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NOTA BREVE
Ocorrência de dolomita em sela de rochas carbonáticas na mina Rio Bonito,
Grupo Açungui (Paraná)
Cristina Valle Pinto-Coelho1, José Manoel dos Reis Neto1, Nilo Siguehiko Matsuda2,
Almério Barros França2 & Ricardo Jahnert2
Resumo O processo de dolomitizacão que atingiu as rochas carbonáticas do Grupo Açungui, de idade neoproterozóica, aflorantes na Mina Rio Bonito (PR) ocorreu em dois episódios distintos, sendo do tipo substituição e preenchimento. No primeiro caso, a rocha calcítica pretérita teve a matriz substituída por dolomita em
cristais com granulação fina à média, distribuição unimodal, secundariamente polimodal, em indivíduos com
aspecto turvo. A dolomitizacão do tipo preenchimento, responsável pela precipitação do material micrítico
(Dp1), de composição dolomítica, rico em Fe, originou-se a partir de fluido em desequilíbrio químico com o
fluido responsável pela dolomitização anterior. O cimento dolomítico Dp2 está constituído por dolomita do
tipo em sela, com indivíduos não-planares, granulação grossa e forte extinção ondulante. Este tipo de dolomita
ocorre, ainda, no preenchimento de fraturas, tanto na brecha, quanto no mármore dolomítico, com geração
posterior à do tipo anterior. O processo de dedolomitização ocorreu na brecha dolomítica, em condições superficiais, com a precipitação de calcita tardia como preenchimento de cavidades em associação à dolomita da
geração Dp2. Quartzo completa a última fase de preenchimento das cavidades.
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Abstract Occurrence of saddle dolomite in the carbonate rocks of Rio Bonito mine – Açungui
Group – Paraná State – Brazil. The dolomitization process which affected the carbonate rocks in the

Açungui Group, exposed in the Rio Bonito quarry, occurred in two distinct episodes, namely of replacement
and void-filling types. In the first case, the ancient limestone had its matrix largely substituted by dolomite with
finely to averagely-grained crystals, primarily unimodal and secondarily polimodal distribution, in individuals
of cloudy aspect. The void-filling type of dolomitization, responsible for the precipitation of micritic material
(Dp1) of dolomitic and Fe-rich composition, originated from fluid in chemical disequilibrium with the fluid
responsible for the previous dolomitization. The dolomitic cement Dp2 is constituted of saddle dolomite with
non-planar individuals, coarsely-grained and with strong undulate extinction. Moreover, this type of dolomite
occurs in the process of fracture-filling, in the breccia as well as in the dolomite marble, with generation
posterior to that of the previous type. The dedolomitization process occurred in the dolomitic breccia, under
superficial conditions, with the precipitation of late calcite as a void-filleing in association with the dolomite
from Dp2 generation. Quartz completes the final phase of the void-filling process.
Keywords: dolomitization, saddle dolomite, Açungui Group, Paraná; Rio Bonito quarry.

INTRODUÇÃO As rochas carbonáticas são consideradas importantes fontes armazenadoras de diversos
bens minerais, dentre eles hidrocarbonetos, depósitos
de Pb e Zn do tipo Mississipi Valley e do tipo skarn.
Atualmente, cerca de 50% das reservas de petróleo
presentes nas rochas carbonáticas são encontradas em
dolomitos (Warren 2000). No Brasil, nos últimos anos,
a descoberta de óleo pela PETROBRAS em rochas carbonáticas em bacias marginais vislumbrou um novo
horizonte prospectivo, o que tem levado a empresa a
investir em pesquisas em outros alvos além daqueles já

