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Resumo  

 

Este estudo está relacionado aos depósitos de espongilito que ocorrem em lagoas rasas 

associadas a superfície de erosão desenvolvidas sobre rochas do Supergrupo São Francisco 

(Neoproterozóico). Coberturas Cenozóicas de sedimentos siliciclásticos estão associados à esta 

superfície que tem nas adjacências as rochas do Grupo Areado indiviso (Mesozóico). 

Estudos de campo associados à tratamentos de imagens multiespectrais e SRTM contribuíram 

para o conhecimento do contexto geológico-geomorfológico no qual inserem as lagoas com os 

depósitos de espongilitos.  

A evolução da paisagem de cerrado na região de João Pinheiro desenvolveu-se a partir de 

processos erosivos significativos que dominaram a região após o Cretáceo, gerando a formação de um 

planalto dissecado onde 4 morfodomínios foram identificados: i) morfodomínio 1, representado por 

platôs associado aos arenitos do Grupo Areado, apresenta as maiores altitudes da área; ii) 

morfodomínio 2 que constitui uma área dissecada associada aos pelitos do Grupo Areado; iii) 

morfodomínio 3, representado por superfícies de erosão associadas às rochas do Grupo Bambui e Pré-

Bambuí, sendo sobrepostas por sedimentos terciários/quaternários, onde encontram-se as lagoas; iv) 

morfodomínio 4, constitui vales em calha que contêm as principais drenagens da região (rios da Prata 

e Paracatu) segundo um padrão meandrante, com feição geomorfológica fluvial de rios decapitados. 

Estes vales cortam a superfície de aplainamento (morfodomínio 3) que contêm sedimentos 

pleistocênicos, caracterizando o morfodomínio mais recente. 

A direção preferencial de SE-NW para o sistema de drenagens, sugere que os arenitos do 

Grupo Areado constituem a área fonte de sedimentos hospedeiros dos depósitos de espongilito. 

A caracterização mineralogica e textural por microscopia óptica, difratometria de raios X 

(DRX), análise térmica diferencial e termogravimétrica (ATD/ATG), espectroscopia do infravermelho 

(IR), microscopia eletrônica (MEV), de amostras de sete lagoas de espongilito (Avião, Carvoeiro, 

Vânio, Preguiça, Divisa, Severino, Feijão) mostrou uma similaridade sedimentológica entre os 

depósitos. Esses apresentam forma lenticular e são caracterizados por fácie arenosa na base, areno-

argilosa rica em espículas na porção intermediária e fácie areno-argilosa rica em matéria orgânica no 

topo. 

Petrograficamente, os sedimentos hospedeiros dos espongilitos e os sedimentos siliciclásticos 

do Grupo Areado apresentam fases detríticas com características mineralógicas e texturais 

semelhantes, como a presença de grãos de quartzo bem selecionados e superfícies de abrasão, típicas 

de retrabalhamento eólico. Esse retrabalhamento ocorre no ambiente deposicional em que os arenitos 



 xxii 

do Grupo Areado formaram-se. Minerais pesados como a estaurolita, turmalina e zircão e 

argilominerais como caolinita, traços de ilita, chlorita, interestratificados clorita/esmectita e 

illita/esmectita ocorrem tanto nos sedimentos formadores dos depósitos de espongilito quanto nos 

arenitos Areado. Essas características mineralógicas e texturais sugerem que os sedimentos do Grupo 

Areado constituem a principal fonte dos sedimentos das lagoas que formam os depósitos de 

espongilito.  

A caracterização microscópica das espículas levou à identificação específica das seis espécies 

de esponjas de água doce que compõe a típica espongofácies dos depósitos de espongilitos brasileiros: 

Metania spinata (Carter, 1881), Dosilia pidanieli Volkmer-Ribeiro, 1992, Trochospongilla variabilis 

Bonetto & Ezcurra de Drago, 1973, Corvomeyenia thumi (Traxler, 1895), Heterorotula fistula sp. n. 

Volkmer-Ribeiro & Motta (1995) e Radiospongilla amazonensis Volkmer-Ribeiro & Maciel 1983. A 

variação da composição dessas assembléias, o estágio de formação das espículas e sua conservação 

nos distintos horizontes, além da presença de diatomáceas e outros compostos abióticos sugerem uma 

variação ambiental na época da formação destes depósitos, alternando um clima mais úmido e frio e 

clima mais seco com chuvas torrenciais. Datações de C14 e δ13C estabeleceram idades de formação 

destes depósitos entre o Pleistoceno Superior/Holoceno. 

Os depósitos de espongilito apresentam de 3 a 80% de sílica amorfa (opala), que corresponde 

principalmente a espículas de esponjas. Entretanto, os padrões morfológicos/granulométricos das 

espículas assim como a presença de fases detríticas associadas controlam as diferenças em qualidade 

dos espongilitos, refletindo a necessidade de análises físicas e mineralógicas de modo a qualificar 

industrialmente estas variações. Particularmente para os depósitos Avião e Preguiça, as fácies 

intermediárias apresentaram os maiores teores com espículas mais robustas caracterizando 

espongilitos de alta qualidade. Apesar das análises granulométricas evidenciarem variações de 

tamanho (240 a 450µm) estas variações podem ser consideradas negligenciáveis para sua aplicação 

industrial.  
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Abstract 

 

This study relates to the spongillites deposits that occurs in shallow ponds on a karstic 

planation surface developed on rocks of the Neoproterozoic São Francisco Supergroup. Cenozoic 

siliciclastics sediments are related to this surface and Mesozoic Areado Group rocks occur adjacent to 

the deposits.  

Field studies associated with the analysis of multispectral images have contributed to the 

knowledge about the geological and geomorphological context in which the lakes with the spongillites 

deposits occur. 

The Cerrado landscape evolution from the João Pinheiro region where the spongillite deposits 

occur have been controlled by important erosive processes after the Cretaceous that led to the 

formation of a disssecated high plain where 4 geomorphological domains were identified: i) domain 1, 

represented by plateaux related to sandstones from the Areado Group that show the highest altitudes in 

the area; ii) domain 2 that constitutes a dissecated area related to pelites from the Areado Group; iii) 

domain 3, comprising of a karstic planation surface associated to the carbonatic rocks from Bambui 

Group and Pré-Bambuí unit covered by Cenozoic sediments where the lakes occur; iv) domain 4 is 

composed of trough shaped valleys enclosing meandering underfit streams (rivers Prata and Paracatu). 

These valleys cut through the karstic planation surface (domain 3) where Pleistocene sediments occur 

and characterize the more recent morphological domain. 

The preferential direction of SE-NW of the drainage system suggests that the sandstones of the 

Areado Group constituted the source area of the spongillite-hosting sediments. 

Mineralogical and textural characterization by optical microscopic analysis, X-ray diffraction 

(XRD), differential and gravimetric analysis (DTA-GTA), infrared spectroscopy (IR), and scanning 

electron microscopy (SEM) of seven open-pit deposits (Avião, Carvoeiro, Vânio, Preguiça, Divisa, 

Severino, Feijão) showed a sedimentological similarity between the deposits. They are lens-shaped 

and are characterized at the bottom by sand facies, in the middle by spicules-rich muddy-sand facies 

and at the top by organic matter-rich muddy-sand facies. 

Petrographically, the spongillite-hosting sediments and the siliciclastic sediments of the 

Areado Group show detrital phases with similar mineralogical and textural features, such as the 

presence of well-sorted quartz grains and surface features of abrasion typical of Aeolian reworking 

that occurred in the depositional environment in which the sandstone of the Areado Group were 

formed. Detrital heavy minerals, such as staurolite, zircon, tourmaline, and clay minerals, such as 
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kaolinite, low amounts of illite, scarce chlorite and muxed-layer chlorite/smectite and illite/smectite 

occur in the spongilite-hosting sediments and in sandstones from the Areado Group. These 

mineralogical and textural features show that the sediments of the Areado Group constitute the main 

source of the pond sediments that host spongillite. 

The examination of the spicules by light microscopy showed spongofacies of six sponges 

typical of Brazilian spongillite deposits: Metania spinata (Carter, 1881), Dosilia pidanieli Volkmer-

Ribeiro, 1992, Trochospongilla variabilis Bonetto & Ezcurra de Drago, 1973, Corvomeyenia thumi 

(Traxler, 1895), Heterorotula fistula sp. n. Volkmer-Ribeiro & Motta (1995) e Radiospongilla 

amazonensis Volkmer-Ribeiro & Maciel 1983. The variation in composition of the assemblages and 

the stage of formation and preservation of the spicules in the different facies, as well as the presence of 

diatoms and abiotic components, suggest variation at the time of their formation and deposition. C14 

radiocarbon and stable isotope ratio δ13C analysis showed an age for the formation of the deposits 

between the Late Pleistocene and Holocene. 

The spongillite deposits show percentages between 3 to 80% of amorphous silica (opal) 

mainly represented by spicules. The morphological/grain size patterns of spicules as well as the 

associated minerals point towards a quality difference in the spongillites formed, reflecting the need 

for physical and mineralogical analysis in order to qualify industrially these differences. Particularly 

for the Preguiça and Avião deposits the intermediate facies showed the highest content of robust 

spicules characterizing prime quality spongillites. The grain size variations of the spicules (240 a 

450µm) observed in these facies were negligible for their industrial application. 

 

 



CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

 

1.1 – APRESENTAÇÃO 

 

Os objetos de estudo desta tese de doutoramento são os depósitos de espongilitos situados na 

região de João Pinheiro, perfazendo uma área de cerca de 85km2 que abrange cerca de 30 depósitos. 

Um reconhecimento de campo permitiu selecionar 7 depósitos para análises mais detalhadas seguindo 

a metodologia posteriormente explicada. 

 

Este trabalho visa a caracterização dos depósitos de espongilito, sob o ponto vista 

mineralógico e geoquímico, sua distribuição faciológica e condições ambientais de formação, tendo 

em vista a ocorrência de bacias intactas que permitem determinar os parâmetros físico-químicos 

controladores da sua geração e deposição. A partir da análise e interpretação desses dados, elaborar um 

modelo genético para esses depósitos visando uma melhor racionalização na explotação dos mesmos. 

 

Assim sendo, a caracterização desses depósitos se faz importante pela necessidade de se 

conhecer em detalhe, suas características mineralógicas e problemas, auxiliando a definição de sua 

concentração e aplicações industriais, visto que esse minério é pouco pesquisado, sob o ponto de vista 

da indústria mineral, e vem sendo subutilizado, sendo que, atualmente, o emprego mais comum é na 

fabricação de tijolos comuns e refratários. Especificamente na região de João Pinheiro, onde há uma 

grande concentração destes depósitos, perfazendo uma reserva estimada e 5,8 milhões de toneladas, 

poucos foram os estudos efetuados nestes sedimentos, principalmente, sob o ponto de vista geológico 

(Gammon & James 2001, Lorenz-Silva & Leipnitz 2003), mineralógico (Esper 2000) e paleoambiental 

(Racek 1966, 1970, Harrison et al. 1979, Harrison 1988, Volkmer-Ribeiro & Turcq 1996; Volkmer-

Ribeiro et al. 2001, Parolin et al. 2003, entre outros).  

 

Dentro deste contexto, dados relativos a caracterização paleoambiental a partir das espículas 

silicosas, é muito importantes na elucidação das condições de formação, deposição e concentração das 

esponjas, e consequentemente, formação dos depósitos de espongilitos, sendo um dos objetivos deste 

estudo. 

 

Buscando atender os objetivos dessa tese, a mesma consta de 8 capítulos: 

• Capítulo 1 – Introdução 

• Capítulo 2 – Metodologia 

• Capítulo 3 – Aspectos Regionais 
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• Capítulo 4 – Tratamento de imagem de satélite 

Composto pelo artigo científico a ser submetido a revista da Escola de Minas. 

• Capítulo 5 – Origem do espongilito 

Composto pelo artigo científico “Characterization and origin of spongillite-hosting 

sediment from João Pinheiro, Minas Gerais, Brazil” publicado no Journal of South 

American Earth Sciences em agosto de 2009. 

• Capítulo 6 – Indicadores paleoambientais 

Constituído pelo artigo “Espículas de esponjas continentais nos sedimentos cenozóicos do 

noroeste de Minas Gerais, como indicadores paleoambientais.” publicado pela Revista 

Brasileira de Paleontologia em setembro de 2009. 

• Capítulo 7 – Caracterização morfológica 

Composto pelo artigo científico “Morphological Characterisation of Spongillites from 

South-Eastern Brazil” que foi publicado no proceeding do Ninth International Congress 

for Applied Mineralogy, Brisbane, Austrália. 

• Capítulo 8 – Conclusão. 

1.2 - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA E VIAS DE ACESSO 
 

A área estudada situa-se na porção noroeste do estado de Minas Gerais à, aproximadamente, 

400 km de Belo Horizonte (Figura 1.1), no município de João Pinheiro, perfazendo uma área de cerca 

de 45 km2. 

O acesso à João Pinheiro é feito facilmente, a partir da capital mineira, pela rodovia federal, 

BR-040, sentido Brasília, passando pelos municípios de Sete Lagoas, Paraopeba e Três Marias. 
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Figura 1.1: Mapa de localização da região estudada, localizada no município de João Pinheiro, MG 

(modificado de Guia Quatro Rodas 2002).  

 

1.3 – O ESPONGILITO 
 

Espículas de esponjas silicosas podem constituir rochas sedimentares de dois tipos: aquelas 

compostas por depósitos de espículas de esponjas marinhas, então denominadas espiculito (Tasch 

1973) e aquelas compostas por depósitos de espículas de esponjas de água doce, formados em lagos e 

lagoas dos continentes e denominados espongilitos. Os espongilitos são formados essencialmente por 

espículas dessas esponjas (classe Demospongiae) que podem ocorrer quase puras ou associadas com 

argila, areia, matéria orgânica, essa chegando a formar extratos de turfa e resíduos de diatomáceas. 
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Os primeiros registros de esponjas de águas continentais brasileiras remontam de meados do 

século XIX, porém os estudos intensificaram-se enormemente a partir da década de 60.  

Atualmente as pesquisas intensificam-se e ramificam-se em diversos sentidos, como por 

exemplo, da busca da expansão geográfica dos levantamentos dessa fauna, (Volkmer-Ribeiro & Pauls 

2000) visando um continuado aprofundamento da taxonomia e ecologia desses animais, outro de 

aplicação desse conhecimento taxonômico/ecológico na área de paleointerpretações ambientais 

(Harrison et al., 1979, Hall & Herrmann 1980, Harrison 1988, Sifeddine et al. 1994, Volkmer-Ribeiro, 

1996, Cordeiro et al. 1997, Turcq et al. 1998, Cândido et al. 2000, Gaiser et al. 2004, Parolin et al. 

2007, Almeida et. al. 2009b), outro de intensificação dos levantamentos e gênese dos próprios 

espongilitos (Volkmer-Ribeiro & Motta 1995, Volkmer-Ribeiro et al. 1998, Volkmer-Ribeiro et al. 

1999) e um último de suas aplicações industriais (Souza et al. 1988, Esper 2000, Yamamoto 2000, 

Delbem et al. 2001, Santos et al. 2002, Almeida et al. 2008).  

 

1.3.1 – Esponjas 

 

1.3.1.1 – Características Gerais 

As esponjas (que constituem o filo Porifera, do latim porus = poro + fera = portador) são 

organismos sésseis que tem um plano corporal incomum construído ao redor de um sistema de canais 

cujo fluxo de água permite alimentação, trocas gasosas e remoção dos resíduos do metabolismo. Das 

mais de 5 mil espécies de esponjas conhecidas, são reconhecidos, hoje em dia, mundialmente, cerca de 

149 espécies de esponjas continentais, e no Brasil são registradas 44 espécies (Volkmer-Ribeiro 1999).  

São um dos principais integrantes das comunidades bentônicas marinhas e com ampla 

distribuição, desde a zona do entremarés até grandes profundidades. 

As principais características deste filo (Moore et al. 1952, Ruppert & Barnes 1996) são: 

• Nível celular de organização, pois ao menos nos adultos não existem junções 

especializadas, nem membrana basal;  

• aquático (principalmente marinho); 

• metazoários; 

• majoritariamente, assimétricos, poucos com simetria radial; 

• não apresentam órgãos, sistemas ou tecidos nervosos; 

• sistema aqüífero bastante diversificado: múltiplos poros inalantes (óstios) e um ou 

vários poros exalantes (ósculos), câmaras coanocitárias reduzidas ou numerosas, 

presença ou ausência de canais;  

• na fase larval nadam livremente e quando adultos, são sésseis; 

• esqueleto: relativamente complexo, podendo ser composto de espículas calcárias, 

espículas silicosas, fibras de espongina protéica ou uma combinação das duas últimas; 
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• reprodução, principalmente, sexual; propagação assexuada por gêmulas, comum nas 

esponjas de água doce e 

• grande capacidade de regeneração: algumas podem ter suas células dissociadas 

mecanicamente e ainda serem capazes de formar uma esponja completa.  

