heterogeneidades de taxa de dose, que podem 

proporcionar doses distintas para grãos do mesmo nível estratigráfico. As lentes 

carbonáticas foram datadas na fração areia fina (180-250m) e também 

apresentaram baixa dispersão nos valores de doses equivalentes. Estes sedimentos 

depositam-se em ambiente palustre/lacustre, o que significa que a carga arenosa 

pode ser retrabalhada em ambiente raso sob ação de ondas. Está condição de 

transporte também proporciona fotoesvaziamento completo, tal como demonstrado 

em diversos estudos de sedimentos costeiros marinhos (e.g. Guedes et al., 2011) 

ou lacustres (e.g. Fu et al., 2017). Os sedimentos terrígenos incorporados nas tufas 

da Serra da Bodoquena têm seu transporte por processos predominantemente 

fluviais em drenagens com águas rasas e claras, o que contribui para o 

fotoesvaziamento completo dos grãos de quartzo, mesmo se transportados como 

carga de fundo. No entanto, para muitas das amostras, observa-se distribuição 

assimétrica dos valores de doses equivalentes, com grau de variação relativamente 

alta (OD>35%).  

Valores altos de dispersão das doses equivalentes (OD>35%) observados nas 

amostras de tufa podem estar relacionados a grãos de quartzo com 

fotoesvaziamento parcial, de modo semelhante ao observado por Rittenour (2005) 

para sistemas fluviais terrígenos. Como discutido em Arnold & Roberts (2009), a 

distribuição assimétrica poderia ser explicada pela incorporação de um pequeno 

número de gãos com fotoesvaziamento incompleto em meio a uma maioria de grãos 

bem fotoesvaziados. No entanto, observou-se em Ribeiro et al. (2015, Anexo1) que 

a eventual incorporação de grãos com sinais residuais (fotoesvaziamento 

incompleto) não ocorre em todas as amostras de tufas mais antigas, como 

observado na amostra MR-192 (117.500±10.800 anos) que possui valor de 

dispersão relativamente baixo (19%), indicativo de fotoesvaziamento completo e 

ausência de mistura pós-deposicional.  
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Algumas amostras de tufas fluviais (BDQ-17A e BDQ-17B) foram datadas a 

partir de silte fino. Estas amostras apresentaram distribuição de doses equivalentes 

com menor dispersão. A alta dispersão das amostras datadas na fração areia fina 

pode ser relacionada ao transporte como carga de fundo, no caso das tufas que se 

depositam em ambientes com águas mais agitadas. Esta diferença reforça a 

hipótese de relação entre a dispersão e o modo de transporte de sedimentos nos 

rios da Serra da Bodoquena (silte em suspensão versus areia como carga de 

fundo). Contudo, não é possível descartar certa influência de processos de 

bioturbação após a deposição do sedimento, o que proporcionaria mistura nos grãos 

de quartzo na fração areia. A existência de cavidades nas tufas pode proporcionar o 

aprisionamento de grãos mais jovens que o depósito e, portanto, gerar níveis com 

mistura de grãos de diferentes idades de deposição.   

A comparação entre idades 14C em conchas de gastrópodes e idades OSL do 

quartzo detrítico demonstra a complexidade estratigráfica das tufas fluviais. 

Observa-se idades 14C mais jovens entre níveis de idades mais antigas datados por 

OSL, tal como no ponto BDQ-17 onde foi datada uma concha com idade de 

2.87030 anos (14C) entre dois níveis mais antigos com idades de 4.600300 anos 

(OSL – inferior) e 3.640300 anos (OSL – superior). A idade 14C mais jovem pode 

estar associada à incorporação posterior do gastrópode em cavidades de dissolução 

(porosidade vugular), as quais também podem incorporar grãos detríticos mais 

jovens. Assim, a bioturbação representaria mais um importante elemento de mistura 

de grãos no caso das tufas. A alta dispersão associada a mistura de grãos após a 

deposição das tufas pode fornecer idades tanto mais velhas, pela incorporação de 

grãos de níveis mais profundos, quanto mais jovens, pela incorporação de grãos 

derivados de níveis mais rasos em relação a camada alvo. Estes processos também 

podem ocorrer nos calcretes.  

A partir da comparação entre as idades 14C e OSL para a amostra MR-192 

(tabelas 5 e 6, Anexo1), interpreta-se que a tufa configura um sistema aberto que 

permite a incorporação de matéria orgânica detrítica e carbonato diagenético ao 

longo de seu desenvolvimento (Ribeiro et al., 2015). 

De acordo com Ribeiro et al. (2015), as tufas desenvolvem-se ao longo de grandes 

superfícies e estão susceptíveis à incorporação de carbono mais jovem pelos 

seguintes processos: 1) incorporação de matéria orgânica detrítica em eventos de 
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chuvas torrenciais; 2) crescimento de vegetação durante a pedogênese após 

emersão; 3) incorporação de CO2 atmosférico dissolvido na água pela cristalização 

da calcita em cavidades. Deste modo, as idades 14C relativamente mais jovens 

representariam eventos pós-deposicionais (Ribeiro et al., 2015). Este padrão é 

também observado em tufas de Mono Lake (Califórnia, EUA), onde pequena 

quantidade de carbono moderno (<1%) gerou idades significativamente 

subestimadas (Kent et al., 2002). 

Esta tendência de idades 14C relativamente mais jovens que as idades OSL 

tem sido observada principalmente nas amostras de depósitos carbonáticos mais 

antigos e consolidados. Isto sugere que o intemperismo e os processos 

diagenéticos de cristalização da calcita têm efeitos importantes sobre as idades 14C. 

Este tema é discutido em Ribeiro et al. (2015 – Anexo 1). 

Nos depósitos mais recentes de tufas da Serra da Bodoquena, também descritos 

em Ribeiro et al. (2015), e principalmente nos depósitos de sedimentos micríticos 

inconsolidados (BDQ-15), observou-se correspondência entre as idades obtidas 

pelos métodos 14C e OSL. Isto possibilitou, no caso do afloramento BDQ-15, a 

elaboração de modelo de idade por meio de idades 14C e OSL.  