conhecidos em rochas siliciclásticas.
Nas rochas carbonáticas a dolomitização é uma
das variáveis mais complexas envolvidas no processo
de geração de porosidade, reconhecida como fundamental para a geração de rochas reservatório. A dolomitização pode criar, preservar ou destruir a porosidade,
dependendo da trama e da textura das rochas originais,
além da composição do fluido responsável pela substituição, da taxa de substituição e da duração do processo
(Gasparrini 2003, Qing & Mountjoy 1994).
A dolomita em sela é considerada um produ-
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to comum da diagênese tardia e atividade hidrotermal,
ocorrendo como preenchimento de poros ou veios ou
ainda como produto de substituição em calcários calcíticos e dolomíticos. A presença em estilólitos e brechas
tectônicas é freqüente (Searl 1989) e a associação com
depósitos minerais do tipo Mississipi Valley (MVT),
depósitos exalativos (SEDEX) e hidrocarbonetos é amplamente aceita na literatura especializada (Qing 1998,
1998a, Warren 2000, Ahr 2004, Davies 2004, Lonnee
& Machel 2004).
A área alvo desta pesquisa – a Mina Rio Bonito
(MRB) situa-se no município de Campo Largo – PR, a
aproximadamente 55 Km de Curitiba. A 32 Km a NW
do município de Campo Largo situa-se a fábrica da
Companhia de Cimentos Itambé, proprietária da mina,
e em estrada secundária com revestimento de concreto, num percurso aproximado de 22 Km, atinge-se a
mina. A empresa fornece cimentos Portland e cimentos especiais para construtoras, fabricantes de artefatos
de concreto, pré-moldados, indústrias de fibrocimento,
concreteiras e empreiteiras de obras.
No Grupo Açungui, de idade neoproterozóica, as rochas carbonáticas dolomitizadas da Formação
Água Clara aflorantes na MRB estão constituídas por
mármore e brecha dolomitizada, cuja origem relaciona-se a fraturamento hidráulico, onde foi identificada
a presença de dolomita em sela originada a partir de
processo de dolomitização multifásico, responsável
pela geração de material de preenchimento de fraturas
e de cavidades. Os resultados aqui apresentados foram
gerados pelo projeto Petrocal, convênio firmado entre
a PETROBRAS, LAMIR – Laboratório de Análises de
Minerais e Rochas do Departamento de Geologia da
Universidade Federal do Paraná e a FUNPAR – Fundação da Universidade Federal do Paraná, cujo objetivo
principal visou a caracterização petrográfica e geoquímica de rochas carbonáticas.
A MINA RIO BONITO As rochas carbonáticas
da MRB, submetidas a metamorfismo de fácies xisto
verde durante o Ciclo Brasiliano, foram subdivididas,
de acordo com critérios petrográficos, geoquímicos e
estruturais, em três grupos: (i) rochas originais, onde
encontra–se preservado acamamento sedimentar e a
deformação é pouco acentuada ou ausente, constituídas por metamargas e mármores calcíticos; (ii) rochas
carbonáticas milonitizadas e (iii) rochas dolomitizadas
(mármore e brecha dolomítica) (Pinto-Coelho inédito).
A brecha ocorre associada ao mármore dolomítico, em
contato abrupto com o mármore calcítico, numa extensão aproximada de 60 metros. Com origem relacionada
a fraturamento hidráulico (Pinto-Coelho inédito) apresenta cor castanha intensa e constitui-se por fragmentos
de mármore dolomítico com formas angulosas a subangulosas e dimensões variadas (1 – 5 cm), cimentadas
por material carbonático castanho, róseo e branco.
A dolomita em sela A variedade de dolomita que
exibe deformação no retículo cristalino, conferindo
ao mineral forma arqueada, é designada dolomita em
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sela (Radke & Mathis 1980). A morfologia dos cristais
euédricos de dolomita varia de romboedros com faces
ligeiramente curvas que, com o aumento da curvatura, atingem formas semelhantes à sela. O hábito em
ponta de lança ou as formas ligeiramente curvas são
função da orientação cristalográfica do mineral (Radke
& Mathis 1980). A deformação no retículo cristalino
ocorre como conseqüência da ocupação de sítios de Mg
pelo Ca, causando distorção em função da diferença de
raios iônicos; o Ca ocupa preferencialmente as bordas
do cristal, causando expansão em relação às faces centrais. Dados microtermométricos indicam temperatura
de formação entre 60 – 1500 C, podendo atingir 1900 C,
sendo, assim, empregada como geotermômetro (Radke
& Mathis 1980, Qing & Mountjoy 1994)
Nas rochas dolomitizadas da MRB a dolomita
em sela ocorre sob a forma de preenchimento de fraturas
no mármore dolomítico (Fig. 1A) e no preenchimento
de fraturas e cavidades na brecha (Figs. 1B e 1C), caracterizando o cimento do tipo preenchimento, designado Dp2. O cimento Dp1 é representado por material
carbonático micrítico que ocorre, igualmente, no preenchimento de cavidades e fraturas na brecha dolomítica.
Na dolomita em sela descrita no mármore dolomítico é
notável a extinção ondulante dos cristais (Fig. 1A), bem
como a distribuição polimodal, com indivíduos não–
planares. Na brecha dolomítica, as características mais
marcantes dos cristais são o hábito em ponta de lança,
as exsoluções de goethita desenvolvidas ao longo de
planos de clivagens, as bordas límpidas e as porções
centrais exibindo intenso aspecto turvo (Figs. 1D e 1E).
Essa última característica é indicativa de neomorfismo
ou recristalização (Qing 1998; Machel 1997). A matriz
do mármore dolomítico é constituída por dolomita do
tipo substituição (Ds) em indivíduos não-planares dispostos em mosaico, com distribuição dominantemente
unimodal e granulação fina à média.
A brecha dolomítica foi analisada ao microscópio eletrônico de varredura (MEV), por meio do mapeamento químico, visando estabelecer a distribuição dos
principais cátions presentes (Fe, Mg e Ca). Na figura 2A
tem-se a lâmina delgada da brecha, onde se nota fragmento de mármore dolomítico intensamente venulado,
com vênulas preenchidas por dolomita límpida de cor
branca, correspondendo à geração de preenchimento de
fraturas (Dp2), além da presença do cimento do tipo
Dp1, micrítico e de cor castanha. A cavidade observada
na lâmina é preenchida pela associação entre dolomita
em sela e calcita tardia (Fig. 2B). Na figura 2C tem-se
imagem em MEV, em elétrons retroespalhados, onde os
pontos analisados correspondem à calcita (ponto 1), dolomita (ponto 2), dolomita com pico de Fe bem evidenciado (ponto 3) e dolomita + calcita (ponto 4). O mapeamento químico do Mg (Fig. 2D) revela a distribuição
desse elemento ao longo da fase mineral correspondente à dolomita, onde os maiores teores coincidem com a
extremidade do cristal que exibe o hábito em ponta de
lança. A distribuição do Ca (Fig. 2E), presente em todas as fases minerais analisadas, apresenta-se homogênea ao longo da amostra e o Fe (Fig. 2F) concentra-se,
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Figura 1 - (A) Dolomita em sela do tipo preenchimento (Dp), com acentuada extinção ondulante, em
indivíduos não-planares, em distribuição polimodal, preenchendo fratura em mármore dolomítico fino,
constituído por dolomita do tipo substituição (Ds). NX. (B) Cimento dolomítico do tipo Dp1, micrítico,
em contato com fragmento de mármore dolomítico (Md). A seta indica cavidade preenchida por quartzo.
Dp2 = dolomita em sela. N//. (C) Detalhe do cimento dolomítico do tipo preenchimento (dolomita em sela
Dp2) desenvolvido a partir do cimento micrítico Dp1. N//. (D) Detalhe da dolomita em sela (Dp2), com
hábito em ponta de lança, bordas límpidas e exsolução de goethita ao longo de superfícies de clivagem.
N//. (E) Idem anterior, com preenchimento de interstícios por quartzo (seta). NX.