Com relação ao esqueleto, formado por espículas, é importante ressaltar que as mesmas 

podem ser compostas, no caso das esponjas marinhas de dois diferentes componentes químicos (Eaton 

et al. 1960), o mais comum é a sílica hidratada (opala) e o carbonato de cálcio (calcita). As espículas 

calcárias são comumente silicificadas após soterramento e desse modo imitam espículas silicosas 

originais. Em contrapartida, espículas silicosas podem ser dissolvidas de rocha argilosas pela água 

subterrânea e o molde ser preenchido por calcita (ou limonita) da mesma maneira simulando uma 

espícula calcária.  

As espículas existem em várias formas, cujo tamanho pode variar de poucos micrômetros a 

centímetros, são importantes na identificação e na classificação das espécies. Com relação à 

nomenclatura dessas espículas desenvolveu-se uma nomenclatura extensa a partir do uso dessas 

estruturas na taxonomia das esponjas. O sufixo “axônio” refere-se ao número de projeções que uma 

espícula tem, enquanto que “actina” se refere ao número de raios ou pontas. Dessa maneira as 

espículas monoaxônicas têm a forma de agulhas ou bastões, e podem ser curvas ou retas com gancho, 

enquanto que as triaxônicas podem ter tanto três como seis raios. Esses termos são utilizados para as 

megascleras, espículas maiores, que formam os elementos de sustentação principais do esqueleto. As 

microscleras são as menores espículas e auxiliam no reforço para o corpo, particularmente ao redor 

dos poros na parede das esponjas (Bergquist 1978). 

Os poríferos são hermafroditos ou gonocóricos. As esponjas continentais se reproduzem, de 

forma sexuada, ou seja, larvas livre-natantes, e de forma assexuada, apresentando gêmulas abundantes, 

responsáveis pela dispersão a longas distâncias, não somente pelo fluxo e flutuação das águas, mas 

também por serem ingeridas por peixes ou por serem levadas nas patas e plumagem das aves 

limnícolas, variando de acordo com o ambiente em que vivem (Volkmer-Ribeiro 1999, Cândido 

2005). A reprodução assexuada por gemulação se dá em ambientes onde a permanência de água é 

curta, enquanto que a sexuada ocorre em ambientes mais estáveis como fundo de grandes rios (Frost 

1991, Volkmer-Ribeiro & Pauls 2000). 

Esponjas são filtros que dependem da corrente de água passando através do corpo como fonte 

de alimento. Elas se alimentem de matéria orgânica, bactérias, entre outros. Por serem filtradores são 

consideradas como bioindicadores refletindo a qualidade da água, pois são sensíveis a determinadas 

ações antrópicas, como grandes concentrações de sedimentos e alterações por poluentes químicos. 

O registro fóssil das esponjas marinhas é bastante abrangente, mais extenso que o de qualquer 

outro animal, estendendo-se do Cambriano até o presente. As esponjas silicosas são numerosas em 

muitos depósitos paleozóicos e mais recentes, mas as de espécies calcárias são encontradas somente do 
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Devoniano ao recente. O filo atingiu sua maior diversidade e abundância durante o Cretáceo. As 

espécies continentais mais antigas remontam ao final do Carbonífero (Palácio & Bermudez 1963). 

 

 

1.3.1.2 – Classificação das esponjas 

Atualmente mais de 5 mil espécies de esponjas são classificadas no filo Porifera, classificação 

esta baseada na composição química e na forma das espículas. Estão agrupadas em três classes: 

 

a) Classe Calcarea ou Calcispongiae 

Os membros dessa classe são as esponjas que se distinguem por terem espículas compostas 

por carbonato de cálcio, na forma de calcita (Simpson 1984). São exclusivamente marinhas, de regiões 

temperadas. A maioria restringe-se a regiões costeiras relativamente rasas (profundidades menores que 

1000 m). Em regiões tropicais estão associadas a recifes de corais. 

b) Classe Demospongiae 

Contém 90% das espécies recentes, a maioria marinha e todas as continentais. O esqueleto é 

constituído por espículas silicosas ou de fibras de espongina ou uma mistura das duas (Ruppert & 

Barner 1996). Várias famílias de Demospongiae merecem menção. Os membros de três famílias de 

esponjas ocorrem na água doce: Spongillidae Gray, 1867, Potamolepidae Brien 1967 e Metaniidae 

Volkmer-Ribeiro, 1986. Enquanto a primeira tem distribuição mundial as duas outras se encontram em 

regiões tropicais. As espécies da família Spongillidae são constituídas mais por espongina que por 

sílica, tornando-as muito frágeis, desintegrando-se quando secos. Em habitats instáveis formam 

gêmulas abundantes, e estas ficam depositas nos sedimentos após a morte do indivíduo, até que se 

restabeleçam condições propícias para desenvolvimento de uma nova esponja. Por sua, vez, a família 

Potamolepidae caracteriza-se por apresentar o esqueleto extremamente duro, formado por mais sílica 

que espongina. Ocorrem, preferencialmente, em bentos rochosos de rios, apresentando um crescimento 

horizontal. A família da Metaniidae apresenta o esqueleto constituído por uma rede de feixes espessos 

de espículas, fato que lhe confere grande resistência. As gêmulas ficam retidas no esqueleto até que as 

condições se tornem favoráveis. São típicas de ambientes estacionais como florestas equatoriais e 

temperadas, com grande representação na Amazônia (Batista et al. 2003). 

 

c) Classe Hexactinellida ou Hyalospongea 

Os membros dessa classe são conhecidos como esponjas-de-vidro, são geralmente de mares 

profundos e frios. Nessas esponjas as espículas silicosas contêm seis raios (hexactinas), individuais ou 

fusionadas, de onde deriva o nome (Reiswig & Mackie 1983). 
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1.3.1.3 – Histórico do estudo das esponjas continentais no Brasil  

 

Os primeiros registros de esponjas continentais no Brasil foram feitos a partir da segunda 

metade do século XIX, descrevendo espécies coletadas, sobretudo, na Amazônia (Bowerbank 1863, 

Carter 1881, Weltner 1895). Os materiais coletados, a maioria depositada no Museu de História 

Natural de Londres ou no Museu de Zoologia de Berlim, foram identificados totalizando 17 espécies, 

das quais 13 constituem espécies válidas (Volkmer-Ribeiro 1999). 

Somente no século seguinte, a partir da década de 60 é que estudos abrangentes foram 

retomados na região Neotropical primeiramente por Argentino A. Bonetto e Inés D. Ezcurra, 

principalmente em águas argentinas. Deve-se salientar a importância da revisão publicada por Penney 

& Racek, em 1968, no Boletim do Museu Nacional dos Estados Unidos. Após esse período as 

esponjas continentais do Brasil e América do Sul passaram a ser objeto de estudos intensivos, levados 

a efeito pela pesquisadora Cecília Volkmer Ribeiro e colaboradores. 

 

1.3.1.4. Estudos dos espongilitos no Brasil 

 

Alfred Bernhard Nobel, em 1884, ao misturar Kieselguhr (denominação alemã para o 

diatomito) à nitroglicerina, descobriu o efeito neutralizante dos explosivos líquidos, alavancando 

assim, o interesse pelo estudo dos depósitos bio-silicosos. Três anos após sua descoberta, Nobel 

patenteou o resultado, denominando-o Dynamite (Lorenz-Silva 2003). 

Traxler (1895), ao estudar uma amostra de espongilito, sem localização exata no Estado de 

São Paulo, registrou a ocorrência de três espécies de esponjas de água doce, Tubella spinata Carter, 

1881, Meyenia plumosa var. palmieri Potts, 1885 e, uma nova espécie Tubella thumi. Volkmer-

Ribeiro (1992) observou essas mesmas esponjas em pequenas lagoas no Estado de Roraima e após um 

estudo sistemático comparativo com amostras de espongilito de Porto Ferreira, estado de São Paulo, 

demonstrou que tanto a comunidade viva em Roraima, quanto os espongilitos de Porto Ferreira e os 

descritos por Traxler (1895) continham na verdade, cinco espécies: Metania spinata (Carter, 1881), 

Dosilia pidanieli Volkmer-Ribeiro, 1992, Trochospongilla variabilis Bonetto & Ezcurra de Drago, 

1973, Corvomeyenia thumi (Traxler, 1895) e Radiospongilla amazonensis Volkmer-Ribeiro & Maciel, 

1983. A seguir Volkmer-Ribeiro & Motta (1995) estudaram varias frentes de lavra de depósitos de 

espongilito no Triângulo Mineiro e produziram a primeira pesquisa indicando as espécies de esponjas 

formadoras desses depósitos e sua seqüência de contribuição nos mesmos. 

Sucessivos trabalhos vêm sendo publicados a respeito dos depósitos de espongilito, dentre 

esses merecem destaque os estudos de Volkmer-Ribeiro (1995), Esper (2000), Yamamoto (2000), 

Roque-Silva & Lorenz-Silva (2000), Delbem (2001), Lorenz-Silva et al. (2003), Almeida et. al. 

(2008), Almeida et. al. (2009a) e Almeida et. al. (2009b).  

 



Almeida A. C. S. 2009. Gênese, Distribuição e Caracterização dos espongilitos do Noroeste de Minas Gerais 

 8

1.3.1.5 – Distribuição geográfica dos depósitos bio-silicosos 

 

Os depósitos ricos em diatomáceas (diatomitos) receberam maior aporte de pesquisa no Brasil 

do que os de espongilitos devido à sua utilização como rocha industrial para inúmeros fins, tais como, 

auxiliar na filtração, carga, abrasivo, pozolanas, etc. 

Volkmer-Ribeiro & Motta (1995) estabeleceram um quadrilátero de ocorrência dos depósitos 

de espongilito que abrange o Triângulo Mineiro, o norte de São Paulo, o noroeste do Mato Grosso do 

Sul e o sudeste de Goiás. Segundo Abreu (1973) depósitos de espongilito encontram-se, também, no 

Maranhão, Ceará e em alguns pontos da Amazônia. 

 

1.3.1.6 – Importância econômica dos espongilitos 

 

Apesar da ampla distribuição de depósitos bio-silicosos no Brasil, esses ainda, em grande 

parte, são subutilizados, limitando-se a fabricação de tijolos e telhas refratários, gerando problemas de 

impacto ambiental (Volkmer-Ribeiro & Motta 1995; Boggiani et al 1998). O espongilito é chamado 

popularmente de pó-de-mico, devido a coceira e irritação provocada na pele, pela ponta das espículas e 

pode ser perigosa quando inalada (Rosenberg 2000). 

Porém, os interesses econômicos por esses depósitos vêm aumentando consideravelmente. 

Inúmeras pesquisas vêm apontando para aplicações mais nobres como na indústria de materiais 

refratários e cerâmicos (Souza et al. 1988, Delbem et al. 2001, Santos et al. 2002), em matrizes 

cromatográficas e catalisadoras (Souza et al 1988, Delbem et al. 2001, Santos et al. 2002, Teixeira 

2002), como adsorção de íons (Maia et al. 2000), insumo para fabricação de silicato de sódio, matéria-

prima da indústria de artefatos de fibrocimentos, etc (Teixeira 2002, Donadel et al 2007).  

Espongilitos e diatomitos são excelentes pozolanas, nome que recebe toda a matéria silicosa 

ou sílico-aluminosa, natural ou residual de atividades industriais e agrícolas que, quando moída e 

adicionada à água e ao hidróxido de cálcio, forma um cimento muito resistente (pozolânico). 

Pozolanas são substitutos vantajosos do clínquer na fabricação do Cimento Portland, e um agregado 

que dá resistência ao cimento comum, usado nas argamassas e concretos (Ferreira et al. 1995). 

 



CAPÍTULO 2  

METODOLOGIA 

 

Buscando a melhor maneira de alcançar os objetivos propostos, a metodologia adotada nesta 

tese é descrita de modo seqüencial conforme o fluxograma representado na Figura 2.1. 

 

 

 

Figura 2.1: Fluxograma da metodologia empregada neste trabalho. 
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2.1 – ETAPAS DE ESCRITÓRIO 
 

2.1.1 - Pesquisa bibliográfica 
 

Um extenso levantamento bibliográfico foi realizado durante a realização deste trabalho 

objetivando um suporte teórico sobre todo o contexto que envolve o tema proposto. Dentro deste tema 

inclui-se, além dos aspectos geológicos, salienta-se a busca pelos melhores métodos de tratamento dos 

dados.  

 

2.1.2 - Tratamento de imagens de satélite 
 

Esta técnica visa detectar os diferentes tipos de superfícies e terraços da área estudada, assim 

como, o reconhecimento de feições típicas de relevos cársticos, principalmente, as dolinas, que podem 

estar associadas às lagoas portadoras de espongilito. 

Os produtos orbitais oriundos do satélite LandSat TM-7 foram processados e interpretados 

nesta pesquisa com a utilização do software ER Mapper 6.4. A imagem utilizada corresponde à cena 

220-072 e o processamento desta, correspondeu basicamente à composição colorida RGB entre bandas 

espectrais, o ajuste de contraste, principais componentes e IHS. Estas técnicas foram utilizadas para a 

definição dos depósitos e a relação destes com as unidades adjacentes. 

Os produtos assim obtidos foram posteriormente associados a um modelo digital do terreno 

(MDT) para estudos geomorfológicos da área estudada. 

 

2.2 - ETAPA DE CAMPO 
 

Esta etapa visou o levantamento geológico sistemático, para o detalhamento morfológico dos 

corpos, sua distribuição lateral definido a partir de levantamento de perfis representativos de todos os 

corpos com as respectivas fácies discriminadas e amostradas. Para a discriminação das fácies foram 

adotados, principalmente, características sedimentológica/pedológica tais como, mineralogia, 

coloração, granulometria etc. Após o reconhecimento geral da área de estudo, foram amostrados sete 

depósitos contendo espongilito, totalizando 49 amostras deformadas e indeformadas, para 

caracterização textural, mineralógica e petrográfica. Adicionalmente, a partir do reconhecimento das 

unidades geológicas adjacentes à área de estudo (unidade Pré-Bambuí e Formação Areado), 6 

amostras foram coletadas para estudos petrológicos. 
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A amostragem das águas foi realizada com o objetivo de registrar a influência dos períodos 

climáticos, chuvosos e secos na região de João Pinheiro no que diz respeito às características físico-

químicas da água e sua influência na formação dos depósitos de espongilito. Assim sendo, foram 

realizadas duas campanhas de amostragem: a primeira durante o período de seca, em setembro de 

2004 e a segunda ao final do período úmido em abril de 2005. Posteriormente, realizou-se uma terceira 

etapa em abril e junho de 2007 (final período úmido) para coleta de novas amostras a fim da 

verificação dos dados e coleta em duas lagoas não estudadas anteriormente (Lagoa do Quilo e Araras). 

Os parâmetros oxigênio dissolvido, pH, Eh, condutividade, resistividade, sólidos totais 

dissolvidos e temperatura foram mensurados in situ com auxílio de um multiparâmetro Ultrameter. 

Coletou-se amostras de água para medida de alcalinidade por meio da imersão de um frasco de 

1000ml, sendo estas amostras conservadas em caixa de isopor e refrigeradas durante o trajeto de João 

Pinheiro a Ouro Preto e feitas as análises dentro do prazo máximo de 24 horas. Amostras de água 

também foram coletas para análise química, onde estas foram coletadas com auxílio de uma seringa 

(aproximadamente, 60ml) e em seguida filtradas em filtros para seringa de 0,45µm e condicionadas 

em frascos plásticos de uso laboratorial de 100ml. Buscando o impedimento de alterações na 

composição química das águas amostradas, foram pingadas de 3 a 4 gotas de ácido nítrico em cada 

frasco. 

 

2.3 – ETAPAS DE LABORATÓRIO 
 
2.3 1 - Análises químicas da água 

 

As análises químicas das águas, utilizando o espectrômetro de emissão atômica com fonte de 

plasma, foram realizadas no laboratório de Geoquímica do Departamento de Geologia da Universidade 

Federal de Ouro Preto. Este equipamento pertence a marca Spectro, modelo Ciros CCD com Visão 

Radial. A partir desta técnica foram analisados elementos maiores (Si, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, Ti, 

P) e traços (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Ni, Sc, Sr, V, Zn) expressos em µg/ml e µg/l.  

 

 

2.3.2 - Análise granulométrica 
 

Os depósitos de espongilito, além de espículas silicosas, apresentam carapaças de 

diatomáceas, areias quartzosas e argila caulinítica em diferentes faixas granulométricas, sendo assim o 

estudo da distribuição granulométrica das amostras se faz necessária.  
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Inicialmente as 52 amostras deformadas de sedimento foram quarteadas e individualizadas em 

porções que variavam de 50 a 200g, sendo parte destas amostras encaminhadas para análises 

mineralógicas por difração de raios-X e (ATD/ATG). 