 Assim como alguns depósitos de tufas, os calcretes também apresentam alta 

dispersão (OD=59-100%) na distribuição das doses equivalentes para a fração areia 

fina (180-250m). No caso dos calcretes, onde os sedimentos detríticos 

representariam paleossolos cimentados por carbonato, a alta dispersão nos valores 

das doses equivalentes estaria relacionada a mistura pós-deposicional de grãos 

devido à bioturbação e aos processos pedogenéticos (Bateman et al., 2007). Esta 

seria uma hipótese razoável quando relacionada às características do ambiente 

deposicional dos calcretes. A baixa quantidade de alíquotas aceitas devido à alta 

recuperação (>10%) e reciclagem ruim (fora do intervalo 0,90-1,10) pode ser ainda 

estar relacionada à baixa sensibilidade de luminescência resultante da história 

sedimentar curta dos grãos de quartzo, já que estes seriam provenientes de rochas 

fontes primárias (ígneas ou metamórficas) próximas ao sítio de deposição 

(Sawakuchi et al., 2011). Em particular, para os calcretes, algumas amostras com 

sinal OSL saturado ou próximo da saturação, com idades próximas ao limite para 

datação OSL em quartzo, apresentam idades com elevada incerteza ou permitem 

apenas a obtenção de idades mínimas. Apesar disto, os dados obtidos fornecem 
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estimativa da ordem de grandeza das idades (centenas de milhares de anos) e 

permitem o posicionamento temporal dos calcretes em relação aos demais 

depósitos carbonáticos estudados.  

7.2 Cronologia dos depósitos carbonáticos continentais da Serra da 

Bodoquena, Corumbá e Pantanal do Rio Miranda 

7.2.1 Tufas fluviais 
 
 Algumas das amostras de tufas fluviais foram coletadas ao longo de 

drenagens sem que fosse possível ordená-las em perfil estratigráfico (amostras MR-

304, MR-192, LR-12 e LR-096). Grande parte dos depósitos amostrados era pouco 

espessa ou de geometria complexa, o que dificultou o estabelecimento de perfis 

estratigráficos. Somente no ponto BDQ-17, na localidade denominada Fazenda 

Mimosa, próximo a cidade de Bonito, foi possível realizar amostragem em perfil 

vertical para geocronologia. Nesta localidade, foi amostrada tufa em cachoeira seca 

(Figura 30). Os depósitos de tufas fluviais apresentam baixa concentração de 

conchas de gastrópodes ou mesmo ausência destes, de modo que a cronologia 

deste depósito foi baseada principalmente em idades OSL. Em algumas das 

amostras de tufas fluviais foi realizada datação pelo método do 14C diretamente no 

carbonato da tufa e, em uma amostra, também na matéria orgânica (MR-304) para 

comparação com as idades OSL (Tabela 6). 

 No perfil do ponto BDQ-17, foram realizadas três datações por OSL e uma 

datação de concha de gastrópode por radiocarbono (Figura 30). A amostra BDQ-17-

5,5 foi datada por OSL utilizando-se a fração areia fina, o que resultou em idade 

mais antiga (35.400  6.000 anos) e discrepante das outras duas amostras que 

foram datadas a partir de silte fino e que resultaram em idades de 3.640  300 anos 

(BDQ-17B) e 4.600  300 anos (BDQ-17A). As idades obtidas a partir de silte fino 

apresentam distribuições de dose equivalente com baixa dispersão se comparada à 

da amostra datada pela fração areia. Isto sugere que as idades obtidas em silte fino 

são mais adequadas para representar a cronologia de deposição das tufas do ponto 

BDQ-17. A amostra de concha datada por radiocarbono resultou na idade de 

2.87030 anos AP, relativamente mais nova que as amostras datadas por OSL na 

fração silte que estão posicionadas estratigraficamente acima do nível de coleta da 

amostra de concha. A diferença entre as idades OSL e radiocarbono pode ser 

interpretada como incorporação do gastrópode em cavidades do depósito de tufas 
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após a deposição do quartzo detrítico. Apesar das incertezas na interpretação das 

idades, a combinação das idades OSL e radiocarbono sugere que este depósito de 

tufa foi formado entre o Holoceno médio e tardio (4600-2870 anos). 

É importante ressaltar que o método OSL quando empregado em tufas 

fluviais pode fornecer distribuição de doses equivalentes com alta dispersão, o que 

impacta diretamente na precisão e significado das idades. A elevada dispersão pode 

estar associada à incorporação de grãos terrígenos com fotoesvaziamento completo 

ou incompleto em cavidades das tufas ou à mistura de níveis de diferentes idades 

durante a preparação das amostras, pois a baixa concentração de sedimentos 

terrígenos requer o uso de amostras de tamanho relativamente elevado para 

obtenção de grãos de quartzo em quantidade suficiente para medidas de 

luminescência (Ribeiro et al., 2015).  

 
Figura 30: Cachoeira seca de tufa na Estância Mimosa (ponto BDQ-17), com 
indicação dos pontos datados e idades obtidas. Nota-se a complexidade da 
cronologia deste afloramento, pois as idades obtidas para as tufas fluviais não 
indicam ordem estratigráfica normal ao longo do perfil. 
 

7.2.2 Sedimentos micríticos inconsolidados 

O perfil com maior detalhamento cronológico é o do ponto BDQ-15 onde foi 

realizada a amostragem dos sedimentos micríticos inconsolidados. O perfil abrange 

idades obtidas tanto por OSL em grãos de quartzo na fração silte quanto idades de 

radiocarbono em amostras de conchas de gastrópodes íntegras e aparentemente in 
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situ (Figura 31). É preciso ressaltar que os significados das idades obtidas por cada 

método são diferentes, sendo que idades radiocarbono representam evento de 

morte dos gastrópodes enquanto que as idades OSL representam o último evento 

de exposição solar dos grãos de quartzo. Apesar disto, para este perfil foi obtida 

coerência cronológica e estratigráfica para a maioria das idades. Isto sugere que as 

idades obtidas por ambos os métodos se aproximam das idades de deposição dos 

sedimentos. Somente as amostras BDQ-15-19, BDQ-15-100 e BDQ-15-110 

apresentaram idades com inversão estratigráfica. Estas idades não foram 

consideradas para elaboração do modelo de idades deste perfil. 

O topo do perfil BDQ-15 (Figura 31) apresenta idade OSL de 2.130 119 

anos. Este nível situa-se aproximadamente a 10-15 cm abaixo de uma camada de 

solo orgânico com gramíneas. Não é possível avaliar se os depósitos de sedimentos 

micríticos foram erodidos ou se esta idade de fato representa o fim da sua 

deposição no ponto BDQ-15. Nota-se que na profundidade de 1,5 m, existe 

superfície de descontinuidade estratigráfica onde há níveis de tufas fluviais 

laminadas. Este nível representa um período (~2.730 a 2.656 anos) com ocorrência 

de pequenos canais fluviais intermitentes ou perenes, adequados para formação de 

tufas.  