preferencialmente, ao longo da dolomita. Teores em Fe
que podem atingir 100.000 ppm são comuns na dolomita em sela da brecha da MRB (Pinto-Coelho inédito),
característica comumente descrita na literatura especiaRevista Brasileira de Geociências, volume 38 (2), 2008

lizada (Radke & Mathis 1980).
A associação entre calcita tardia e dolomita, além
da presença de exsoluções de goethita ao longo de clivagens da dolomita em sela, são indícios de processo de
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Figura 2 - (A) Fotomicrografia da brecha dolomítica, mostrando fragmento de mármore dolomítico
(Md),cimento micrítico Dp1, cavidade e fraturas preenchidas por dolomita do tipo Dp2. (B) Detalhe da
cavidade da fotomicrografia anterior, mostrando o preenchimento por dolomita em sela (Dp2) e calcita
tardia (Cc) NX. (C) Imagem em MEV/ BSE da cavidade anterior. Aumento: 30x. Os pontos 1 a 4 foram analisados em EDS, sendo 1=calcita; 2=dolomita; 3=dolomita + Fe; 4=dolomita + calcita. (D) Mapeamento
químico de Mg, por EDS, da imagem anterior. (E) Idem para Ca; (F) Idem para Fe.
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dedolomitização, com gênese em condições superficiais
e temperaturas inferiores a 50oC (Pinto-Coelho inédito).
CONCLUSÕES A brecha dolomítica da MRB mostra dolomitizacão do tipo preenchimento, responsável
pela precipitação do material micrítico (Dp1), de composição dolomítica, rico em Fe, originado a partir de
fluido em desequilíbrio químico com o fluido responsável pela dolomitização do tipo substituição. Uma segunda fase de dolomitização gerou o cimento do tipo Dp2,
constituído por dolomita do tipo em sela, com indivíduos não-planares, granulação grossa, forte extinção ondulante, que ocorre, ainda, no preenchimento de fraturas, tanto na brecha, quanto no mármore dolomítico. O
processo de dedolomitização, posterior à dolomitização
principal, ocorreu na brecha dolomítica, com a precipi-

tação de calcita tardia como preenchimento de cavidades em associação à dolomita da geração Dp2. Quartzo
completa a última fase de preenchimento dessas cavidades. As temperaturas requeridas para a cristalização
da dolomita em sela são inferiores àquelas observadas
durante o metamorfismo de fácies xisto verde em mármores do Grupo Açungui, levando à conclusão de que
esse mineral se formou após o evento tectonomagmático do Ciclo Brasiliano. Durante condições superficiais,
com temperaturas inferiores a 50oC, foi submetido a
processo de dedolomitização, com formação de calcita
tardia. Dados isotópicos de C e O, além de microtermometria de inclusões fluidas, são necessários para melhor
caracterização das condições físico-químicas vigentes
durante a formação desse mineral.
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