Posteriormente 22 amostras dos níveis intermediários, ou seja, aqueles mais ricos em espículas 

silicosas, foram submetidos à separação granulométrica via úmida, segundo a metodologia da 

EMBRAPA (1997). Este peneiramento foi realizado no Laboratório de Tratamento de Minério do 

DEMIN/EM/UFOP, sendo pesadas 100 gramas de cada amostra selecionada e, posteriormente, 

adicionado, a estas, um agente dispersante (NaOH a 1mol/L) por, aproximadamente 24 horas. Os 

intervalos selecionados foram os da fração areia (Wentworth 1922) incluindo as classes de areia grossa 

a areia muito fina e silte grosso (peneiras com abertura de 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.063, 0.045 e 0.038 

mm). As frações retidas em cada peneira foram colocadas em cadinhos e secas numa estufa durante 24 

horas a uma temperatura de 40ºC, no Laboratório de Geoquímica do DEGEO/EM/UFOP. Às frações 

passantes nas peneiras foi adicionado o floculante (sulfato de alumínio) para sua deposição e 

concentração, sendo em seguida secas a 40ºC. 

 

2.3.3 - Extração seletiva  
 

Este método visa a caracterização e quantificação das fases amorfas (espículas silicosas, 

carapaças de diatomáceas). 

A metodologia baseia-se, inicialmente na separação granulométrica das frações arenosas, 

seguida da extração das espículas nas diferentes classes, seguindo as etapas de: descarbonatação, de 

oxidação da matéria orgânica, de extração do ferro, da separação densimétrica, segundo os 

procedimentos descritos abaixo (Kelly 1990): 

Pesou-se cerca de 10g de amostra (das amostras anteriormente desagregadas e peneiradas).  

a) Fase da descarbonatação: as amostras foram colocadas em erlemeyers, no qual se 

acrescentou 150ml de ácido clorídrico diluído a 1mol/L Os erlemeyers com as amostras foram 

colocados num agitador mecânico por cerca de 1 hora. Havendo reação, ocorrerá a desgazeificação da 

amostra. Enxaguar a amostra com água destilada e adicionar algumas gotas de CaCl2, até que não haja 

mais reação. 

b) Fase da oxidação da matéria orgânica: As amostras foram colocadas em béquers de 

250ml e a elas acrescentou-se 100ml de água destilada. Estas amostras foram aquecidas em banho de 

areia até a temperatura máxima de 50°C. Quando amostra e água atingiram esta temperatura 

adicionou-se 4 a 5 gotas de peróxido de hidrogênio à 30% e misturou-se bem com auxílio de um 
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bastão de vidro. As amostras foram então enxaguadas e a operação repetida até que não houvesse mais 

matéria orgânica. 

c) Fase da extração do ferro: Acrescentou-se às amostras 20ml de uma solução de citrato 

de sódio a 88,4g/L e aqueceu-as em banho de areia até a temperatura de 50°C. Quando a temperatura 

foi atingida acrescentou-se 1g de ditionito de sódio e misturou-se bem. Repouso de 24horas faz-se 

necessário para que haja reação. Como a porcentagem de Fe nas amostras era muito pequena, notava-

se apenas uma discreta diferença de coloração. As amostras foram então enxaguadas. 

d) Fase da separação densimétrica: a densidade das espículas silicosas está entre 2,2 a 

2,3, inferior a de outras fases minerais encontradas no sedimento rico em espículas silicosas. Então, 

acrescentando-as num líquido denso (brometo de zinco diluído no ácido clorídrico), os minerais mais 

pesados decantam e permanecem no fundo. Assim foram adicionados 20ml deste líquido denso 

(d=2,3), misturado bem e centrifugados durante 10 minutos a 4000rpm. Após a centrifugação uma 

camada fina de espículas forma-se na superfície. Estas espículas foram então pipetadas e filtradas a 

vácuo. Durante a filtragem, as amostras eram constantemente enxaguadas com água destilada. Após a 

filtragem as amostras foram secas numa estufa a 40°C e após este procedimento foram colocadas 

sobre lâminas para posterior análise morfológica.  

 

2.3.4 - Difratometria de raios-X  

 

A difratometria de raios-X permite a análise qualitativa das fases minerais associadas às 

espículas silicosas e também, um estudo semi-quantitativo do material amorfo (espículas e carapaças 

diatomáceas). 

Para a análise mineralógica por difração de raios-X (DRX) utilizou-se o difratômetro Rigaku 

GEIGERFLEX® D/MAX-B com radiação monocromática de CuKα e velocidade do goniômetro de 

1.2° 2θ.minuto-1 para a fração pó total e de 0.6° 2θ.minuto-1 para a fração argila (fração < 2µm), 

separada por sedimentação. Os difratogramas obtidos na fração total abrangem um intervalo de 2 a 70º 

(2θ) e das amostras orientadas da fração argila de 2 a 35° (2θ). Adicionalmente, a fração argila foi 

submetida à saturação com CaCl2, (Walker 1958 in Brown 1961) e LiCl (Greene-Kelly 1953), e novas 

análises de DRX, sobre amostras orientadas, foram efetuadas para determinação da espécie de 

argilomineral, após a saturação com etilenoglicol e aquecimento a 300°Ce 550°C. 

Todas estas análises foram realizadas no Laboratório de Difratometria de Raios-X do 

Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto (DEGEO/UFOP). 

A quantificação das fases amorfas (espículas silicosas) foi determinada também pela técnica 

de DRX, sobre as frações pó total, utilizando-se o equipamento Philips®, modelo PW1730/10 da 
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Magnesita S.A. Para essa análise utilizou-se o intervalo de varredura de 4º a 36º (2θ) e uma velocidade 

de 1.2° 2θ minuto-1. 

 

2.3.5 - Análise térmica diferencial e termogravimétrica (ATD/ATG) 
 

A técnica de ATD/ATG permite determinar as faixas de temperatura, onde ocorrem as perdas 

de água de umidade adsorvida e estrutural do material. Este método é de extrema importância na 

correta identificação mineralógica dos componentes hidratados e/ou hidroxilados do espongilito e 

minerais argilosos associados. 

As análises termogravimétricas (ATG) e termodiferenciais (ATD) foram obtidas no 

equipamento SDT 2960, da marca TA Instruments®, utilizando uma taxa de aquecimento de 10°/min, 

com fluxo de ar sintético. Esta técnica foi realizada no Departamento de Química do Instituto de 

Química do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB/UFOP). Selecionou-se 13 amostras para 

esta análise que foram pulverizadas, homogeneizadas e introduzidas em uma termo-cápsula para 

aquecimento até 1100°C. 

 

2.3.6 - Espectroscopia de absorção no infravermelho 
 

A espectroscopia de absorção no infravermelho foi empregada como ferramenta de apoio 

complementar das análises mineralógicas por DRX e ATD-ATG. 

Os espectros foram realizados em transmissão e reflexão difusa utilizando o espectrômetro por 

transformada de Fourier IFS55 BRUCKER® do Laboratoire Environnement et Minéralurgie (LEM), 

Escola Nacional Superior de Geologia de Nancy, França. A resolução espectral foi de 4cm-1 dentro de 

um intervalo de 4000 a 400cm-1. 

Para a aquisição do espectro a reflexão difusa, cada amostra foi diluída em KBr numa 

proporção de 70mg de amostra para 370mg KBr e analisadas em pó, utilizando o detector tipo MCT – 

Mercúrio Telúrio Cádmio. 

Para a aquisição a transmissão, cada amostra foi diluída em KBr (0.5%) transformada em 

pastilha (15ton/cm2) e, em seguida analisada através de um detector DTGS (sulfato de triglecirina 

deutério). 
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2.3.7 - Microscopia óptica  
 

A microscopia óptica foi utilizada, principalmente, no estudo mineralógico, morfológico e 

granulométrico dos constituintes do sedimento e da rocha das unidades geológicas da região. 

As análises petrográficas das seções delgadas das amostras indeformadas das diferentes fácies 

dos depósitos e das rochas das unidades adjacentes foram determinadas em microscópio petrográfico 

binocular Leitz Wetzlar®, com ocular de 10x e objetivas de 3,5x, 10x e 25x. Fotomicrografias dos 

grãos de quartzo e das espículas silicosas foram tratadas no Programa ImajeJ para auxiliar na descrição 

morfológica e granulométrica desses materiais.  

 

2.3.8 - Micropaleontologia 
 

Para a análise taxonômica das espículas ao microscópio óptico, foram retiradas porções das 

amostras (num total de 14), fervidas em tubo de ensaio com ácido nítrico (65%), lavadas com água 

destilada. Em seguida o material foi pingado sobre lâminas que, após secagem, foram cobertas com 

Bálsamo do Canadá e lamínula.  

As fotomicrografias das espículas e feições dos sedimentos foram feitas com uma câmera 

digital SONY®, modelo DSC-W5 acoplada ao microscópio óptico, com escala de 200µm. 

As amostras analisadas foram catalogadas como espongilito e depositadas na Coleção de 

Porífera do Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (MCN-POR) 

com os números MCN-POR 8042-8048, para a Lagoa do Avião, MCN-POR 8049-8055 para a Lagoa 

da Preguiça, MCN-POR 8113-8117 para a Lagoa do Carvoeiro, MCN-POR 8118 para a Lagoa da 

Grama, MCN-POR 8119-8123 para a Lagoa do Severino. MCN-POR 8124-8129 para a Lagoa do 

Feijão, MCN-POR 8130-8135 para a Lagoa do Vânio e MCN-POR 8136-8140 para a Lagoa da 

Divisa.  

 

2.3.9 - Microscopia Eletrônica de Varredura  
 

Os estudos petrográficos das lâminas delgadas foram complementados, através de análises ao 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) marca JEOL®, modelo JSM 5510, acoplado com sistema 

EDS do Laboratório de Microscopia do Departamento de Geologia de Universidade Federal de Ouro 

Preto (DEGEO/UFOP). Adicionalmente, a partir da seleção de amostras das diferentes fácies de dois 

depósitos e, do arenito do Grupo Areado, foram examinadas ao MEV as características da superfície 

de grãos de quartzo. Para tal procedimento, os sedimentos foram previamente lavados com HCl à 
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12%, em ebulição, a fim de remover contaminações de materiais carbonáticos e ferruginosos, e, em 

seguida, montados sobre pastilhas específicas e recobertos por carbono para o procedimento da análise 

microscópica. 

As análises químicas a partir de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) marca 

JEOL®, modelo JSM 5510, acoplado com sistema EDS, foram executadas no laboratório de 

Laboratório de Microscopia do Departamento de Geologia de Universidade Federal de Ouro Preto 

(DEGEO/UFOP). Para esta análise foram selecionadas 2 lâminas delgadas de espongilito e 1 lâmina 

de rocha, as quais foram revestidas por carbono. Esta análise teve por objetivo o detalhamento químico 

de alguns minerais acessórios, como a estaurolita e a procura de outros minerais, como opala CT, 

dificilmente identificáveis por microscopia óptica. 

 

2.3.10 – Datação por C14 

 

A partir da técnica de datação por C14 utilizando o espectrômetro de massa com acelerador 

(AMS) CAIS® 0.5 MeV no Center for Applied Isotope Studies na University of Georgia (USA), seis 

amostras representativas das fácies JAT1-2, JAT1-7 (lagoa Avião) e, JPT1-2, JPT1-4, JPT1-5, JPT1-6 

(lagoa Preguiça) foram datadas. Essa técnica detecta quantidades extremamente pequenas de isótopos 

de carbono (partes por bilhão) em componentes orgânicos e inorgânicos. Os resultados das análises 

foram calibrados através do programa Calib 5.1 (CALIB RADIOCARBON CALIBRATION 

PROGRAM Copyright 1986-2006 M Stuiver and PJ Reimer, Reimer et al., 2004) para idades até 

20.000 e acima desta, através da equação (Bard et al. 2004): 

[Idade Calibrada em anos AP] = -2.5196 x 10-6 x [Idade C14 obtida em anos AP]2 + 1.2372 x 

[Idade C14 obtida em anos AP] – 175. 

 

 



 
CAPÍTULO 3  

ASPECTOS REGIONAIS 
 

3.1 - ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

3.1.1 – Clima 
 

O clima da região de João Pinheiro é predominantemente tropical chuvoso, havendo concentração 

das chuvas nas estações da primavera e do verão. O clima é quente e úmido, apresentando pequenas 

diferenciações térmicas. As temperaturas médias anuais variam entre 21°C e 24°C. A umidade média 

anual está em torno de 72% (os meses mais secos são os de agosto e setembro e os mais úmidos, 

dezembro e janeiro). 

3.1.2 – Vegetação 
 

O bioma existente na região estudada é o Cerrado, com predominância dos ecossistemas de 

cerrado sentido restrito e, em menor concentração, das florestas mesofítica de interflúvio (Eiten 1972). O 

ecossistema Cerrado Sentido Restrito (stricto senso) é composto por árvores baixas e retorcidas, arbustos, 

subarbustos e ervas. As plantas lenhosas em geral possuem casca corticeira, folhas grossas, coriáceas e 

pilosas. Podem ocorrer variações fisionômicas devido à distribuição espacial diferenciada das plantas 

lenhosas e ao tipo de solo. Também é frequente a presença de veredas na qual a vegetação é caracterizada 

pela presença do Buriti (Mauritia flexuosa), palmeira que ocorre em meio a agrupamentos de espécies 

arbustivo-herbáceas. As Veredas são encontradas sobre solos hidromórficos e circundadas por Campo 

Limpo, geralmente úmido. Nas veredas, em função do solo úmido, são encontradas com freqüência 

espécies ornamentais de gramíneas, ciperáceas, xiridáceas, eriocauláceas e melastomatáceas (Eiten 1972).  

As áreas mais planas foram transformadas em pastagens e grande parte do cerrado foi extinta para 

implantação das lavouras. A vegetação ripária e as “veredas” têm desaparecido na região com o 

crescimento da agricultura. 

 

3.1.3 – Geomorfologia 

Saadi et al. (2005) num estudo sobre a neotectônica da plataforma brasileira, individualizaram 

dois compartimentos morfotectônicos, também chamados de Dois “Brasis” Geomorfológicos, separados 

pelo “Lineamento Transbrasiliano”, uma estrutura linear com 2.700km de extensão e direção média de 

N45°E, cortando o território brasileiro do litoral cearense à extremidade sudoeste do Mato Grosso do Sul. 
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A região de João Pinheiro está inserida na porção Brasil Extra Amazônico, situado a SE do referido 

lineamento, correspondendo a regiões associadas, predominantemente, a planaltos elevados e serras 

acidentadas. 

Área de estudo pertence à bacia do rio São Francisco. Esta bacia atravessa os estados de Minas 

Gerais e Bahia. O curso geral do São Francisco percorre a depressão entre a serra do Espinhaço e os 

chapadões do Urucuia (Goiás). A região estudada encontra-se inserida no denominado Planalto Brasileiro, 

sendo que neste planalto, segundo Ab' Saber (1971) são individualizadas duas províncias 

morfoestruturais: o Planalto Central, representado pela depressão periférica sanfranciscana, e o Planalto 

Oriental, representado pela serra do Espinhaço e o planalto do Leste. O Planalto Central (região estudada) 

apresenta relevo suavizado resultado de vários ciclos erosionais. Do ponto de vista hidrográfico, a região 

de João Pinheiro localiza-se na Bacia do rio Paracatu, situada quase integralmente no Estado de Minas 

Gerais (92%), com uma pequena parcela no Estado de Goiás (5%) e no Distrito Federal (3%). 

A geomorfologia do Planalto Central, onde se encontra a região de João Pinheiro, é caracterizada 

por extensos planaltos com capeamento sedimentar, amplas depressões e extensas cristas (Ab’Saber 

1971). Os planaltos são formados por relevos tabulares principalmente areníticos, recobertos por 

vegetação de cerrado, entrecortados por cabeceiras de drenagem pouco aprofundadas, regionalmente 

conhecidas como “veredas”. Esses planaltos são delimitados por rebordos erosivos bem marcados, 

denominados regionalmente de “chapadas” e estão relacionados aos sucessivos reencaixamentos fluviais, 

a partir de uma sucessão de drenagens superimpostas às coberturas sedimentares do Cretáceo Superior. Ou 

seja, o relevo se constitui predominantemente de formas aplainadas e onduladas, apresentando a quase 

ausência de variações topográficas de expressão regional. 