 Do topo do perfil até a profundidade de 3,05 m (Figura 31), as idades obtidas 

sugerem taxas de deposição pouco variáveis para o período entre 2.130  119 anos 

e 3.520  580 anos. A profundidade de 4,10 m (Figura 31) destaca-se pela 

ocorrência de camada com alta concentração de conchas de gastrópodes terrestres, 

onde foram obtidas idades radiocarbono de 5.735-5.605 anos Cal AP e 6.495-6.400 

anos Cal AP. Isto indica redução das taxas de sedimentação, o que pode 

representar importante mudança hidrológica que permitiu a acumulação de 

gastrópodes terrestres em ambiente parcialmente alagado, mas com exposição 

subaérea em períodos de secas mais prolongadas. Abaixo de 4,10 m de 

profundidade, ocorre camada com conchas fragmentadas sobrepostas a camada de 

argila carbonática cinza sem fragmentos de concha (Figura 31). A camada basal do 

perfil é representada por argila avermelhada com pisóides, onde foi obtida idade de 

14.08719 anos (OSL) (Figura 31). 
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Figura 31: Sedimentos carbonáticos descritos no perfil do ponto BDQ-15, com a 
cronologia a partir de idades obtidas pelos métodos OSL e 14C. 
 

Também foi amostrado um perfil de sedimentos micríticos inconsolidados no 

ponto BDQ-16, próximo a cidade de Bodoquena. O perfil tem aproximadamente 1,65 

m de espessura e é constituído de sedimentos micríticos de cor cinza recoberta por 

camada delgada (~0,30 m) de solo de cor preta com matéria orgânica (Figura 32). 

Este perfil possui elevada concentração de conchas de gastrópodes ao longo de 

toda a sua extensão. Por este motivo, optou-se por realizar todas as datações neste 

perfil pelo método do radiocarbono. Na camada de solo que representa o topo do 

perfil, observam-se conchas de gastrópodes terrestres (Figura 32). Amostra de 

concha coletada a 0,35 m de profundidade apresentou idade de 7.380  30 anos 

CalAP (Figura 32). Abaixo deste nível, ocorre camada de sedimentos micríticos 
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bege escuro com crostas de calcita até aproximadamente 1 m de profundidade, 

onde inicia-se camada de sedimentos micríticos de cor bege claro, rica em conchas 

de gastrópodes aquáticos. Amostra de concha desta camada, coletada na 

profundidade de 1,15 m, apresentou idade de 9.730  30 anos AP (Figura 32). 

Abaixo deste nível, a sedimentos micríticos apresenta cor mais escura e observam-

se grânulos de quartzo e fragmentos de calcário proterozoico até a base do perfil, 

que termina em contato abrupto com calcário proterozoico (Formação Guaicurus). 

Neste nível, há baixa concentração de conchas, mas foi possível datar concha da 

porção basal do perfil na profundidade de 1,60m, na qual foi obtida a idade de 

9.950 30 anos AP (Figura 32). Assim, a sucessão de sedimentos micríticos do 

ponto BDQ-16 compreende o intervalo entre 7.380  30 anos AP e 9.950 30 anos 

AP. 

 
Figura 32: Perfil de sedimentos micríticos amostrado no ponto BDQ-16. As 
amostras foram todas datadas por 14C por que havia muitas conchas de 
gastrópodes in situ ao longo deste perfil. 
 

7.2.3 Calcretes de Corumbá 

As amostras de calcrete foram coletadas na localidade denominada 

Escadinha da XV, próximo ao Porto de Corumbá. No afloramento de calcrete 

 

 
Figura 4: Seções estratigráficas e curvas de variação de δ18O e δ13C para para os pontos BDQ 15, 16 e 17 (em elaboração). 
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Figura 4: Seções estratigráficas e curvas de variação de δ18O e δ13C para para os pontos BDQ 15, 16 e 17 (em elaboração). 
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(Figura 33), foi amostrado o filito proterozoico (Formação Guaicurus) da base onde 

havia cimentação de calcrete entre as camadas (amostra COR-01A), brecha 

sobreposta de matriz carbonática e clastos de flilito (COR-01B) e três níveis 

superiores de calcrete laminado (amostras COR-01C1, 2 e 3). Das amostras 

coletadas, foram datadas a amostra da brecha basal (COR-01B), a qual apresentou 

poucas alíquotas de quartzo (4/27) com características de luminescência adequadas 

para estimativa de dose equivalente. A idade obtida para esta amostra foi de 

198.900  22.700 anos, para o quartzo presente na matriz carbonática. Foram 

datados ainda dois níveis do calcrete laminado, os quais apresentaram idades de 

177.600  48.000 anos (COR-01C1) para a base e 101.700  21.700 anos (COR-

01C3) para o topo da unidade de calcrete laminado (Tabela 5). Estas duas amostras 

possuem número significativo de alíquotas de quartzo com propriedades adequadas 

para estimativa de dose equivalente, embora com valor alto de dispersão para as 

distribuições de doses equivalentes. Além disso, os sinais naturais de luminescência 

medidos nos calcretes de Corumbá estão próximos ao nível de saturação (limite da 

datação OSL em quartzo), sendo que foram observadas alíquotas com sinal de 

luminescência saturado. Assim, as idades obtidas podem estar subestimadas e 

podem representar idades mínimas para a formação dos calcretes deste ponto. 

 

Figura 33: Idades OSL obtidas em afloramento de calcretes (ponto COR-01). A 
base do perfil inicia-se com filito proterozoico com fraturas e limites de camadas 
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preenchidos por cimento carbonático. Acima, há nível de brecha de matriz 
carbonática e clastos centimétricos do filito, o qual é recoberto por camadas de 
calcrete laminado. 
 
 Foi ainda amostrado um outro afloramento de calcretes (COR-04) próximo a 

entrada da cidade de Corumbá, onde funcionava uma antiga saibreira (Figura 34). 

Neste ponto, foram coletadas amostras para geocronologia em um perfil de 

aproximadamente 4 m de altura. Para amostra da base do afloramento, a 3,5 m de 

profundidade (COR-04A), obteve-se a idade de 12.450  3.400 anos (Tabela 5). 