Valadão & Augustin (1994) descrevem na porção central mineira, amplas e recorrentes coberturas 

cretáceas que ocupam o topo das chapadas esculpidas pela erosão regressiva dos afluentes da margem 

esquerda e direita do rio São Francisco. Ainda segundo os mesmos autores, essas coberturas, foram 

depositadas pela ação de sistemas flúvio-eólicos, que marcaram o encerramento do preenchimento da 

Bacia Sanfranciscana durante o Cretáceo Superior, quando a sedimentação Urucuia passou a receber 

importantes contribuições detríticas, provenientes das unidades quartzíticas mesoproterozóicas do 

Supergrupo Espinhaço encontradas na serra do Espinhaço e do Cabral.  

 

3.2 – CONTEXTO GEOTECTÔNICO 
 

Geotectonicamente, a área objeto deste estudo situa-se na porção oeste do Cráton São Francisco 

(Almeida 1977). Este, como definido por Almeida (1977) e levando em consideração as modificações 

introduzidas por Almeida (1981) e Mascarenhas et al. (1984), corresponde a um segmento crustal 



Contribuições às Ciências da Terra, Série D, vol. 24, 115p. 

 

 19 

consolidado ao fim do ciclo Transamazônico (2.400 a 2.100Ma) e margeado por regiões que sofreram 

regeneração durante o ciclo Brasiliano. Essa província tectônica ocupa uma área de, aproximadamente, 

680.000km2, estendendo-se pelos estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás. É circundado por cinturões 

brasilianos vergentes para o seu interior ou que, no mesmo sentido, estão polarizados. Distinguem-se as 

seguintes faixas de dobramentos marginais: a oeste, a Faixa Brasília (Almeida 1967); a sul, a Faixa Alto 

Rio Grande (Almeida 1977, 1981); a leste, a Faixa Araçuaí (Almeida 1967); a noroeste, a Faixa Rio Preto 

(Inda & Barbosa 1978); a norte, a Faixa Riacho do Pontal (Brito Neves 1975) e, a nordeste, a Faixa 

Sergipana (Brito Neves 1975). A Figura 3.1 ilustra o posicionamento dessas faixas e a distribuição das 

seqüências de cobertura em relação ao Cráton do São Francisco. 
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Figura 3.1: Mapa geotectônico do Cráton São Francisco (modificado de Mascarenhas et al. 1984). 1) embasamento 
mais velho que 1,8Ga.; 2) Supergrupo Espinhaço e unidades correlativas; 3) Supergrupo São Francisco e unidades 
correlativas; 4) Coberturas Fanerozóicas; 5) Limites do cráton; 6) Traços estruturais das faixas de dobramento 
brasilianas; 7) Polaridade tectônica; 8) Vergência. 
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As coberturas proterozóicas do Cráton do São Francisco compreendem todas aquelas unidades 

mais jovens que 1.800Ma. (Almeida 1977, 1981), ou seja, sedimentos e metassedimentos de idades 

compreendidas entre o Paleoproterozóico e o Neoproterozóico, que não foram afetados pelo Evento 

Transamazônico. Essas coberturas proterozóicas estão englobadas ou são correlativas a duas unidades 

maiores e de grande distribuição geográfica: O Supergrupo Espinhaço (Paleo/Mesoproterozóico), e o 

Supergrupo São Francisco (Neoproterozóico). 

Por outro lado, as associações faciológicas das coberturas fanerozóicas do Cráton do São 

Francisco, foram definidas a partir de estudos de geologia de superfície. A estratigrafia dessas coberturas 

inclui unidades neopaleozóicas, eocretáceas e neocretáceas. Geralmente, as unidades mesozóicas são 

tratadas como formação (formações Areado, Mata da Corda e Urucuia). Contudo, Campos & Dardenne 

(1997), de acordo com as normas do código brasileiro de nomenclatura estratigráfica atualmente em vigor 

(Petri et al. 1986 a e 1986 b) propõem que tais unidades sejam elevadas ao status de Grupo, como já havia 

sido proposto em alguns trabalhos prévios (e.g. Barbosa 1965) e utilizado por alguns autores em trabalhos 

mais recentes (e.g. Kattah 1994). Assim sendo, os membros pertencentes a cada uma destas unidades 

passam a formações, ou seja, Grupo Areado com as formações Abaeté, Quiricó e Três Barras, Grupo Mata 

da Corda com as formações Patos e Capacete e Grupo Urucuia com as formações Posse e Serra das 

Araras. 

 

3.3 – ESTRATIGRAFIA 
 

A área alvo dessa tese está inserida em rochas do Supergrupo São Francisco (Neoproterozóico) e 

Grupo Areado (Mesozóico), assim sendo essas unidades serão melhor detalhadas (Figura 3.2). A unidade 

correspondente ao Pré-Bambuí, também cartografada na região de estudo (Oliveira et al. 2002), não 

apresenta relações estratigráficas muito bem definidas, uma vez que os contatos com as unidades 

adjacentes são tectônicos. Compõe-se de dolarenitos, ritmitos, dololutitos, silexitos e quartzo-arenitos. Os 

dolarenitos são cinza a róseos, maciços, recristalizados e, ocasionalmente, contém esteiras algais e oólitos. 

Os ritmitos são cinza-esverdeados a cinza- escuros, constituídos por lâminas de arenito, siltito/argilito, 

localmente com aporte de material argilo-carbonoso em direção ao topo, e calcarenito/dolarenito. Os 

dololutitos são cinza e, normalmente, apresentam notáveis estromatólitos colunares, de dimensões 

decimétricas a métricas. Segundo (Oliveira et al. 2002) essa unidade pode ser correlacionada à Formação 

Sete Lagoas em uma situação mais distal da bacia, ou ao Grupo Paranoá (Figura 3.2). O contato com as 

rochas adjacentes é tectônico, através de cavalgamentos e brusco. 
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O Supergrupo São Francisco engloba os grupos Macaúbas, Bambuí, Una, Canudo/Vaza Barris, 

Rio Preto e Rio Paro, os quais se estendem pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Bahia e Minas Gerais, 

constituindo a denominada Bacia do São Francisco (Alkmim et al. 1989, Marshak & Alkmim 1989). 

Segundo Almeida (1977) e Inda et al. (1984), a Bacia do São Francisco é considerada como cobertura 

cratônica, compreendendo sedimentos carbonáticos e terrígenos-carbonáticos, que recobrem cerca de 50% 

de uma unidade geotectônica maior, o Cráton São Francisco. 

 

3.3.1 - Coberturas Proterozóicas do Cráton São Francisco 

A subdivisão litoestratigráfica mais aceita e aplicada atualmente para as seqüências do Grupo 

Bambuí é a de Dardenne (1978), cuja divisão da base para o topo será descrita a seguir (Figura 3.3). 

 

3.3.1.1 - Subgrupo Paraopeba 

 

3.3.1.1.1 -Formação Jequitaí 

A denominação dessa formação se deve a Derby (1880) e marca a base do Grupo Bambuí, que 

repousa discordantemente sobre rochas mais antigas do embasamento cristalino e representa um evento de 

glaciação em escala continental no Proterozóico Superior. É constituído por paraconglomerados (tilitos) 

com matriz argilosa, esverdeada, englobando seixos de quartzitos, calcários, dolomitos, chert, gnaisses, 

micaxistos, granitos e rochas vulcânicas. Este paraconglomerado encontra-se exposto nas redondezas da 

cidade de Jequitaí, próximo ao rio São Francisco, em Minas Gerais (Inda et al. 1984).  

 

3.3.1.1.2 - Formação Sete Lagoas  

Definida por Branco & Costa (1961), esta formação, compreende uma seqüência margosa e 

pelítica, onde aparecem lentes carbonáticas de várias dimensões, destacando na região cratônica estável de 

Januária, Itacarambi, Montalvânia e Serra do Ramalho; os horizontes carbonáticos intercalados nos pelitos 

são contínuos. Segundo Dardenne & Walde (1979), o contato com a Formação Jequitaí é, aparentemente, 

concordante, embora considerem a possibilidade de presença de um hiato expressivo entre ambas as 

unidades, marcado, provavelmente, por uma mudança brusca de um ambiente glacial para ambientes 

quentes propícios à deposição de carbonatos. 
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Figura 3.2: Mapa geológico da região de João Pinheiro (MG), mostrando a distribuição das rochas e unidades 
correlatas da área estudada (modificado de Oliveira et al. 2002).  
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3.3.1.1.3 - Formação Serra de Santa Helena  

Essa formação foi denominada, inicialmente, por Branco & Costa (1961) e representa uma 

seqüência, predominantemente, pelítica, composta de siltitos, argilitos, margas, ardósias e folhelhos de 

cores esverdeadas com intercalações de lentes e lâminas calcárias de cor cinza. A espessura estimada para 

a unidade no Vale do São Francisco está entre 60 e 100m. A Formação Serra de Santa Helena passa de 

forma gradativa e concordante para a Formação Lagoa do Jacaré, no vale do São Francisco. Segundo 

Alvarenga & Dardenne (1978), na serra de São Domingos, na divisa dos estados de Goiás e Minas Gerais, 

esse contato é brusco. 

 

3.3.1.1.4 - Formação Lagoa do Jacaré  

Esta formação composta por siltitos e calcários argilosos, com intercalações de lentes de calcários 

cinza-escuros, apresentando níveis oolíticos e psolíticos, foi definida por Branco & Costa (1961). A 

espessura dessa unidade varia entre 100 a 250m, sendo que o contato com a Formação Serra da Saudade é 

gradativo. 

 

3.3.1.1.5 - Formação Serra da Saudade  

Proposta inicialmente por Branco & Costa (1961), é constituída principalmente por folhelhos, 

argilitos e siltitos, de coloração verde a cinza-esverdeada com intercalações de pequenas lentes de 

calcários e margas cinza a cinza-escuro, passando a siltitos arcoseanos para o topo. Essa formação, 

inicialmente, foi considerada como Formação Três Marias (Branco & Costa 1961). Porém, as exposições 

mais completas desta formação, observadas na Serra de São Domingos (MG), não deixam dúvidas quanto 

a sua posição inferior à Formação Três Marias (Dardenne 1978). 

 

3.3.1.1.6 - Formação Três Marias  

Os sedimentos siliciclásticos que dominam essa unidade foram denominados de “arenitos 

Pirapora” por Eschwege (1932). Posteriormente, Guimarães (1956, 1967) caracterizou-os 

petrograficamente como “arcóseos de Pirapora”. O termo “Três Marias” foi introduzido por Costa & 

Branco (1961). É constituída por siltitos e arcóseos cinza-esverdeado que se sobrepõem concordante e 

transicionalmente aos folhelhos, argilitos e siltitos da Formação Serra da Saudade (Dardenne 1978). A 

espessura dessa formação é muito variável, passando de, aproximadamente, 250m próximo à barragem de 

Três Marias, até mais de 1000m, na região da Serra de São Domingos (Alvarenga & Dardenne 1978). 
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Figura 3.3: Coluna estratigráfica das unidades litoestratigráficas encontradas na região estudada. (modificado de 
Dardene 1978 e Campos & Dardene 1997). Legenda: 1: filitos, arenitos, argilitos carbonáticos; 2: diamictitos, 
arenitos; 3: siltitos, calcários argilosos e oolíticos; 4: filito arenitos; 5: dolarenitos, ritmitos, dololutitos, arenitos; 6: 
conglomerados arenitos; 7: folhelhos; 8: arenitos. 
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3.3.2 - Coberturas Fanerozóicas do Cráton São Francisco 

 

3.3.2.1 - Grupo Areado 

 
O Grupo Areado é a unidade da Bacia Sanfranciscana com maior variação lateral de litofácies. As 

mudanças laterais são funções da atuação simultânea de diversos ambientes deposicionais, e entre os quais 

se destacam leques aluviais, fluviais entrelaçados, flúvio-deltaicos, lacustres, campo de dunas e 

interdunas. É composto por três formações fortemente interdigitadas. Esta unidade, inicialmente, estudada 

na região do Alto Paranaíba, foi tratada como grupo por Ladeira & Brito (1968), Hasui & Penalva (1970) 

e Campos & Dardene (1997). 

 

3.3.2.1.1 - Formação Abaeté 

Constitui a unidade basal do Grupo Areado. Apesar de não ser contínua, apresenta uma ampla 

distribuição horizontal, principalmente, na porção centro-sul da bacia. É formada por conglomerados 

polimíticos comumente sustentados pela matriz e com predomínio de clastos de metassiltitos do 

embasamento local (Barbosa et al. 1970, Ladeira et al. 1971). Na área-tipo, próximo a Abaeté (MG), estes 

conglomerados são sustentados pelos clastos, com amplo predomínio de seixos de quartzito e melhor grau 

de organização. A espessura destes conglomerados varia de alguns centímetros a 30m, ficando na maior 

parte dos casos, compreendida entre 0,5 e 2,0m. A Formação Abaeté constitui o melhor guia estratigráfico 

desta bacia. Genericamente, pode se dizer que a sedimentação na porção sul da bacia ocorreu sob 

condições dominadas por leques aluviais e nas demais áreas, a sedimentação foi controlada por correntes 

aquosas em regime de fluxo superior, sendo dessa forma relacionada a um ambiente fluvial entrelaçado 

grosso, capaz de depositar expressivas sucessões conglomeráticas (Campos & Dardenne 1995). 

 

3.3.2.1.2 - Formação Quiricó 

É composta, predominantemente, por sedimentos pelíticos, com folhelhos e siltitos esverdeados, 

rosados, ocres, violáceos ou avermelhados, que ocorrem interestratificados entre si, apresentando rápidas 

variações de cores. Subordinadamente ocorrem intercalações de arenitos finos, médios e grossos, os quais 

são mais freqüentes na parte superior da seqüência. De forma geral, as litologias pelíticas predominam na 

base da unidade, enquanto que as intercalações arenosas se situam na porção mediana da seção, sendo 

mais comum para o topo. As espessuras da Formação Quiricó variam de 100m na região de Abaeté (Seer 

et al. 1989), reduzindo-se, rapidamente, para poucos metros nas bordas do sistema lacustre. Esta unidade 

se sobrepõe à Formação Abaeté ou recobre diretamente os sedimentos do Grupo Bambuí. A influência 

eólica é constante na sedimentação lacustre. Vários níveis centimétricos de arenitos, lateralmente 
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contínuos e compostos por grânulos e grãos de areia eólica, mostram que, simultaneamente à deposição 

dos pelitos, ocorria a migração e retrabalhamento de dunas nas adjacências dos lagos. 

 

3.3.2.1.3 - Formação Três Barras 

 

Esta unidade do Grupo Areado apresenta maior diversidade litológica, o maior volume de rochas e 

a mais ampla área de ocorrência. Também apresenta as maiores variações laterais de fácies, sendo 

constatada a atuação simultânea de sistemas fluviais, flúvio-deltaicos e desérticos. As espessuras máximas 

alcançam 150m na Sub-bacia Abaeté. Em direção ao norte, a unidade se adelgaça rapidamente, 

apresentando espessuras da ordem de 20 a 40m. Nesta formação predominam três fácies distintas: a 

primeira, da base para o topo, é representada por arenitos médios, brancos, esverdeados ou rosados, 

dispostas em estratos cruzados de grande porte, relacionados à sedimentação eólica; a segunda fácies é 

constituída por arenitos médios a finos, brancos, amarelados, apresentando estratos decimétricos plano-

paralelos e estratificações cruzadas de médio e pequeno porte, enquadrados numa sedimentação de 

modelo fluvial entrelaçado dominado pela deposição de areias; e finalmente, a terceira fácies é 

caracterizada por arenitos e wackes vermelhos, rosados, na forma de lentes, lobos (isolados ou 

amalgamados), canais, em bancos maciços, com estratificação plano-paralela ou estratos cruzados 

tabulares e acanalados, sendo que a sedimentação flúvio-deltaica se processou nas interfaces dos canais 

fluviais e dos corpos aquosos dos lagos maiores (Sgarbi 1989 e 1991). 

 

3.3.3 - Coberturas Terciárias-Quaternárias 

 

Na área estudada (Figura 3.2), observa-se o domínio de coberturas elúvio-coluviais (terciários-

quaternários), compostos por sedimentos areno-argilosos inconsolidados ocorrentes em grandes áreas de 

lagoas/dolinas. Segundo o mapeamento da Oliveira et al. (2002), estes sedimentos cenozóicos têm como 

substrato as rochas do Grupo Bambuí e da unidade Pré Bambuí e, nas adjacências, as rochas do Grupo 

Areado indiviso. 

Na região de João Pinheiro, são encontrados cerca de 83 depósitos minerais (lagoas ricas em 

espongilito), apresentando uma reserva in situ da ordem de 5,8 milhões de toneladas. Os depósitos de 

espongilito apresentam-se em formas lenticulares, tendo sido depositados em depressões rasas que, muitas 

vezes, formam lagoas no período de chuva. A espessura dos sedimentos ricos em espículas varia de menos 

de 2,5 a cerca de 5m, apresentando perfis estratiformes uniformes. 
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CAPÍTULO 4 

TRATAMENTO DE IMAGEN DE SATÉLITE 

 
4.1 - CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO DOS DEPÓSITOS DE ESPONGILITO DA 
REGIÃO DE JOÃO PINHEIRO, MINAS GERAIS, BRASIL. 
 