Para a amostra próxima ao topo do perfil, a 1 m de profundidade (COR-04C), foram 

obtidas duas populações de quartzo, com doses equivalentes (Figura 34) que 

forneceram idades de 13.100  1.000 anos (47% dos grãos) e 31.520  2.400 anos 

(53% dos grãos). A presença de grãos com idades distintas pode estar associada 

ao caráter pedogênico dos calcretes, onde processos de bioturbação podem 

proporcionar a mistura de grãos provenientes de níveis com idades de deposição 

distintas. 

 

Figura 34: Saibreira (ponto COR-04) abandonada nas proximidades da cidade de 
Corumbá (MS), onde foram datadas amostras do topo e base do afloramento de 
calcretes. 
 

7.2.4 Lentes Carbonáticas do Pantanal do Miranda: 
 

COR-04A	(OSL)	12.450± 3.400	anos

COR-04C	(OSL)	13.100± 3.400	anos
31.520 ±2.400	anos
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As amostras das lentes carbonáticas foram coletadas ao longo da Estrada 

Parque do Pantanal, na planície do Rio Miranda entre os municípios de Miranda e 

Corumbá (MS). Próximo às lentes carbonáticas, sempre haviam lagoas de 

dimensões métricas de água salobra. Os depósitos que representam as lentes 

carbonáticas consistiam em porções elevadas (entre 1 e 3 m de altura) ao redor ou 

adjacentes às lagoas. As lentes carbonáticas são constituídas de lama micrítica 

cinza rica em grânulos de quartzo, areia fina e silte. Além disso, foi observada a 

presença de conchas e restos de conchas de gastrópodes terrestres, além de lentes 

de carbonato endurecido ao longo das porções superiores das lentes. 

 Três lentes carbonáticas foram amostradas para datação pelo método OSL. 

A amostra MIR-01 coletada na borda de lagoa salobra, próxima à entrada da 

Estrada Parque do Pantanal, apresentou idade de 6.000  480 anos (Figura 35). No 

ponto MIR-02, foi coletada a amostra MIR-02A, em perfil de aproximadamente 2,30 

m de altura na borda de uma lagoa. A amostra MIR-02A (Figura 35) foi coletada a 

aproximadamente 0,30 m de profundidade, em camada endurecida do topo de perfil. 

A idade obtida para esta amostra for de 7.100  700 anos (Figura 35). O ponto MIR-

04 (Figura 35) fica nas bordas da lagoa do Tuiuiu e abrange lente carbonática com 

camada endurecida e conchas de gastrópodes terrestres. A idade obtida para esta 

amostra foi de 15.100  1.600 anos (Figura 35). 

 

Figura 35: Idades OSL obtidas em lentes carbonáticas do Pantanal do Miranda. 
 

7.2.5 Considerações sobre a cronologia dos depósitos carbonáticos estudados 
 

As idades dos sedimentos carbonáticos estudados mostram uma 

predominância de idades do Holoceno médio a tardio para as tufas fluviais e 

sedimentos micríticos da Serra da Bodoquena e lentes carbonáticas do Pantanal do 

Miranda (Tabela 7). Contudo, remanescentes de depósitos mais antigos de tufas 

(Pleistoceno tardio, 35-117 ka) também foram identificados. 
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A predominância de idades holocênicas para os depósitos carbonáticos da 

Serra da Bodoquena já foi observada em trabalhos anteriores que envolviam 

estudos geocronológicos (Turcq et al., 1987; Boggiani et al., 2002; Sallun Filho et 

al., 2009). Neste trabalho, esta tendência é reforçada pelo grande número de idades 

e sugere expansão do sistema fluvial-lacustre carbonático (tufas, sedimentos 

micríticos e lentes carbonáticas) durante o Holoceno (Tabela 7). 

É possível separar a gênese dos depósitos carbonáticos da Serra da 

Bodoquena e Pantanal do Miranda dos calcretes de Corumbá, os quais apresentam 

idades mais antigas (Pleistoceno Médio). Embora existam alguns pontos localizados 

de tufas fluviais na Serra da Bodoquena com idades mais antigas, trata-se de 

depósitos pontuais que necessitam de estudos mais detalhados para 

posicionamento cronológico mais preciso. Contudo, a ordem de grandeza das 

idades (Pleistoceno Tardio) permite diferenciá-los do sistema holocênico das tufas, 

sedimentos micríticos e lentes carbonáticas do Pantanal do Miranda e dos calcretes 

de Corumbá, mais antigos (Pleistoceno Tardio a Médio) e geograficamente 

separados. Deste modo, é possível separar cronologicamente pelo menos dois 

importantes sistemas de deposição carbonática continental no Estado de Mato 

Grosso do Sul. 

Tabela 7: Resumo das idades obtidas neste trabalho e compiladas de 
trabalhos anteriores. Em cinza claro, estão destacadas as idades holocências, 
predominantes no sistema deposicional das tufas fluviais e micríticas da Serra da 
Bodoquena e lentes carbonáticas do Pantanal do Miranda. Em cinza escuro, as 
idades pleistocênicas dos depósitos de calcretes de Corumbá. Os depósitos 
carbonáticos estão separados por tipo (tufas, sedimentos micríticos, lentes 
carbonáticas e calcretes) e as idades estão em ordem cronológica das mais novas 
para as mais antigas em cada um dos tipos de depósito. 

Tipo Ponto/Depósito Idade Método Referência 

Tufa fluvial Rio Perdido 650± 40 AP 
14

C 
 Sallun Filho et al., 
2009 

Tufa fluvial LR-096 700±120 OSL   

Sedimentos 
micríticos BDQ-15-40 1.992±300 OSL   

Sedimentos 
micríticos BDQ-15-1 2.130±830 OSL   

Tufa fluvial Rio Aquidabã 2.130± 60 AP 

14
C  Sallun Filho et al., 

2009 

Tufa fluvial Rio Salobra 2.150 (+500-470) AP 

14
C 

Turcq et al., 1987 

Tufa Rio Aquidabã 2.420± 70 AP 

14
C 

Sallun Filho et al., 2009 

Sedimentos 
micríticos BDQ-15-30 2.490±30 AP 

14
C   

Sedimentos 
micríticos Mineração Xaraiés 2.630± 60 AP 

14
C 

 Sallun Filho et al., 
2009 

Sedimentos 
micríticos BDQ-15-19 2.656±430 OSL   
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Sedimentos 
micríticos BDQ-15-37 2.760±30 AP 