 
4.1.1 - Resumo 

 

Importantes processos erosivos após o Cretáceo foram responsáveis pela evolução da 

paisagem de cerrado na região de João Pinheiro, onde ocorrem os depósitos de espongilito. O avanço 

desses processos, aliados às rochas carbonáticas do substrato, permitiu o desenvolvimento de feições 

cársticas negativas onde foram instaladas as lagoas formadoras dos depósitos de espongilito. Com base 

no tratamento de imagens de satélite aliado a trabalhos de campo, 4 morfodomínios geomorfológicos 

foram identificados na área: i) morfodomínio 1, representado por platôs associado aos arenitos do 

Grupo Areado, apresenta as maiores altitudes da área; ii) morfodomínio 2 que constitui uma área 

dissecada associada aos pelitos do Grupo Areado; iii) morfodomínio 3, representado por superfícies de 

erosão associadas às rochas do Grupo Bambui e Pré-Bambuí, sendo sobrepostas por sedimentos 

terciários/quaternários, onde encontram-se as lagoas; iv) morfodomínio 4, constitui vales em calha que 

contêm as principais drenagens da região (rios da Prata e Paracatu) segundo um padrão meandrante, 

com feição geomorfológica fluvial de rios underfit. Estes vales cortam a superfície de aplainamento 

(morfodomínio 3) que contêm sedimentos pleistocênicos, caracterizando o morfodomínio mais 

recente. 

Palavras chaves: domínios geomorfológicos, processamento de imagens de satélite, espongilito, 

cerrado. 
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4.1.2 - Abstract 
 

Important erosive processes that took place after the Cretaceous were responsible for the evolution of 

the landscape in the Joao Pinheiro region where the spongillite deposits occur. The progression of 

these erosive processes on the carbonatic rocks led to development of karstic negatives features where 

the ponds present formed the spongillites deposits. Based on field studies and associated analysis of 

multispectral images, 4 geomorphological domains were identified: i) domain 1, represented by 

plateaux related to sandstones from the Areado Group that show the highest altitudes in the area; ii) 

domain 2 that constitutes a desiccated area related to pelites from the Areado Group; iii) domain 3, 

comprising of a karstic planation surface associated to carbonatic rocks from the Bambui Group and 

Pré-Bambuí unit covered by Cenozoic sediments where the ponds occur; iv) domain 4 that is 

composed of gutter shapped valleys enclosing meandering of underfit streams (of rivers Prata and 

Paracatu). These valleys cut through the karstic planation surface (domain 3) where Pleistocene 

sediments occur and characterize the more recent morphological domain. 

Keywords: geomorphological domains, analysis of multispectral images, spongillite, cerrado. 

 
4.1.3 - Introdução 

A região estudada situa-se na porção noroeste do estado de Minas Gerais à, aproximadamente, 

400km de Belo Horizonte, próximo ao município de João Pinheiro, perfazendo uma área de cerca de 

77km2 (Figura 4.1). Encontra-se inserida dentro de um contexto do bioma Cerrado, esse localizado 

principalmente no Planalto Central Brasileiro, nos Estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, parte de Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal, abrangendo 196.776.853 ha. do 

território brasileiro (Branco 2000).  

Do ponto de vista hidrográfico, localiza-se na Bacia do rio Paracatu (Figura 4.1), situada quase 

integralmente no Estado de Minas Gerais (92%), com uma pequena parcela no Estado de Goiás (5%) e 

no Distrito Federal (3%).  

Mattos & Cunha (1977), apresentam uma subdivisão do Planalto Brasileiro em Planalto 

Oriental e Planalto Central, que apresenta relevo suavizado resultante de vários ciclos erosionais, onde 

a área de estudo encontra-se inserida. Saadi et al. (2005) num estudo sobre a neotectônica da 

plataforma brasileira, individualizaram dois compartimentos morfotectônicos denominados Dois 

“Brasis” Geomorfológicos, separados pelo “Lineamento Transbrasiliano”. A área de estudo situa-se a 

SE deste lineamento, correspondendo a regiões associadas, predominantemente, a planaltos elevados.  

Geotectonicamente, a área estudada está contida no Cráton São Francisco (Almeida 1977), que 

corresponde a um segmento crustal (Almeida 1981, Mascarenhas et al. 1984) consolidado ao fim do 

ciclo Transamazônico (2.400 a 2.100Ma). Encontra-se inserida em rochas do Supergrupo São 

Francisco (Neoproterozóico) e Grupo Areado (Mesozóico). Uma unidade correspondente ao Pré-
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Bambuí, também cartografada na região de estudo (Oliveira et al. 2002), não apresenta relações 

estratigráficas muito bem definidas, uma vez que os contatos com as unidades adjacentes são 

tectônicos, através de cavalgamentos. Esta unidade compõe-se de dolarenitos, ritmitos, dololutitos, 

silexitos e quartzo-arenitos cujos sedimentos constituintes foram depositados em ambiente marinho 

raso a transicional (litorâneo).  

Na área estudada (Figura 4.1), observa-se o domínio de coberturas elúvio-coluviais (terciários-

quaternários), compostas por sedimentos areno-argilosos inconsolidados distribuídos numa paisagem 

plana característica correspondente a uma superfície de erosão em um ambiente cárstico, onde foram 

desenvolvidas lagoas/dolinas com depósitos de espongilitos. Segundo o mapeamento da Oliveira et al. 

(2002), estes sedimentos cenozóicos têm como substrato as rochas do Grupo Bambuí e da unidade Pré 

Bambuí e, nas adjacências, as rochas do Grupo Areado indiviso. 

Segundo Almeida et al. (2009a) a grande similaridade sedimentológica dos depósitos de 

espongilitos, associados as suas características texturais e mineralógicas sugerem que a provável fonte 

dos sedimentos que compõe esses depósitos, está relacionada ao retrabalhamento dos arenitos do 

Grupo Areado. Esta afirmação é suportada ainda, pela direção SE-NW do sistema de drenagens da 

região associada à ocorrência dos arenitos do Grupo Areado na porção SE da área. 

Segundo Bigarella (1971) a região dos cerrados teve sua amplitude regional variando no 

decorrer do Pleistoceno e Holoceno. Mudanças no relevo ocorridas após o Pleistoceno possuem 

dimensões locais e abrangência regional, interferindo nos perfis geométricos das vertentes e encostas, 

no aprofundamento dos canais de drenagem e formação de planícies e terraços fluviais. 

Neste sentido procurou-se identificar as diferentes feições geológicas e geomorfológicas da 

região com base na interpretação de imagens de sensoriamento remoto, de maneira a explicitar os 

morfodomínios, buscando a compreensão do contexto no qual estão inseridas as lagoas onde se 

encontram os depósitos de espongilito e os sedimentos associados.  
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Figura 4.1. Mapa geológico da região de João Pinheiro (MG), mostrando a bacia do Rio Paracatu e a localização 
das lagoas com espongilitos (modificado de Oliveira et al. 2002).  
 

4.1.4 - Materiais e Métodos 
 

Neste trabalho foram utilizados dados geológicos referente ao mapa geológico na escala 

1:250.000 do Projeto São Francisco, executado pela CPRM (Serviço Geológico do Brasil) em 2002 

(Oliveira et al. 2002). Esses dados foram checados em trabalhos de campo realizados na região de 
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João Pinheiro (MG). As imagens do Landsat-TM7 (órbita 220, ponto 72; 23/03/2001) foram 

georreferenciadas no programa ER-Mapper® v.6.4, utilizando-se o Datum Córrego Alegre.  

Após o georreferenciamento, as imagens passaram por um processamento, utilizando-se de 

técnicas de PDI (Processamento Digital de Imagens) para obtenção do melhor realce das unidades 

geológicas adjacentes, fisiografia e atividades antrópicas, por meio do ER-Mapper v.6.4. As principais 

técnicas de PDI foram: aumento de contraste, composição colorida e principais componentes. 

Os produtos assim obtidos foram posteriormente associados a um modelo digital do terreno 

(SRTM) utilizado como método auxiliar importante para caracterização geomorfológica. Foi utilizado 

o Sistema de Informações Geográficas ArcGIS 9.3 para o tratamento do modelo digital e geração do 

mapa altimétrico e perfis topográficos. 

 

4.1.5.- Resultados e Discussão 

 

Geomorfologicamente a área de estudo constitui um planalto dissecado recoberto por 

vegetação de cerrado onde foram identificados 4 morfodomínios (Figuras 4.2 e 4.3):  

a) Morfodomínio 1: caracterizados por platôs que dominam a paisagem, associados aos 

arenitos do Grupo Areado, com altitude média de 980 a 1.000m. Esses platôs são delimitados por 

rebordos erosivos bem marcados. 

b) Morfodomínio 2: situado abaixo dos platôs, constitui uma área dissecada formada por 

colinas com topos variando de 650 a 900m cujo substrato é formado por pelitos e arenitos do Grupo 

Areado. 

c) Morfodomínio 3: dominando a paisagem com altitude média de 560 a 600m, é representado 

por superfícies de erosão numa área aplainada. Está associado às rochas dos grupos Bambuí e Pré-

Bambuí sobrepostas por coberturas Cenozoicas, onde se encontram as lagoas.  

d) Morfodomínio 4: representado por um vale em calha de profundidade de 10 a 20m na cota 

de altitude de 540m, onde os rios da Prata e Paracatu, em grande parte, apresentam padrão 

meandrante, com planícies de inundação, além de diversos meandros abandonados. 
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Figura 4.2: Modelo digital de terreno (SRTM) e perfil topográfico da região de João Pinheiro, mostrando ser 
essa uma área de planalto dissecado onde são evidenciados 4 morfodomínios. 
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Figura 4.3: Fotografia da região de João Pinheiro, MG, destacando os morfodomínios 1 (platôs) e 3 (área 
aplainada).  

 

O Morfodomínio 1 que caracteriza a unidade de maior altitude da região tem como destaque 

os platôs que ocorrem na porção sul (Figura 4.2). As Serra de João Pinheiro e a Serra da Maravilha 

sobressaem na área de planalto dissecado, porém apresentam altitudes inferiores aos platôs. 

A imagem Principal Componente 3 (PC3) sobreposta ao MDT-SRTM (Figura 4.4) evidencia 

as estruturas geológicas presentes no morfodomínio 2, em especial a zona de cizalhamento que 

corresponde a Serra de João Pinheiro, a qual apresenta direção preferencial NS. É evidente o contraste 

entre essa zona com as regiões aplainadas recobertas pelas coberturas Cenozóicas (Morfodomínio 3) e 

com o fundo dos vales (Morfodomínio 4) formados pelas drenagens principais (rios da Prata e 

Paracatu).  

As lagoas associadas à superfície de erosão (morfodomínio 3) apresentam-se circulares a 

alongadas, às vezes em grupos, entre as drenagens. Seu diâmetro médio está em torno de 130m e 

profundidade de 2,0m. A forma destas pode estar relacionada à feições cársticas negativas, como, 

dolinas e uvalas que são típicas de regiões cársticas maduras. Segundo Oliveira (2001) a região de 

Paracatu e João Pinheiro estaria relacionada a uma paisagem cárstica na qual as dolinas consistem em 

sumidouros que drenam a água superficial para a rede subterrânea. Quando essas se desenvolvem em 

regiões onde há excesso de chuvas, propicia o desenvolvimento de um sistema fluvial, o chamado 

fluviocarste, onde existem rios com baixa densidade de drenagem. Os carstes tropicais (Salomon, 

1997) caracterizam-se por precipitações anuais superiores a 1.000mm. A média anual da precipitação 

na região de João Pinheiro é da ordem de 1.400mm (SEAPA 1996), portanto suficiente para o 

desenvolvimento do relevo fluviocárstico, pela ocorrência, no período de chuvas, da coalescência das 

lagoas.  
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O sistema de drenagem do morfodomínio 3 apresenta uma direção principal SE – NW, que é 

corroborada pelos estudos de proveniência dos sedimentos hospedeiros dos depósitos de espongilito 

(Almeida et al. 2009a), no qual as rochas do Grupo Areado, que ocorrem na porção SE da área seriam 

a principal fonte de sedimentos desses depósitos. Datações de C14 (Almeida et al. 2009b) mostraram 

que esses depósitos foram depositados há pelo menos 28.000 anos AP, no Pleistoceno Superior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.4: Imagem Principal Componente 3 (PC3) da região de João Pinheiro associada ao MDT-SRTM, 
evidenciando a zona de cisalhamento de direção NS e os morfodomínios 2, 3 e 4. 
 

A partir de uma imagem de composição colorida obtida por análise de principais componentes 

(RGB-PC234) associada ao MDT-SRTM, é possível a distinção entre lagoas secas, perenes e lavradas 

(Figura 4.5). As lagoas secas apresentam uma coloração rósea e as perenes, que apresentam muita 
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matéria orgânica, coloração mais escura. Por sua vez, as lagoas já lavradas ou em fase de lavra, 

apresentam coloração amarela intensa. 

Além das lagoas, as atividades agrícolas, vegetação ripária, vegetação nativa e coberturas 

lateríticas, apresentaram características facilmente reconhecidas nas imagens resultantes dos 

processamentos efetuados. 

O morfodomínio 4 é caracterizado por vales em forma de calha nos quais estão inseridos rios 

com padrão meandrante. Essa feição geomorfológica fluvial, apresentada pelos rios da Prata e 

Paracatu, na qual as drenagens atuais cortam as planícies fluviais segundo um padrão meandrante, 

inseridos em vales muito maiores do que os seus cursos, é definida como rio underfit (Davis 1913; 

2008; Dury 1964; 1965). Mais precisamente, segundo Dury (1964), esta feição fluvial onde os 

meandros estão inseridos no vale em calha, é classificada como uma variante de rio underfit tipo 

Manifest.  

O desenvolvimento de rios underfit pode ser relacionado a mudanças climáticas que acarretam 

uma redução significatica da energia primitiva da corrente, levando os cursos a buscarem uma nova 

trajetória (Goudie 2006). Tais evidências são corroboradas pelos estudos paleoambientais na área 

(Almeida et al. 2009b) que mostraram variações climaticas desde o Pleistoceno Superior (28.000 anos 

AP). 

Segundo Oliveira (2001) o vale do rio da Prata estaria relacionado a uma feição cárstica de 

grande proporção denominada polje, que na região teria se desenvolvido sobre a área de ocorrência de 

uma grande lineação magnética. Entretanto, para a confirmação desta hipótese seriam necessários 

trabalhos de campo mais detalhados. Poljes são grandes depressões fechadas com base plana, 

drenagem cárstica e com pelo menos um dos lados com alta declividade (Gams 1978). Podem se 

originar pela coalescência progressiva de dolinas e uvalas, pelo desenvolvimento de uvalas sobre uma 

linha de falha ou pela carstificação de uma zona tectônica.  

Considerando que estes vales cortam a superfície de aplainamento (morfodomínio 3) que 

contém os sedimentos pleistocênicos, pode-se sugerir que o morfodomínio 4 é o mais recente. 
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Figura 4.5: Imagem de composição colorida obtida por análise de principais componentes (RGB-PC234) 
associada ao MDT-SRTM da região de João Pinheiro, mostrando as lagoas (perenes, secas e lavradas).  
 
 

4.1.6.- Conclusões 
 

Estudos de campo associados à tratamentos de imagens multiespectrais e SRTM contribuíram 

para o conhecimento do contexto geológico-geomorfológico no qual inserem as lagoas com os 

depósitos de espongilitos.  

A evolução da paisagem de cerrado na região de João Pinheiro desenvolveu-se a partir de 

processos erosivos significativos que dominaram a região após o Cretáceo, gerando a formação de um 

planalto dissecado onde 4 morfodomínios foram identificados. 

Os platôs, que constituem o morfodomínio 1, são relevos residuais, testemunhos de erosão 

sobre os arenitos do Grupo Areado. O morfodomínio 2, situado abaixo dos platôs, constitui uma área 

dissecada onde pelitos do Grupo Areado constituem colinas com altitudes variadas. A partir do avanço 

dos processos erosivos, sobre as rochas carbonáticas do Grupo Bambuí e Pré-Bambuí (morfodomínio 

3), desenvolveram feições cársticas negativas, instalando-se as lagoas formadoras dos depósitos de 

espongilito. O morfodomínio 3 constitui uma superfície de aplainamento, sendo que as drenagens que 

nela se encontram apresentam uma direção preferencial SE – NW, corroborando os estudos de 
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proveniência dos sedimentos hospedeiros dos depósitos de espongilito da região (Almeida et al. 

2009a). 