14
C   

Tufa fluvial BDQ-17-1,30 2.870±30 AP 

14
C 

  

Tufa fluvial Rio Aquidabã 3.410±70 AP 

14
C  Sallun Filho et al., 

2009 

Sedimentos 
micríticos BDQ-15-60 3.520±600 OSL   

Tufa fluvial BDQ-17B 3.640±300 OSL   

Lente 
Lente Pantanal do 
Miranda 3.910± 110 AP 

14
C Boggiani et al., 2002 

Sedimentos 
micríticos Mineração Xaraiés 4.200± 40 AP 

14
C 

 Sallun Filho et al., 
2009 

Tufa fluvial LR-012 4.500±730 OSL   

Tufa fluvial BDQ-17A 4.600±300 OSL   

Sedimentos 
micríticos BDQ-15-81 4.950±30 AP 

14
C 

  

Tufa fluvial Rio Salobra 5.200 (+240-230) AP 
14

C Turcq et al., 1987 

Sedimentos 
micríticos Mineração Xaraiés 5.650± 50 AP 

14
C  Sallun Filho et al., 

2009 

Sedimentos 
micríticos BDQ-15-86 5.660± 30 AP 

14
C 

  

Lente MIR-01 6.000±480 OSL   

Lente MIR-02A 7.100±700 OSL   

Sedimentos 
micríticos BDQ-16 0,05 7.380±30 AP 

14
C 

  

Sedimentos 
micríticos BDQ-16 0,5 9.730±30 AP 

14
C 

  

Sedimentos 
micríticos BDQ-16 1,30 9.950±30 AP 

14
C 

  

Calcrete COR-04A 12.450±3.400 OSL   

Calcrete COR-04C 13.100±1.000 OSL   

Sedimentos 
micríticos BDQ-15-120 14.087±2.000 OSL   

Lente MIR-04 15.100±1.600 OSL 
 Sedimentos 

micríticos BDQ-15-100 16.114±2.600 OSL   

Sedimentos 
micríticos BDQ-15-110 30.013±5.939 OSL   

Calcrete COR-04C 31.520±2.400 OSL   

Tufa fluvial BDQ-17-5,5 35.400±6.000 OSL   

Tufa fluvial MR-304 74.700±14.000 OSL   

Calcrete COR-1-C3 101.700±21.700 OSL   

Tufa fluvial MR-192 117.500±10.800 OSL   

Calcrete COR-1-C1 177.600±48.000 OSL   

Calcrete COR-1-B 198.900±22.700 OSL   

 
 

7.3 Resposta do sistema carbonático às mudanças climáticas do 

Holoceno 

Dentre os depósitos carbonáticos estudados, a acumulação relativamente 

contínua de sedimentos micríticos possibilitou reconstituir variações temporais de 

isótopos estáveis de carbono e oxigênio, permitindo interpretações de mudanças 

paleoambientais e paleoclimáticas durante do Holoceno. A variação do 18O dos 
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depósitos de tufas fluviais e sedimentos micríticos é função direta dos valores de 


18O das águas meteóricas regionais (Andrews, 2006), sendo que os valores de 


18O das águas meteóricas tornam-se mais negativos com o aumento da 

pluviosidade (Lachiniet, 2009). Novello (2016) realizou estudo isotópico de 

estalagmites da caverna Jaraguá, em Bonito (MS), área do perfil de sedimentos 

micríticos BDQ-15. Este registro reconstituiu a variação de 18O ao longo dos 

últimos 30.000 anos. Novello (2016) e Novello et al. (2017) associam valores de 


18O das estalagmites da caverna Jaraguá à quantidade de pluviosidade, onde os 

valores mais negativos estariam relacionados a maior quantidade de chuva e 

valores mais positivos indicariam condições relativamente mais secas. Segundo 

Novello (2016) e Novello et al. (2017), o Holoceno (últimos 11.000 anos) é 

registrado na caverna Jaraguá como um período relativamente mais seco, com 

valores médios para o 18O de ~3,6‰. Prado et al., 2012 também reportam um 

período relativamente mais seco durante o Holoceno Médio com base em uma 

modelagem climática multi-proxy a partir de uma compilação de dados para o 

Hemisfério Sul. McGlue et al., 2017 observam uma redução relativa da pluviosidade 

ao longo do Holoceno médio na região da Nhecolândia (Pantanal Sul) após 

aproximadamente 3.300 anos (CAL AP). Neste caso, a expansão do sistema 

carbonático durante o Holoceno estaria relacionada a período mais seco. A partir da 

comparação entre o registro obtido por Novello (2016) e os dados dos perfis de 

sedimentos micríticos (Figura 36), é possível observar picos mais negativos de 18O, 

os quais indicariam eventos abruptos de pluviosidade durante o Holoceno, 

principalmente entre 2.130 e 2.490 anos, onde ocorrem dois picos mais negativos. 

Próximo ao nível estratigráfico onde obteve-se a idade de 2490 anos, observa-se 

nível de tufas laminadas, que pode ser interpretado como registro de canais fluviais 

perenes relacionados a uma fase de aumento no fluxo de água. Isto reforça a 

hipótese de aumento relativo de pluviosidade neste período. Ainda no perfil do ponto 

BDQ-15 observa-se pico negativo de 18O em 3.520 ± 580 anos. Destaca-se ainda 

valores de 18O relativamente mais positivos entre ~5.000-5.500 anos, onde há 

abundância de conchas de gastrópodes terrestres do gênero Biomphalaria in situ. 

Esta relação entre aumento da concentração de conchas e valores mais positivos 

de 18O também ocorre em outros níveis dos perfis BDQ-15 e BDQ-16. Utida (2009) 

correlaciona este gênero de gastrópodes neste mesmo depósito a uma baixa taxa 
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de pluviosidade, uma vez que estudos sobre este gênero de gastrópode (e.g. 

Tibiriçá & Bessa, 2006 apud Utida 2009) demostram correlação inversa de sua 

abundância populacional e a pluviosidade local. O perfil de sedimentos micríticos do 

ponto BDQ-16 contempla o intervalo entre 7.380±30 anos AP e 9.950±30 anos AP. 