O morfodomínio 4, caracterizado pelos vales em calha, constitui a unidade mais recente. Estes 

vales em calha com rios underfit, cortam o morfodomínio 3 (superfície de aplainamento) que contém 

os sedimentos pleistocênicos/holocênicos (Almeida et al. 2009b) hospedeiros dos depósitos de 

espongilito. 
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CAPÍTULO 5 

ORIGEM DO ESPONGILITO 

 
5.1 - CHARACTERIZATION AND ORIGIN OF SPONGILLITE-HOSTING 
SEDIMENT FROM JOÃO PINHEIRO, MINAS GERAIS, BRAZIL 
 

5.1.1 – Abstract 

 

Spongillite from João Pinheiro, Minas Gerais, Brazil is mainly known for its use in brick 

production and in the refractory industry. Very few studies have focused on its geological context. 

Spongillite-rich deposits occur in shallow ponds on a karstic planation surface developed on rocks of 

the Neoproterozoic São Francisco Supergroup. Cenozoic siliciclastic sediments are related to this 

surface. A field study of these deposits and analysis of multispectral images showed a SE-NW 

preferential drainage system at SE, suggesting that Mesozoic Areado Group sandstones were the 

source area of the spongillite-hosting sediments. Mineralogical and textural characterization by optical 

microscopic analysis, X-ray diffraction (XRD), differential and gravimetric thermal analysis (DTA-

GTA), infrared spectroscopy (IR) and scanning electron microscopy (SEM) of seven open-pit 

spongillite-rich deposits (Avião, Carvoeiro, Vânio, Preguiça, Divisa, Severino, Feijão) showed a 

sedimentological similarity between the deposits. They are lens-shaped and are characterized at the 

bottom by sand facies, in the middle by spicules-rich muddy-sand facies and at the top by organic 

matter-rich muddy-sand facies.  

Petrographically, the spongillite-hosting sediments and the siliclastic sediments of the Areado 

Group show detrital phases with similar mineralogical and textural features, such as the presence of 

well-sorted quartz grains and surface features of abrasion typical of aeolian reworking that occurred in 

the depositional environment in which the sandstones of the Areado Group were formed. Detrital 

heavy minerals, such as staurolite, zircon, tourmaline, and clay minerals, such as kaolinite, low 

amounts of illite, scarce chlorite and mixed-layer chlorite/smectite and illite/smectite occur in the 

spongillite-hosting sediments and in sandstones from the Areado Group. In both formations, staurolite 

has similar chemical composition. These mineralogical and textural features show that the sediments 

of the Areado Group constitute the main source of the pond sediments that host spongillite. 
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Keywords: spongillite, aeolian quartz, heavy minerals, staurolite, Areado Group, São Francisco 

Supergroup. 

 

5.1.2 - Introduction 

 

Most of the sedimentary rocks composed mainly of siliceous sponge spicules are formed in a 

marine environment and are called spiculites (Tasch 1973). They may also form in particular 

continental conditions, such as lakes and ponds (Harrison et al., 1979, Hall and Hermann 1980, 

Harrison 1988, Sifeddine et al. 1994, Volkmer-Ribeiro & Turcq 1996, Cordeiro et al. 1997, Turcq et 

al. 1998, Cândido et al. 2000, Gaiser et al. 2004) and are then called spongillites. Spongillites are 

essentially formed of siliceous sponge spicules of the Demospongiae Class, associated with clay, sand, 

organic matter and diatom residues. 

In Brazil, two main areas of spongillite formations have been reported (Volkmer-Ribeiro & 

Motta 1995): a large inner region in southwest Brazil and an outer region along the northeastern ocean 

border from Maranhão to Rio Grande do Norte. The southwestern region encompasses western and 

southwestern Minas Gerais, southern Goiás, northeastern Mato Grosso do Sul and northern São Paulo. 

Particularly, in the western part of Minas Gerais, in the João Pinheiro region, the focus of this 

research, more than 80 lacustrine deposits that are rich in sponge spicules occur, presenting an in situ 

reserve on the order of 5.8 million tons. The lens-shaped spongillite-rich deposits were deposited in 

shallow depressions that often became lakes (ponds) during the rainy seasons. The thickness of the 

deposits varies from 2.5m to around 5m, and the average diameter of ponds is about 130 m. They 

contain different layers of nearly pure spongillite intercalated with layers of sandy, silty and clayey 

sediments with a variable proportion of sponge spicules. 

Numerous Brazilian research papers have dealt with bio-siliceous deposits; however, they 

have been related mostly to taxonomy with palaeoenvironmental implications (Traxler 1895, Abreu 

1973, Volkmer-Ribeiro 1981, 1999, Cordeiro et al. 1997, Cândido et al. 2000, Sifeddine et al. 1994, 

Volkmer-Ribeiro & Motta 1995, Volkmer-Ribeiro & Turcq 1996, Volkmer-Ribeiro et al. 1998a, 

1998b, 2001, Melão & Rocha 1999, Parolin et al. 2007, 2008, Almeida et al. 2009b), rather than to 

their technical characterization (Esper 2000, Yamamoto 2000, Almeida et al. 2008), which concern 

applications such as ceramics, refractory products, chromatographic supplies and catalysis matrices 

(Souza et al. 1988, Delbem et al. 2001, Santos et al. 2002, Teixeira 2002), among others. There is no 

record of research focusing on the petrological characterization of the hosting sediments of the 

spongillites, which is of fundamental importance to the understanding of their environmental 

conditions of formation. 
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Seven spongillite-rich deposits (Avião, Carvoeiro, Vânio, Preguiça, Divisa, Severino, Feijão) 

located in the João Pinheiro region (Figure 5.1) were characterized texturally and mineralogically 

based on representative profiles of the deposits where lateral and vertical distribution of the different 

facies were defined as well as their possible relationships. 

 

5.1.3. Study area and geological setting  

 

The study area is located on the western portion of the São Francisco craton, central Brazil 

(Figure 5.1). It includes the Neoproterozoic São Francisco Supergroup, the Mesozoic Areado Group 

and the Cenozoic siliciclastic sediments associated with karstic planation surfaces where the 

spongillite-rich deposits occur (Figures 5.1 and 5.2). 
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Figure 5.1: Geologic map of the João Pinheiro region, showing the distribution of rocks and related units and 

the spongillite-rich deposits (Oliveira et al. 2002). The Brazil map shows the states of Minas Gerais (MG) and 

Goiás (Go), the São Francisco craton (SFC) and the Paracatu River basin (PRB). Ponds: 1-Feijão; 2-Carvoeiro; 

3-Vânio; 4-Avião; 5-Preguiça; 6-Severino; 7-Divisa. 
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The lowermost stratigraphic unit found in the study area was established by Oliveira et al. 

(2002), but lacks a well-defined stratigraphic relationship with the adjacent units. This basal unit is 

composed of dolarenites, rhythmites, dololutites, silexites and quartzarenites, deposited in a shallow 

and transitional marine environment. According to Oliveira et al. (2002), this unit may be correlated to 

the Sete Lagoas Formation in a more distal situation within the basin or to the Paranoá Group (Figure 

5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.2: Stratigraphic column of the São Francisco Basin (adapted from Dardenne 1978; Campos & 

Dardenne 1997). 1: dolarenites, rhythmites, dololutites, silexites and quartzarenites; 2: diamictites, sandstones; 3: 

carbonate mudstones; 4: pelites, sandstones; 5: siltstones, clayey and oolitic limestones; 6: siltstone with 

sandstone and mudstone; 7: calcilutites and sandy loams; 8: siltstone and arkose; 9: sandstone arkose, siltstone 

and mudstone; 10: conglomerates, sandstones; 11: shales; 12: sandstone. According to Oliveira et al. (2002), in 

the studied area, the São Francisco Supergroup is represented by the Bambuí Group (Serra de Santa Helena and 

Três Marias formations) and the Areado Group is represented by the Três Barras Formation. 

 

The São Francisco Supergroup covers a large part of the southern segment of the craton 

(Figure 5.1), forming the São Francisco Basin. It comprises the Macaúbas and Bambuí groups (Figure 
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5.2), which extend to the states of Goiás, Bahia and Minas Gerais. These units are genetically very 

distinct and overlie granite and gneiss of the basement and metasedimentary rocks of the Paranoá 

Group and Espinhaço Supergroup. The Macaúbas Group (Pflug & Renger 1973), represented by the 

Jequitai Formation (Dardenne 1978), comprises diamictites, sandstones and, secondarily, pelites. The 

Bambuí Group, which is formed of intercalated marine limestones and siliciclastic units, comprises 

two sequences (Figure 5.2): (i) the Paraopeba Subgroup (Sete Lagoas, Serra de Santa Helena, Lagoa 

do Jacaré and Serra da Saudade formations) and (ii) the Três Marias Formation. 

The Mesozoic Areado Group (Rimann 1917, Barbosa 1965, Costa & Grossi Sad 1968, Ladeira 

& Brito 1968, Hasui & Penalva 1970) is the unit of the São Francisco Basin with the greatest lateral 

variation of lithofacies. The lateral changes resulted from the simultaneous interaction of several 

environmental conditions, amongst which anastomosed alluvial/fluvial fans, fluvio-deltaic, lacustrine 

and dunes/interdune conditions are prominent. It comprises three strongly interfingered formations 

(Figure 5.2): (i) Abaeté Formation (Barbosa et al. 1970, Ladeira et al. 1971) formed of polymictic 

conglomerates, (ii) Quiricó Formation (Seer et al. 1989, Sgarbi 1989), consisting predominantly of 

pelitic sediments, and (iii) Três Barras Formation (Ladeira & Brito, 1968, Cardoso 1971, Sgarbi 1989, 

1991), comprising aeolian, fluvial and fluvio-deltaic sandstones. According to Sgarbi (1989), in the 

western portion of Minas Gerais, the aeolian conditions predominate over the fluvial and fluvio-deltaic 

conditions. This statement is corroborated by the stratigraphic analysis of the Upper Jurassic–Lower 

Cretaceous of the southern São Francisco Basin (Kattah 1991, Sgarbi 2000) that shows microscopic 

features of bimodality of the quartz grains typical of aeolian conditions. 

In the study area (Figure 5.1), Neogene/Holocene elluvial-colluvial covers prevail, composed 

mainly of unconsolidated clayey-sandy sediments. They form a characteristic flat landscape, 

corresponding to a surface of erosion in a karstic environment, with lakes where siliceous spicules, 

originated from freshwater sponge skeletons, were deposited, forming spongillite-rich deposits. 

According to Oliveira et al. (2002), these Cenozoic sediments have as a substrate the Bambuí Group 

(Serra de Santa Helena and Três Marias formations) and the Pre-Bambuí unit, and laterally, the rocks 

of the Mesozoic Areado Group (Três Barras Formation). 

 

5.1.4. Materials and methods 

 

Digital LANDSAT TM7 images, processed with ERMapper 6.4 program (color composition, 

main components, IHS), were used in order to define the deposits and their relationship with the 

adjacent units. The results were subsequently superimposed on a digital terrain model (SRTM). 

Field studies involved the description of representative profiles of the spongillite-rich deposits 

with respective discriminated and sampled facies. Seven deposits (Avião, Carvoeiro, Vânio, Preguiça, 
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Divisa, Severino, Feijão) were sampled, amounting to 49 deformed and non-deformed samples for 

textural, mineralogical and petrological characterization. In addition, six rock samples from the 

Areado Group were collected for the petrological study. 

Textural characterization consisted of grain size analysis, according to the EMBRAPA (1997) 

methodology based on humid sieving of representative samples of the different facies from the pond 

deposits. The selected intervals were those of the Wentworth (1922) scale, including sand (2, 1, 0.5, 

0.25 and 0.063mm) and silt fractions (0.045 and 0.038mm). The clay fraction (< 2µm) was separated 

in suspension using a standard sedimentation procedure. The different fractions were dried at 40°C, 

weighed and separated for the subsequent mineralogical and morphological analyses. 

Mineralogical analysis by X-ray diffraction (XRD) used a Rigaku GEIGERFLEX® D/MAX-

2B diffractometer with monochromated Cu Kα radiation with an angular range from 2 to 70º 2θ, a 

speed of 1.2° 2 θ minute
-1

 and a step size of 0.02 for the bulk sample, and an angular range from 2 to 

35º 2θ and 0.6° 2θ minute
-1

 for the oriented clay fraction (< 2µm). The clay fraction was previously 

saturated with Ca++, and XRD analyses were performed on oriented preparations previously air-dried, 

saturated with ethylene glycol and heated at 500ºC for 5 hours. The amorphous phases were 

determined using a Philips
®
 PW1730/10 diffractometer on randomly oriented samples with an angular 

range of 4º to 36º 2θ, a speed of 1.2° 2θ.minute
-1

 and a step size of 0.02. 

Differential thermal and thermogravimetric analyses (DTA-TGA) were carried out between 

25-1100oC under a nitrogen atmosphere with a SDT 2960 apparatus (TA Instruments) and at a heating 

rate of 20ºC minute-1 with calcinated alumina as the reference material. Infrared spectroscopy (IR, 

Brucker
®
 IFS 55) was carried out on all bulk samples, using both drift and transmission modes.  

Optical microscopic investigations were carried out on thin sections of undisturbed samples 

from the different facies and from the rocks of the underlying units. The petrographic study was 

complemented by scanning electron microscope analysis (SEM, JEOL®, JSM 5510) with an EDS 

system. Furthermore, through the sample selection of the different pond facies of Avião and Preguiça 

deposits and of the sandstone from the Areado Group, the surface characteristics of the quartz grains 

were examined. For this procedure, the sediments were previously washed with 12% boiling HCl, in 

order to remove contamination by carbonate and ferruginous phases, and were subsequently mounted 

on specific slides covered by carbon for the SEM analysis. This procedure is usually used to remove 

grain coating for characterization of microtexture on quartz grains formed by different processes 

(Newsome & Ladd 1999; Kenig 2006). 

 

 

 



Almeida A. C. S. 2009. Gênese, Distribuição e Caracterização dos espongilitos do Noroeste de Minas Gerais 

 48 

5.1.5. Morphological and lithofacial characterization of the spongillite-rich 

deposits 

 
5.1.5.1 - General features 

 

The study area is included in the morphotectonic unit called “extra-Amazonic Brazil” (Saadi et 

al. 2005), located southeast of the “Transbrasiliano Lineament”, a well defined c. 2700km N45°E 

linear structure cutting Brazil from Ceará to the southwestern part of Mato Grosso do Sul. According 

to Mattos & Cunha (1977), the area is included in the morphostructural province of Oriental High 

Plain, presenting smooth topography due to several erosive cycles. 

Hydrographically, the João Pinheiro region is situated within the basin of the Paracatu River, 

which belongs almost entirely to Minas Gerais, with a minor part belonging to Goiás and the Federal 

District (Figure 5.1). It consists of upland plains of sandstones of the Areado Group, designated as 

plateaus, covered by “cerrado” vegetation and cut by shallow drainage heads, regionally known as 

“veredas”. These plateaus are limited by well-defined erosive boundaries, constituting a general 

morphology of flat land, which is cut by flat valleys associated with present day drainage. 

Supported by field work, the satellite imagery processing helped to characterize the 

morphology of the ponds containing spongillite-rich deposits. These ponds are circular to elongated, 

sometimes between drainage systems or oriented according to preferential directions of weakness 

zones of the substratum (Figure 5.3). They are either related or not to surface drainages. Their shape 

can then be related to negative karstic features (sink-holes), typical of mature karstic regions. When 

these karstic features are submitted to excessive rains a fluvial system forms, called a fluviokarst, 

where rivers with low drainage density appear. Tropical karsts (Salomon 1997) are typical of annual 

pluviometry of more than 1000mm. In the João Pinheiro region, the annual pluviometry is about 1400 

mm and therefore good enough for the development of a fluviokarstic topography due to a 

combination of surface drainage and karstic structures. There are coalescences in which associations 

of two or three depressions occur. The average diameter of the ponds is about 130m with an average 

depth of 2m. Among the studied ponds, Avião, Carvoeiro, Vânio, Preguiça, Divisa, Severino and 

Feijão have already been exploited for spongillite extraction or are in active exploitation, whereas 

Buriti, Verde and Grama are unexplored and show typical aquatic vegetation. 
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Figure 5.3: The image showing the ponds studied in the João Pinheiro region (Minas Gerais State) and the NS 

thrust fault system (TFS) obtained from principal components of band 3 (PC3) and SRTM.  

 

Outside the ponds, agricultural activities, surrounding woods, native vegetation and lateritic 

covers showed easily recognizable characteristics through accomplished image processing. Using 741 

color combination, it was possible to segregate dry ponds and perennial ponds (Figure 5.4); the latter 

presented a high amount of organic matter. By means of image interpretation of the principal 

components, the PC3 band, superimposed with the digital terrain model (Figure 5.3), the main 

geostructural features were identified, especially a NS thrust fault system, close to João Pinheiro. The 

Prata and Paracatu rivers, which compose the main drainages, present flat valleys with meandering 

channels. 
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Figure 5.4: Zoomed map of ponds in João Pinheiro (Minas Gerais) from colored composition RGB 741, Landsat 

TM. Note: dried ponds = white; perennial ponds = black. 