Dentro deste intervalo é possível destacar três picos com valores mais negativos de 


18O (Figura 36) que podem ser correlacionados à valores mais negativos de 18O 

observados por Novello (2016) na caverna Jaraguá. Eventos úmidos de curta 

duração foram também observados por Novello, 2016 ao longo do Holoceno (9.510, 

8.340. 6.000, 5.170, 3.730, 2.140 e 150 anos AP), relacionados aos valores de 18O 

mais negativos na Caverna Jaraguá. A variação dos valores de 18O nos perfis de 

sedimentos micríticos e a ocorrência de tufas fluviais no período entre 2.000 e 3.000 

anos (Tabela 7) permitem interpretar ocorrência de eventos abruptos seculares de 

pluviosidade relativamente mais elevada.  
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Figura 36: Perfis de sedimentos micríticos dos pontos BDQ-15 e BDQ-16 e curva 

para os valores de 18O para a caverna Jaraguá (Novello, 2016). Os picos mais 

negativos de 18O estão sinalizados em amarelo tanto nos perfis de sedimentos 
micríticos quanto na curva da caverna Jaraguá. No perfil BDQ-15, o intervalo 
relativamente mais seco está sinalizado em vermelho. 
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8. Conclusões 

A utilização do quartzo detrítico para a datação de sedimentos carbonáticos 

pelo método da luminescência opticamente estimulada (OSL) constitui novo método 

para a obtenção de idades de formação dos depósitos carbonáticos estudados. Isto 

é validado principalmente pela comparação entre idades OSL e idades 14C em 

fósseis in situ obtidas em depósitos de sedimentos micríticos. 

No caso das tufas, as idades OSL obtidas em quartzo detrítico permitem inferir 

que os processos diagenéticos de recristalização da matriz carbonática podem 

alterar consideravelmente as idades obtidas pelo 14C, gerando idades 

subestimadas, principalmente no caso dos depósitos carbonáticos mais antigos e 

consolidados. 

Ainda foi possível observar que processos de mistura pós-deposicional de 

grãos de quartzo durante o processo de formação das tufas e calcretes, 

possivelmente por bioturbação, aumentam a incerteza das idades OSL destes 

depósitos. 

No caso dos sedimentos micríticos, não foram observadas evidências de 

mistura pós-deposicional de quartz detrítico e as idades OSL foram concordantes 

com idades 14C em conchas de gastrópodes. Isto permitiu obter modelo de idades 

robusto, o que possibilitou avaliar variações temporais de dados isotópicos para 

interpretações paleoambientais e paleoclimáticas. 

Idades OSL em quartzo detrítico combinadas com idades 14C obtidas em 

conchas de gastrópodes permitiram a obtenção da cronologia absoluta para a 

formação dos depósitos carbonáticos quaternários de Mato Grosso do Sul. A partir 

das idades obtidas, foi possível separar pelo menos dois episódios de sedimentação 

carbonática durante o Quaternário no Mato Grosso do Sul. O episódio mais antigo 

abrange o Pleistoceno Médio a Tardio (entre 198.900±22.700 e 101.700±21.700 

anos), sendo representado pelos calcretes de Corumbá e por depósitos 

descontínuos de tufas da Serra da Bodoquena. O episódio mais recente abrange o 

Holoceno Médio e Tardio (entre 9.950±30 e 650±40 anos) quando ocorreu 

expressiva deposição de sedimentos carbonáticos fluviais representados por tufas e 

depósitos micríticos na Serra da Bodoquena e lentes carbonáticas no Pantanal do 

Miranda. 
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O estudo dos isótopos estáveis de carbono (13C) e oxigênio (18O) permitiu 

comparações ao longo de perfis de tufas fluviais, sedimentos micríticos e calcretes. 

Estes sedimentos carbonáticos tem assinaturas isotópicas específicas em podem 

ser discriminadas por valores de 18O e 13C. 

 Os valores isotópicos das tufas fluviais de Mato Grosso do Sul foram ainda 

comparados com valores de depósitos de tufas de outros estados das regiões 

nordeste e sudeste do Brasil (BA, CE, MG e RJ). Os depósitos de tufas fluviais de 

Mato Grosso do Sul demonstraram campo isotópico específico, com valores de 18O 

entre -7 e -8‰ e valores de 13C entre -6 e -8‰. Isto possibilitou separar as tufas de 

Mato Grosso do Sul em um campo distinto dentro dos valores apresentados para as 

tufas dos demais estados. 

A variação nos valores de 18O nos depósitos micríticos é compatível com o 

registro isotópico (18O) de estalagmite da caverna Jaraguá (MS). Isto permitiu 

relacionar a expansão do sistema carbonático continental como resposta ao clima 

mais seco do Holoceno Médio no Mato Grosso do Sul. Assim, as variações de 18O 

nas sedimentos micríticos registram mudanças de pluviosidade, sendo que picos 

mais negativos de 18O podem ser relacionados a períodos seculares com maior 

pluviosidade, dentro de fase mais seca do Holoceno. Isto favoreceria a formação de 

canais com tufas laminadas em planície de inundação ou lagos com predomínio da 

deposição de sedimentos micríticos.  

Os depósitos de tufas de idade pleistocênica necessitam de estudos mais 

detalhados, mas podem estar relacionados, de maneira análoga, a fases mais secas 

pontuadas por episódios mais úmidos do Pleistoceno Médio e Tardio. 
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Anexo 1: Artigo publicado na Revista Quaternary International:  

 
Ribeiro, L.M.A.L.; Sawakuchi, A.O.; Wang,H.; Sallun Filho, W.; Nogueira, L. 2015. 
OSL dating of Brazilian fluvial carbonates (tufas) using detrital quartz grains. 
Quaternary International 362, 146-156. 
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Anexo 2: Dados Isotópicos obtidos: 

 
Amostra d

13
Ccor‰(VPDB) Erro Propagado 

d
13
C‰ 

d
18

Ocor‰(VPDB) Erro Propagado d
18
O‰ 

BDQ-15-1 -8,43 0,14 -7,17 0,08 

BDQ-15-2 -8,54 0,13 -7,35 0,04 

BDQ-15-3 -8,42 0,11 -7,21 0,06 

BDQ-15-4 -8,59 0,14 -7,12 0,09 

BDQ-15-5 -8,51 0,14 -7,07 0,09 

BDQ-15-6 -8,66 0,12 -7,51 0,07 

BDQ-15-7 -8,57 0,14 -6,96 0,10 

BDQ-15-8 -8,49 0,15 -6,93 0,09 

BDQ-15-9 -8,36 0,14 -7,25 0,10 

BDQ-15-10 -8,20 0,14 -6,83 0,11 

BDQ-15-11 -8,15 0,12 -6,73 0,10 

BDQ-15-12 -8,01 0,12 -6,73 0,10 

BDQ-15-13 -8,02 0,14 -6,74 0,10 

BDQ-15-14 -8,08 0,11 -6,68 0,10 

BDQ-15-15 -7,97 0,13 -6,87 0,10 

BDQ-15-16 -7,77 0,12 -6,69 0,10 

BDQ-15-17 -7,67 0,14 -6,79 0,10 

BDQ-15-18 -8,06 0,14 -8,39 0,10 

BDQ-15-19 -8,30 0,12 -7,49 0,09 

BDQ-15-20 -8,22 0,12 -6,69 0,04 

BDQ-15-21 -8,35 0,13 -6,79 0,10 

BDQ-15-22 -8,13 0,12 -6,73 0,08 

BDQ-15-23 -7,91 0,14 -6,44 0,07 

BDQ-15-24 -8,11 0,11 -6,50 0,05 

BDQ-15-25 -8,29 0,11 -6,81 0,07 

BDQ-15-27 -8,36 0,12 -7,62 0,08 

BDQ-15-28 -8,22 0,11 -7,13 0,07 

BDQ-15-29 -8,46 0,11 -8,15 0,07 

BDQ-15-30 -8,26 0,11 -7,16 0,07 

BDQ-15-31 -8,48 0,13 -7,20 0,11 

BDQ-15-32 -8,37 0,11 -7,30 0,05 

BDQ-15-33 -8,40 0,12 -6,91 0,10 

BDQ-15-34 -8,34 0,11 -7,06 0,07 

BDQ-15-35 -8,00 0,11 -7,11 0,06 

BDQ-15-36 -8,52 0,11 -7,25 0,05 

BDQ-15-37 -8,93 0,12 -7,78 0,06 

BDQ-15-38 -8,59 0,12 -7,64 0,07 

BDQ-15-39 -8,56 0,12 -7,83 0,10 

BDQ-15-40 -8,47 0,11 -7,20 0,05 

BDQ-15-41 -8,78 0,13 -7,13 0,08 

BDQ-15-42 -8,81 0,11 -6,98 0,06 
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BDQ-15-43 -8,87 0,12 -7,63 0,04 

BDQ-15-44 -8,51 0,11 -7,44 0,06 

BDQ-15-45 -8,62 0,15 -7,47 0,10 

BDQ-15-46 -8,58 0,11 -7,50 0,07 

BDQ-15-47 -8,38 0,11 -7,36 0,07 

BDQ-15-48 -8,45 0,11 -7,38 0,05 

BDQ-15-49 -8,14 0,11 -7,36 0,07 

BDQ-15-50 -8,17 0,12 -7,16 0,04 

BDQ-15-51 -8,33 0,11 -7,13 0,05 

BDQ-15-52 -8,02 0,11 -7,05 0,03 

BDQ-15-53 -7,83 0,11 -7,07 0,07 

BDQ-15-54 -7,87 0,11 -7,68 0,06 

BDQ-15-55 -7,80 0,11 -7,12 0,04 

BDQ-15-56 -7,82 0,11 -7,06 0,07 

BDQ-15-57 -7,97 0,11 -7,19 0,04 

BDQ-15-58 -8,10 0,11 -6,85 0,03 

BDQ-15-59 -8,05 0,11 -6,68 0,04 

BDQ-15-60 -7,75 0,11 -7,06 0,04 

BDQ-15-61 -7,52 0,12 -7,37 0,10 

BDQ-15-62 -7,63 0,09 -7,22 0,06 

BDQ-15-63 -7,73 0,09 -7,35 0,07 

BDQ-15-64 -7,99 0,10 -7,30 0,10 

BDQ-15-65 -8,02 0,09 -7,25 0,05 

BDQ-15-66 -8,07 0,10 -7,24 0,05 

BDQ-15-67 -7,90 0,09 -7,05 0,05 

BDQ-15-68 -7,80 0,10 -7,13 0,06 

BDQ-15-69 -7,83 0,09 -7,16 0,05 

BDQ-15-69 -7,66 0,11 -6,95 0,07 

BDQ-15-70 -7,51 0,09 -7,08 0,05 

BDQ-15-71 -7,68 0,10 -7,02 0,06 

BDQ-15-72 -7,23 0,09 -7,39 0,08 

BDQ-15-73 -7,26 0,09 -7,31 0,05 

BDQ-15-74 -7,12 0,09 -7,57 0,07 

BDQ-15-75 -6,81 0,09 -7,59 0,05 

BDQ-15-76 -6,74 0,09 -7,49 0,05 

BDQ-15-77 -6,65 0,09 -7,60 0,05 

BDQ-15-78 -6,85 0,09 -7,45 0,05 

BDQ-15-79 -6,81 0,10 -7,51 0,08 

BDQ-15-80 -6,78 0,09 -7,38 0,05 

BDQ-15-81 -6,62 0,09 -7,30 0,05 

BDQ-15-82 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

BDQ-15-83 -6,61 0,12 -7,09 0,10 

BDQ-15-84 -7,02 0,09 -7,19 0,06 

BDQ-15-85 -6,99 0,10 -7,19 0,08 

BDQ-15-86 -7,09 0,09 -7,15 0,07 
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BDQ-15-87 -6,69 0,11 -7,09 0,08 