 

Rocks from the Areado Group are geomorphologically more elevated than the flattened 

Cenozoic/Holocene sediments that cover the area where the ponds occur. The drainage system in this 

area suggests that the outcrops of the Areado Group rocks represent source zones for pond sediments. 

The SE/NW drainage system, the geostructural features and the topography of the area are clearly 

shown in figure 5.3. 

Field work showed strong sedimentological similarity among the seven studied spongillite-

rich deposits. They are characterized by sandy facies at the base, argillaceous sand facies rich in 

sponge spicules at intermediate levels and sandy clay facies with organic matter at the top. Therefore, 

due to better and larger outcrops on lakes undergoing exploitation of spongillites, Avião and Preguiça 

lakes were selected for detailed studies. 

 

5.1.5.2 - Avião Deposit 

 

In a 2.10m high outcrop within the Avião deposit, seven unconsolidated facies were identified, 

from base to top (Figure 5.5): JAT1-1, JAT1-2, JAT1-3, JAT1-4, JAT1-5, JAT1-6 and JAT1-7, in 

which textures differ due to sand, silt and clay contents.  
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Figure 5.5: Type sections of the Avião and Preguiça deposits showing the different facies, from base to top: 

Avião deposit: JAT1-1, JAT1-2, JAT1-3, JAT1-4, JAT1-5, JAT1-6 and JAT1-7; Preguiça deposit: JPT1-1, 

JPT1-2, JPT1-3, JPT1-4, JPT1-5, JPT1-6 and JPT1-7. 

 

Grain size analyses (Figure 5.6) showed the predominance of clay fraction and a mode for 

0.125mm and 0.25mm sand fractions, respectively, fine- and medium-grained sand (Wentworth, 

1922). According to Schnurrenberger et al. (2003), these facies are classified as (Figure 5.7) sand 

(JAT-1), silty sand (JAT-2), sand silt clay (JAT1-3), sandy clay (JAT1-4), clayey sand (JAT1-5), silty 

sand (JAT1-6) and sandy clay (JAT1-7). 
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Figure 5.6: Curves of grain size distribution in the Avião and Preguiça deposits. 

 



Contribuições às Ciências da Terra, Série D, vol.24, 115p. 

 

 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.7: Schnurrenberger’s (2003) triangular diagram for classification of lacustrine sediments, indicating 

analyzed facies of the Avião and Preguiça deposits. 

 

Microscopic petrography (Figure 5.8) showed that all of the facies have similar composition, 

differing only in the proportions of quartz, clay minerals and sponge spicules in the following way: 

basal facies (JAT1-1 and JAT1-2): quartz (80-85%), clay minerals (10%), sponge spicules (5-10%); 

intermediate facies (JAT1-3, JAT1-4, JAT1-5): quartz (20-25%), clay minerals (35%), sponge spicules 

(40-45%); and top facies (JAT1-6 and JAT1-7): quartz (30%), clay minerals (30-40%), sponge 

spicules (30-40%). Heavy minerals are present in all the facies but do not exceed 5% of the total 

composition. In addition, greenish brown clayey nodules, about 10 mm in diameter, are dispersed in 

the argillaceous matrix in variable distribution. In the upper facies, JAT1-7, a great amount of organic 

matter is also found. The textural framework of the sediments in all studied facies is characterized by 

an argillaceous matrix.  
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Figure 5.8: Optical photomicrograph in plane polarized light of representative undisturbed samples of all facies 

of the Avião deposit. Q = quartz. 

 

Quartz grains, which are the main components of the framework, are generally rounded and 

locally sub-angular, with an average size of 0.6 to 0.7mm (coarse sand) in the basal (JAT1-1 and 

JAT1-2) and top facies (JAT1-6 and JAT1-7) and of 0.4mm (medium sand) in the intermediate facies 

(JAT1-3, JAT1-4 and JAT1-5). They are very well-sorted and present moderate sphericity. Grains are 

mono- and polycrystalline, presenting frequently strong wavy extinction in the basal facies and both 

straight and wavy extinctions in the intermediate and top facies. Monocrystalline quartz grains 

predominate. Secondary intergranular porosity is observed with several corroded grain borders, 

indicating dissolution. SEM images show that quartz presents V-shaped abrasion features as well as 

arch shapes (Figure 5.9). 
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Figure 5.9: SEM photomicrographs of quartz grains of Areado Group sandstones and sediments of the Avião 

and Preguiça deposits. A, D and G – rounded grains; B, E and H – V-shaped abrasions; C, F and I – arch 

incisions. 

 

Heavy minerals are angular to sub-angular and occur generally in the very fine sand fraction 

dispersed within the matrix. In the basal and intermediate facies, staurolite, zircon, tourmaline and 

biotite are the main heavy minerals, while in the top facies, only zircon and tourmaline were observed, 

but in smaller amounts. They showed the same optical features in all facies. Zircon grains show 

prismatic and subhedral shapes and are colorless to brownish in thin section under plane-polarized 

light. Tourmaline grains show irregular shapes and greenish colors. Biotite flakes show euhedral 

shapes and brown color and usually occur as inclusions within quartz (Figure 5.10). Staurolite grains 

show irregular shapes, light yellow color and corroded borders from dissolution (Figure 5.10D).  
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Figure 5.10: Optical photomicrographs in plane polarized light of Areado Group sandstone (A, B) and 

spongillite deposits (C, D, JAT1-1 facies). Note the predominance of quartz grains and bimodality in the Areado 

Group (A, B); the presence of staurolite crystals in both Areado Group sediments (B) and spongillite deposits 

(D), showing corroded borders of dissolution and biotite as inclusions in the quartz (C) and clayey nodules. Q = 

quartz; Sta = staurolite; Bio = biotite; N = nodules of clay minerals. 

 

Mineralogical analyses (XRD) of bulk-sediment of all facies (Figure 5.11) confirmed that, 

aside from predominant quartz and kaolinite, traces of illite and chlorite occur as well. In the JAT1-4, 

JAT1-5 and JAT1-6 facies, a hump at the 20-26° 2θ XRD interval, masked by kaolinite and quartz 

peaks, suggests the presence of amorphous silica (opal-A). XRD patterns of calcium-saturated clay 

fractions on oriented samples (Figure 5.12) show, for all facies, prevalent kaolinite (K) followed by 

anatase (A), low amounts of illite (I) and traces of chlorite (C), mixed-layer chlorite-smectite (C/S) 

and illite-smectite (I/S). 
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Figure 5.11: X-ray diffraction patterns (Cu Kα radiation) of representative bulk-sediments of the facies of the 

Avião and Preguiça deposits. I = illite, K = kaolinite, Q = quartz and O = opal. 
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Figure 5.12: X-ray diffraction patterns (Cu Kα radiation) of the oriented clay fraction of the JAT1-6 facies of the 

Avião deposit and of the JPT1-7 facies of the Preguiça deposit. K = kaolinite, I = illite, A=Anatase, C=chlorite, 

C/S=chlorite-smectite, I/S = illite-smectite and Q = quartz. 

 

The differential thermal analysis curves from the same samples of bulk-sediment (Figure 5.13) 

show an endothermic peak at 460°C for the JAT1-1, JAT1-2, JAT1-3, JAT1-4, JAT1-5 and JAT1-7 

facies, characteristic of high-defect kaolinite (Grim 1968). In sample JAT1-7, a rounded endothermic 

peak appears at 500°C and is followed by a small and broad endothermic peak around 600°C. The 

peak at about 500°C suggests a mixture of kaolinite, illite and mixed-layer illite-smectite, and the peak 

around 600°C suggests chlorite, corroborating the XRD patterns (Figure 5.11). In the intermediate and 

top facies, the endothermic peaks around 90° and 250°C may be attributed to unbound water of 

amorphous phase (sponge spicules) and to oxidation of occluded organic matter, respectively. 

According to Wilding et al. (1977), thermal responses do not provide diagnostic criteria for opal 
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identification. Biogenic opal yields thermal effects ranging from none to one or several endotherms in 

the region of 90 to 200°C (Jones et al. 1963), and the oxidation of occluded organic matter may 

provide a broad endotherm in the region of 350 to 500°C (Jones & Milne 1963). The evident 

endothermic peak around 250°C in the JAT1-5 facies can be attributed to the occluded carbon, 

considering that this facies is rich in spicules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.13: Differential thermal analysis curves for the bulk representative samples from the facies of the 

Avião and Preguiça deposits. 

 

On the infrared absorption (IR) spectrometric spectra (Figure 5.14), the 3440 and 1637cm-1 

bands can be attributed to stretching and deformation, respectively, of water present in the opal 

(SiO2.nH2O) of the siliceous spicules. This last band may also indicate the C=O stretching vibration 

and/or C=O aromatic band associated with occluded carbon (Wilding et al., 1967). Appreciable 

occluded organic matter may contribute IR bands in the region from 1250 to 3000cm
-1

, similar in 

many respects to humic acid. Thus, the bands around 1430, 1887, 2924, 2853cm-1 may be mostly 

related to occluded organic carbon that was not accessible to oxidation. Bands at about 914 and 938cm 

-1
 are related to the bending vibration of the Al-OH groups in kaolinite and those around 3620cm

-1
 and 

3697cm
-1

 to the OH stretching vibration. The domain 3697-3620cm
-1

 reflects the ordering 

degree/structural defects of kaolinite (Cases et al. 1982). The absence of the 3667 cm-1 band in all IR 

spectra indicates kaolinite with high structural defects. 
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Figure 5.14: Infrared spectra of representative samples from the different facies of Avião and Preguiça deposits. 

Note the ~3440 and 1637cm
-1

 bands, which can be attributed, respectively, to stretching and deformation of 

water present in opal.  
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5.1.5.3 - Preguiça Deposit 

 

As in the Avião deposit, in the Preguiça deposit seven unconsolidated facies were identified on 

a mining front, from base to top, reaching a thickness of 3.40 m: JPT1-1, JPT1-2, JPT1-3, JPT1-4, 

JPT1-5, JPT1-6 and JPT1-7 facies (Figure 5.5). Textural variation is function of the proportions of 

sand, silt and clay. Grain size curves (Figure 5.6) show a predominant clay fraction, one mode for the 

0.125mm sand fraction and 0.250mm in all facies. According to Schnurrenberger et al. (2003), these 

facies are classified as (Figure 5.7) sand silt clay (JPT1-1), silty sand (JPT1-2), sandy clay (JPT1-3), 

sandy clay (JPT1-4), silty sand (JPT1-5), sand (JPT1-6) and sand silt clay (JPT1-7). 

The facies sequence in the Preguiça deposit is similar to that of the Avião deposit, but in the 

intermediate facies (JPT1-3) organic matter-rich layers are recorded. The quartz grains show the same 

optical characteristics and textural features when compared to those from the facies of the Avião 

deposit. There is no significant mineralogical variation (Figures 5.11, 5.12), with predominant quartz 

associated with clay minerals with prevalent kaolinite, followed by anatase, illite and traces of chlorite, 

mixed-layer chlorite-smectite and illite-smectite. The main variation occurs in the JPT1-6 facies, 

where a considerable increase of amorphous silica (sponge spicules) and a decrease in clay minerals 

reflect the broad hump of large intensity at the 20-26° 2θ XRD interval, typical of opal-A (Figure 

5.11). This amorphous silica increase is also reflected in the thermal analyses curves of JPT1-5 and 

JPT1-6 facies by the presence of a broad endothermic peak between 200 and 300°C (Figure 5.13) and 

on the IR spectrum (Figure 5.14) by the increasing intensity of the 3440 cm
-1

 band, which is attributed 

to stretching and deformation of water present in the opal of the siliceous spicules. 

 

5.1.6. Petrology of rocks of the Areado Group adjacent to spongillite-rich deposits 

 

5.1.6.1 - Main components 

 

According to Folk’s diagram (1974), all samples of the Areado Group were classified as 

quartzarenites. The framework of these rocks is supported by an argillaceous matrix with rare 

disseminated brownish nodules. These quartzarenites are composed of 80-90% detrital grains on 

average. Quartz contents reach 90% of the detrital grains. Grains are sub-angular to rounded, spherical 

and highly sorted. Of importance is a bimodality of grain sizes, with a mode of 0.45 mm for the larger 

grains and 0.08 mm for the smaller (Figure 5.10, A), as previously described by Kattah (1991) and 

Sgarbi (2000) in the region south of João Pinheiro. Quartz is predominantly monocrystalline with 

straight to wavy extinction as in the spongillite-rich deposits. Rare polycrystalline quartz grains occur 

in equant and small crystals forming a mosaic array. Both monocrystalline and polycrystalline grains 
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show corroded surfaces. Mineralogical analyses (XRD) of the argillaceous matrix reveal that it 

is mainly composed of kaolinite and illite with traces of chlorite and with no mixed-layers. 

 

5.1.6.2 - Accessory components 

 

Accessory components comprise less than 5% of the quartzarenites and include opaques, 

staurolite, tourmaline, zircon, rutile, biotite and rare muscovite. With the exception of muscovite and 

rutile, this assemblage is the same that occurs in the spongillite-rich deposits with similar optical and 

textural features. Biotite and rutile with euhedral shapes are present as inclusions in quartz. Subhedral 

tourmaline and anhedral staurolite are in the fine sand fraction. The staurolite shows a light yellow 

color and corroded borders from the dissolution process, similar to the staurolite found in spongillite-

rich deposits (Figure 10B). In addition, EDS analyses revealed that staurolite has practically the same 

chemical composition in the Areado sandstones and in spongillite-rich deposits (Table 1). 

 

Table 5.1: Mean chemical composition of staurolite crystals from the JAT1-2 facies (Avião deposit) and 

sandstone of the Areado Group. 

 

The rare detrital feldspars are microcline and orthoclase, with subordinate plagioclase deeply 

transformed into pseudomorphs of kaolinite and illite that are gradually disseminated in the 

argillaceous matrix. Rock fragments are essentially argillites. 

 

5.1.7.- Discussion 

 

The spongillite-rich deposits present mineralogical and textural aspects similar to those of the 

Areado Group sandstones that are exposed in adjacent areas. In both formations, quartz grains, the 

main constituent of the framework, are rounded or sub-rounded, with a high degree of sorting and 

sphericity. Additionally, analysis of the surface features of the quartz grains revealed the same diverse 

abrasion surfaces, such as V-shaped and arch abrasions. Such features, which suggest mechanical 

origin by physical transport, typical of intense aeolian action (Krinsley & Doornkamp 1973, Krinsley 

1980), were described already to define the aeolian depositional environment of sandstones of the 

% in Weight 

Sample* O Al Si Cl Ca Ti Fe Zr Mn K 

JAT1-2 44,73 27,33 11,98 0,28 0,09 0,60 14,15 0,51 ----- 0,33 

Areado G 45,83 28,18 13,33 ----- ----- 0,47 10,34 ----- 0,34 ----- 
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Areado Group (Sgarbi 1989, 2000; Kattah 1991). The strong similarities of the quartz features of the 

Areado sandstones and of the spongillite-rich deposits establish the parent relationship between the 

two formations. 

The direct relationships between the primary phases from the sandstones and the detrital 

(inherited) phases of the spongillite-rich deposits is also shown by the occurrence in both formations 

of the same assemblage of heavy minerals with the same features. Staurolite occurs with similar 

compositions in both the spongillite-rich deposits and the sandstones of the Areado Group. The same 

is true for biotite inclusions in quartz. 

There is also the same assemblage of clay minerals in both formations. Kaolinite and illite 

were observed as a pseudomorph transformation of detrital feldspars and disseminated in the 

argillaceous matrix of the Areado Group sandstones. Thus, the argillaceous matrix of the sandstones of 

the Areado Group may be the source of the clay minerals in the spongillite-rich deposits. The presence 

of anatase in the clay fraction and in the clay nodules of the facies of spongillite-rich deposits can be 

related to the occurrence of rutile in the Areado Group sandstones. Anatase (TiO2) commonly occurs 

in kaolinite-rich clays and is considered to be of secondary origin, having been derived from the 

natural weathering of rutile/ilmenite. 

Chlorite is a ferromagnesian clay mineral present in very low amount in the clay fraction of 

the facies of spongillite-rich deposits and in the matrix of the sandstones of the Areado Group. This 

mineral can occur as a primary mineral in ultramafic igneous rocks and is very common in 

metamorphic rocks. Chlorite can be a diagenetic mineral in clastic sediments and also a product of 

hydrothermal processes in peculiar environments, as well as a weathering phase of biotite in soils 

(Humbert & Marshall 1943, Stephen 1952, Dixon et al. 1977). Nevertheless, the detrital chlorite-

staurolite paragenesis suggests a metamorphic source for the sandstones of the Areado Group. 