BDQ-15-88 -6,24 0,08 -7,45 0,06 

BDQ-15-89 -6,05 0,08 -7,42 0,05 

BDQ-15-90 -6,07 0,08 -7,62 0,06 

BDQ-15-91 -6,07 0,08 -7,49 0,05 

BDQ-15-92 -6,05 0,11 -7,28 0,07 

BDQ-15-93 -6,29 0,09 -7,40 0,05 

BDQ-15-94 -6,55 0,09 -7,25 0,05 

BDQ-15-95 -6,73 0,09 -7,20 0,05 

BDQ-15-96 -7,14 0,09 -7,22 0,05 

BDQ-15-97 -7,35 0,11 -6,93 0,07 

BDQ-15-98 -7,38 0,10 -7,10 0,10 

BDQ-15-99 -7,57 0,09 -6,81 0,05 

BDQ-15-100 -7,37 0,09 -6,81 0,06 

BDQ-15-101 -7,37 0,10 -6,87 0,06 

BDQ-15-102 -7,54 0,09 -6,63 0,05 

BDQ-15-103 -7,66 0,09 -6,88 0,05 

BDQ-15-104 -7,68 0,09 -7,03 0,05 

BDQ-15-105 -7,70 3,43 -47,67 38,46 

BDQ-15-106 -7,56 0,09 -7,18 0,05 

BDQ-15-107 -7,37 0,11 -7,21 0,09 

BDQ-15-108 -7,28 0,10 -7,22 0,07 

BDQ-15-109 -7,08 0,10 -7,47 0,06 

BDQ-15-110 -6,62 0,10 -7,43 0,07 

BDQ-15-111 -6,55 0,08 -7,69 0,06 

BDQ-15-112 -6,43 0,09 -7,99 0,08 

BDQ-15-113 -6,44 0,09 -8,10 0,06 

BDQ-15-114 -6,10 0,09 -8,07 0,09 

BDQ-15-115 -5,49 0,09 -7,87 0,09 

BDQ-15-116 -5,60 0,10 -7,79 0,11 

BDQ-15-117 -5,73 0,08 -7,79 0,06 

BDQ-15-118 -5,57 0,08 -8,12 0,08 

BDQ-15-119 -5,34 0,13 -8,57 0,11 

BDQ-15-120 1,88 0,06 -2,11 0,09 

BDQ-15-26  -8,20 0,07 -6,75 0,05 

BDQ-15-82  -6,59 0,06 -7,48 0,05 

BDQ-16-0  -8,63 0,08 -6,90 0,06 

BDQ-16-0.05 -9,02 0,08 -7,04 0,05 

BDQ-16-0.10  -9,10 0,07 -7,09 0,05 

BDQ-16-0.15  -9,21 0,08 -7,12 0,09 

BDQ-16-0.20  -9,23 0,07 -6,97 0,04 

BDQ-16-0.25 -9,24 0,09 -6,87 0,09 

BDQ-16-0.30  -9,28 0,07 -7,01 0,07 

BDQ-16-0.35  -9,15 0,08 -7,18 0,06 

BDQ-16-0.40  -9,22 0,07 -7,15 0,05 
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BDQ-16-0.45  -9,31 0,08 -7,05 0,06 

BDQ-16-0.50  -9,30 0,09 -7,21 0,07 

BDQ-16-0.55  -9,18 0,09 -6,95 0,06 

BDQ-16-0.60  -9,38 0,08 -7,01 0,06 

BDQ-16-0.65  -9,14 0,07 -7,13 0,04 

BDQ-16-0.70  -9,38 0,08 -7,14 0,09 

BDQ-16-0.75  -9,31 0,08 -7,11 0,10 

BDQ-16-0.80 -9,50 0,08 -7,18 0,04 

BDQ-16-0.85  -9,53 0,07 -7,43 0,05 

BDQ-16-0.90  -9,53 0,07 -7,33 0,04 

BDQ-16-0.95 -9,67 0,08 -7,01 0,10 

BDQ-16-1.00 -9,67 0,09 -7,27 0,07 

BDQ-16-1.05 -9,07 0,08 -6,91 0,08 

BDQ-16-1.10 -9,34 0,08 -6,93 0,09 

BDQ-16-1.15  -9,36 0,08 -7,11 0,08 

BDQ-16-1.20  -9,63 0,08 -7,15 0,07 

BDQ-17-0  -6,88 0,10 -7,09 0,11 

BDQ-17-0.50  -7,19 0,07 -7,29 0,07 

BDQ-17-1.00 -6,57 0,09 -7,10 0,05 

BDQ-17-1.55  -6,59 0,11 -6,84 0,07 

BDQ-17-2.00 -7,19 0,08 -7,36 0,10 

BDQ-17-2.50  -6,96 0,07 -7,12 0,07 

BDQ-17-3.00  -7,10 0,07 -7,16 0,06 

BDQ-17-3.50  -7,10 0,07 -7,86 0,04 

BDQ-17-4.20 -7,11 0,07 -7,24 0,06 

BDQ-17-4.50 -7,22 0,06 -7,20 0,05 

BDQ-17-5.00 -7,20 0,08 -7,63 0,06 

BDQ-17-5.40  -7,20 0,07 -6,99 0,06 

COR-1C-1.15  -6,34 0,07 -6,45 0,06 

COR-1C-1.55  -5,16 0,10 -6,32 0,10 

COR-1C-2.00 -6,70 0,10 -4,78 0,11 

COR-1C-2.50  -6,81 0,07 -4,98 0,09 

COR-1C-3.00  -6,58 0,06 -4,49 0,08 

COR-1C-3.50  -6,84 0,10 -5,05 0,15 

COR-1B-4.00  -6,90 0,06 -5,37 0,05 

COR-1B-4.55 -6,17 0,06 -6,74 0,05 

COR-1B-5.00  -6,97 0,06 -6,15 0,05 

COR-1B-5.55 -7,03 0,07 -7,86 0,06 

COR-1B-5.95  -7,12 0,06 -8,27 0,06 

COR-1A-8.15 -7,33 0,08 -4,83 0,07 

COR-1A-8.55 -7,22 0,07 -4,81 0,06 

QX1-A -4,11 0,06 -5,64 0,06 

QX1-C -10,56 0,07 -5,19 0,05 

QX1-D -10,72 0,08 -5,88 0,05 

QX1-E  -10,96 0,08 -6,04 0,07 
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QX1-EF  -10,55 0,08 -5,26 0,05 

QX1-EF'  -11,22 0,09 -6,21 0,08 

QX1-F  -10,83 0,08 -5,32 0,06 

AUR-9  -10,36 0,09 -6,13 0,10 

AUR-31 -8,78 0,07 -6,52 0,05 

26-9I -2,66 0,05 -6,07 0,05 

15-1 I -6,15 0,07 -6,64 0,05 

19-2 I -6,55 0,07 -5,95 0,06 

26-9 I -3,07 0,06 -6,22 0,06 

26-7 I -2,60 0,07 -6,86 0,05 

P -5,04 0,06 -6,08 0,05 

F  -5,10 0,06 -6,15 0,05 

DM-1A  -8,24 0,07 -7,05 0,05 

DM-1B  -10,87 0,08 -6,99 0,05 

DM-1C  -12,20 0,08 -7,14 0,06 

DM-2  -11,61 0,08 -6,30 0,06 

GSP-E-2  -9,63 0,09 -3,63 0,05 

GSP-E-3  -10,02 0,08 -4,75 0,05 

GSP-E-4  -8,36 0,10 -4,78 0,07 

 