The similarities in the clay minerals assemblage between both formations suggest that the clay 

minerals assemblage in the facies of the spongillite-rich deposits may be detrital clays inherited from 

the sandstones of the Areado Group. 

The presence of layers of near pure spongillites intercalated with sandy, silty and clayey 

sediments with variable content in sponge spicules is due to the production and deposition of sponges 

throughout time. The different stages of growth, degeneration and gemmulation of freshwater sponge 

species are mainly controlled by environmental climatic variables (Frost 1991). The dominant species 

of freshwater sponge in the Brazilian fauna, Metania spinata, has its biomass peak in the rainy season 

and its gemmulation in the dry season when they are deposited (Melão & Rocha 1999). Based on the 

biotic and abiotic composition of the assemblages, morphology of the spicules and 14C analysis in the 

different facies of the spongillite-rich deposits of the study area, Almeida et al. (2009b) suggested 

environmental variations at the time of formation and deposition of spongillites. They showed that the 
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spongillite-rich deposits were formed between the Upper Pleistocene and Holocene (20,000 to 3,000 

years BP) and that the facies with pure spongillites correspond to dryer periods where a large amount 

of siliceous spicules, originated from skeletons of freshwater sponges, were deposited. Therefore, the 

facies poorest in spicules and richest in clay, silt and sand can be related to wetter periods when 

flooding was more intense. These climatic variations are reflected in the spicule content and in the 

textural and thickness variations of the facies of the spongillite-rich deposits. 

Based on the field observations coupled with geological and satellite image interpretations, it 

can be seen that the drainage system in the region of João Pinheiro displays a preferential SE-NW 

direction. Observing that the sandstones of the Areado Group occur in the SE portion of the area under 

study, and based on the previous correlations, it can be inferred that the Areado Group clastic rocks 

provide the detrital material of the spongillite-rich deposits. Considering the recent age of these 

spongillite-rich deposits (20,000 to 3,000 years BP, Almeida et al. 2009b), it can be suggested that the 

direction of the drainage has not significantly changed, and it has carried the sediments from the 

Areado sandstones to the ponds. 

Thus, from the whole set of observation it can be established that the spongillite-hosting 

sediments may have originated from the sandstone of the Areado Group from alteration and fluvial 

transportation processes. 

 

5.1.8 - Conclusions 

 

The spongillite-rich deposits from João Pinheiro, Minas Gerais, Brazil are characterized by 

textural and mineralogical features highly similar to those of the sandstones of the Areado Group, 

proving them to be the major source of the detrital phases of these deposits. 

The direct relationships between the primary and secondary phases from the sandstones of the 

Areado Group and the detrital (inherited) phases of the spongillite-rich deposits with no drastic 

mineralogical change and well preserved detrital phases suggest proximity between both formations 

and an environment of low energy. The SE-NW direction of the drainage system of the region and the 

occurrence of the Areado Group rocks only in the SE portion of the area under study, support the 

interpretation that the sandstones of the Areado Group are the major source area of spongillite-hosting 

sediments. 

Acknowledgments 

The authors thank CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) and FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de Minas Gerais) for financial support and Magnesita S.A. for field assistance. We are grateful to the staff of the Laboratoire 

Environnement et Minéralurgie, Institut National Polytechnique de Lorraine (LEM/INPL - France) for the infrared analyses. 

We gratefully acknowledge the revision made by Dr. Frank Falkenhein, Petrobras, Brazil, consultant. We are grateful to the 

JSAES Associate Editor Reinhardt A. Fuck and to the reviewers who greatly improved the submitted manuscript. 



Artigo publicado na Revista Brasileira de Paleontologia, 12(2):123-138, Maio/Agosto 2009 

 
ARIANA CRISTINA SANTOS ALMEIDA 
Universidade Federal de Ouro Preto, Programa de Pós-Graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais. Campus Universitário, Morro 
do Cruzeiro, sn, 35400-000, Ouro Preto, MG, Brasil. arianasalmeida@gmail.com 
CECÍLIA VOLMER-RIBEIRO 
Museu de Ciências Naturais, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Caixa postal 1188, 90001-970, Porto Alegre, RS, Brasil. 
cvolkmer@fzb.rs.gov.br 

ANGELICA FORTES DRUMMOND CHICARINO VARAJÃO; NEWTON SOUZA GOMES; CÉSAR AUGUSTO CHICARINO 
VARAJÃO 
Universidade Federal de Ouro Preto, Programa de Pós-Graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais. Campus Universitário, Morro 
do Cruzeiro, sn, 35400-000, Ouro Preto, MG, Brasil.  

 

CAPÍTULO 6 

INDICADORES PALEOAMBIENTAIS 

 
 
6.1 - ESPÍCULAS DE ESPONJAS CONTINENTAIS NOS SEDIMENTOS 
CENOZÓICOS DO NOROESTE DE MINAS GERAIS, COMO INDICADORES 
PALEOAMBIENTAIS 

 

6.1.1 – Resumo 

Este estudo está relacionado com os depósitos de espongilito que ocorrem em rasas lagoas 

sobre uma superfície cárstica desenvolvida sobre rochas neoproterozóicas do Supergrupo São 

Francisco, na região de João Pinheiro, noroeste do estado de Minas Gerais, Brasil. Têm a forma 

lenticular e contém diferentes camadas sedimentares de espículas intercaladas com camadas de 

sedimentos areno-quartzosos e argilo-minerais. A caracterização microscópica das espículas levou à 

identificação específica das seis espécies de esponjas de água doce que compõe a típica espongofácies 

dos depósitos de espongilitos brasileiros: Metania spinata (Carter, 1881), Dosilia pidanieli Volkmer-

Ribeiro, 1992, Trochospongilla variabilis Bonetto & Ezcurra de Drago, 1973, Corvomeyenia thumi 

(Traxler, 1895), Heterorotula fistula sp. n. Volkmer-Ribeiro & Motta (1995) e Radiospongilla 

amazonensis Volkmer-Ribeiro & Maciel 1983. A variação da composição dessas assembléias, o 

estágio de formação das espículas e sua conservação nos distintos horizontes amostrados em duas 

lagoas, além da presença de diatomáceas e outros compostos abióticos sugerem uma variação 

ambiental na época da formação destes depósitos, alternando um clima mais úmido e frio e clima mais 

seco com chuvas torrenciais. Datações de C14 e δ13C estabeleceram idades de formação destes 

depósitos entre o Pleistoceno Superior/Holoceno. 

Palavras-chave: espículas, esponjas de água doce, paleoclimatologia, depósitos de espongilitos, 

paleoambientes. 
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6.1.2 – Abstract  

FRESHWATER SPONGES SPICULES FOUND IN THE CENOZOIC SEDIMENTS OF THE 

NORTHWEST OF MINAS GERAIS, AS A PALEOENVIRONMENTAL INDICATORS. This study 

relates to the spongillite deposits, associated with the Cenozoic detritic cover, occurring in shallow 

ponds (with a maximum depth of 3.5m) on a karstic planation surface developed on the rocks of the 

São Francisco Neoproterozoic Supergroup, in the region of João Pinheiro, Northwest of the State of 

Minas Gerais, Brazil. They have a lenticular shape and contain different sedimentary layers of spicules 

intercalated with layers of quartz sand and clay minerals. Optical microscopic investigation of the 

spicules aiming at the specific identification of the freshwater sponges showed an spongofacies of six 

sponges typical of brazilian spongillite deposits: Metania spinata (Carter, 1881), Dosilia pidanieli 

Volkmer-Ribeiro, 1992, Trochospongilla variabilis Bonetto & Ezcurra de Drago, 1973, Corvomeyenia 

thumi (Traxler, 1895), Heterorotula fistula Volkmer-Ribeiro & Motta, 1995 and Radiospongilla 

amazonensis Volkmer-Ribeiro & Maciel 1983. The variation in composition of the assemblages, the 

stage of formation and preservation of the spicules in the different facies, as well as the presence of 

diatoms and other abiotic components suggest environmental variations at the time of their formation 

and deposition. The results of 14C Radiocarbon and Stable Isotope Ratio δ13C analysis showed age of 

formation of the deposits between the Superior Pleistocene/Holocene. 

Key words: spicules, freshwater sponges, paleoclimate, spongillite deposits, paleoenvironmental. 

 

6.1.3 – Introdução 

 

O espongilito é uma rocha sedimentar, constituída por espículas silicosas de origem biogênica 

pertencentes a espongiários (Classe Demospongiae) de ambiente lacustrino de águas doces e paradas, 

de terrenos peneplanizados, associadas à argila, areia, matéria orgânica e frústulas de diatomáceas 

(Dias et al. 1988). Os depósitos ricos em diatomáceas (diatomitos) são mais abundantes e melhores 

estudados no Brasil do que os de espongilitos devido à sua utilização como rocha industrial para 

inúmeros fins, tais como, auxiliar na filtração, carga, abrasivo, pozolanas, etc. Contrariamente ao 

diatomito, os espongilitos são pouco conhecidos e subutilizados em aplicações industriais, apesar de 

que a composição, forma e tamanho das espículas são potencialmente favoráveis para várias 

utilizações. Porém deve-se salientar o crescente interesse econômico que esses depósitos têm 

despertado na indústria de materiais refratários e cerâmicos (Souza et al. 1988, Delbem et al. 2001, 

Santos et al. 2002).  

O primeiro estudo de espículas de um espongilito no Brasil foi efetuado por Traxler (1895) em 

uma amostra proveniente do Estado de São Paulo, porém sem definição precisa da sua localidade. 

Segundo este autor as espículas estudadas pertenciam a três espécies, sendo duas já conhecidas: 
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Tubella spinata (Carter, 1881) e Meyenia plumosa var. palmeri Potts1885 e, uma nova espécie Tubella 

thumi. Volkmer-Ribeiro (1992) observou essas mesmas esponjas em pequenas lagoas no Estado de 

Roraima e após um estudo sistemático comparativo com amostras de espongilito de Porto Ferreira, 

estado de São Paulo, demonstrou que tanto a comunidade viva em Roraima, quanto os espongilitos de 

Porto Ferreira e os descritos por Traxler (1895) continham na verdade, cinco espécies: Metania 

spinata (Carter, 1881), Dosilia pidanieli Volkmer-Ribeiro, 1992, Trochospongilla variabilis Bonetto 

& Ezcurra de Drago, 1973, Corvomeyenia thumi (Traxler, 1895) e Radiospongilla amazonensis 

Volkmer-Ribeiro & Maciel, 1983. A seguir Volkmer-Ribeiro & Motta (1995) descreveram a espécie 

Heterorotula fistula a partir de espículas encontradas em alguns depósitos de espongilitos no 

Triângulo Mineiro. O gênero Heterorotula, primeiramente descrito por Penney & Racek (1968), com 

ocorrência restrita à Austrália, teve assim seu primeiro registro efetuado para a Região Neotropical, 

em uma localidade do Triângulo Mineiro. 

Tendo em vista que a ocorrência e proliferação de esponjas de água doce são regidas por 

fatores sasonais, relacionados às flutuações do nível da água, à temperatura, turbidez, iluminação e 

disponibilidade de nutrientes (Frost 1991); as espículas de esponjas continentais vêm sendo utilizadas 

com sucesso como instrumento em interpretações paleoambientais, principalmente no que diz respeito 

a depósitos sedimentares em ambientes aquáticos (Harrison et al. 1979, Hall & Herrmann 1980, 

Harrison 1988, Sifeddine et al. 1994, Volkmer-Ribeiro 1996, Cordeiro et al. 1997, Turcq et al. 1998, 

Cândido et al. 2000, Gaiser et al. 2004, Parolin et al. 2007). Parolin et al. 2008 introduziram o termo 

espongofácies para descrever as seqüências sedimentares nas quais espículas de esponjas continentais 

de uma ou de várias espécies predominam e indicam condições paleoambientais específicas. 

Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi identificar, com base na análise taxonômica e 

morfológica das espículas, as espongofácies que caracterizam os depósitos de espongilito das inúmeras 

lagoas situadas na região de João Pinheiro (MG). Os resultados dessa análise, juntamente com os 

dados fisico-químicos das águas e das datações de C14 foram empregados para uma interpretação das 

condições ambientais, aí incluídas as de caráter geomorfológico, que contribuíram para essa produção. 

Estes estudos são inéditos para esta região, especialmente no que tange à análise individual das 

diferentes fácies constituintes dos perfis representativos dos depósitos, fornecendo assim, mais 

subsídios para o entendimento da evolução ambiental dessa região durante o Quaternário.  

 

6.1.4 – Área de estudo e Geologia Regional 

 

A região de estudo compreende uma área de aproximadamente 45km2 situada no município de 

João Pinheiro, na porção noroeste do estado de Minas Gerais à, aproximadamente, 400km de Belo 

Horizonte. Nessa região são encontradas mais de 80 lagoas de formas circulares a alongadas, onde 
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ocorrem depósitos de espongilito, perfazendo uma reserva total de aproximadamente 5.8 milhões de 

toneladas. 

Geotectonicamente, essa área está contida no Cráton São Francisco (Almeida 1977) que 

corresponde a um segmento crustal consolidado ao fim do ciclo Transamazônico (2.400 a 2.100Ma) e 

margeado por regiões que sofreram regeneração durante o ciclo Brasiliano (Almeida 1981, 

Mascarenhas et al. 1984). A região de João Pinheiro (Figura 6.1) está inserida em rochas do 

Supergrupo São Francisco (Neoproterozóico) e Grupo Areado (Mesozóico). A unidade correspondente 

ao Pré-Bambuí, também cartografada na região de estudo (Oliveira et al. 2002), não apresenta relações 

estratigráficas muito bem definidas, uma vez que os contatos com as unidades adjacentes são 

tectônicos. O domínio de coberturas elúvio-coluviais (terciárias-quaternárias), ocorrentes em grandes 

áreas de lagoas/dolinas, compostas por sedimentos areno-argilosos inconsolidados associados a 

espículas de esponjas, caracterizando depósitos de espongilitos, podem ser observados na área. Estes 

sedimentos cenozóicos têm como substrato as rochas do Grupo Bambuí e da unidade Pré Bambuí e, 

nas adjacências, as rochas do Grupo Areado indiviso (Oliveira et al. 2002). Segundo Almeida et al. 

(2008), a grande similaridade mineralógica e textural entre os sedimentos que constituem os depósitos 

de espongilitos, na região de João Pinheiro, e os arenitos do Grupo Areado das áreas adjacentes, 

sugerem que esses arenitos constituem a principal fonte dos sedimentos hospedeiros desses depósitos.  

Os depósitos de espongilito apresentam-se em formas lenticulares, tendo sido depositados em 

depressões rasas com diâmetro médio de aproximadamente 130m que muitas vezes, formam lagoas 

nos períodos de chuva. A forma dessas depressões pode ser relacionada a feições cársticas típicas de 

um relevo cárstico maduro (Almeida et al. 2008). A espessura dos depósitos varia de 2,5 a cerca de 5 

m. 
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Figura 6.1: Mapa geológico da região de João Pinheiro (MG), mostrando a distribuição das rochas, unidades 
correlatas da área estudada e localização das lagoas analisadas (modificado de Oliveira et al. 2002). Lagoas: 1-
Feijão; 2-Vânio; 3-Carvoeiro; 4-Divisa; 5-Avião; 6-Preguiça; 7-Severino; 8-Buriti; 9-Grama; 10-Verde; 11-
Quilo; 12-Araras. 
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6.1.5 – Materiais e Métodos 

 

Após o reconhecimento das inúmeras lagoas na região de João Pinheiro, 12 foram 

selecionadas para o presente estudo: Avião, Carvoeiro, Vânio, Preguiça, Divisa, Severino, Feijão, 

Buritis, Verde, Grama, Araras e Quilo (Figura 6.1). Dentre essas 12 lagoas, 8 (Avião, Carvoeiro, 

Vânio, Preguiça, Divisa, Severino, Feijão e Grama) ainda estavam em processo de explotação, com a 

frente de extração exposta, o que permitiu o levantamento, descrição e amostragem das diferentes 

fácies representativas de cada depósito, perfazendo um total de 42 amostras. A exceção foi a lagoa do 

Grama por não estar em exploração, exigindo a abertura de trincheira com ajuda de retro-escavadeira. 

Adicionalmente, para as lagoas Preguiça, Verde, Grama, Carvoeiro e Buritis foram ainda efetuadas 

coletas de água no inicio e no final da estação de chuva. Para as lagoas Araras e Quilo, que se 

apresentavam ainda intactas durante esse estudo, contendo a típica vegetação aquática da região, foi 

feita, além da coleta de água, a prospecção e amostragem de esponjas vivas para identificação 

taxonômica.  

Visando o estudo morfológico das espículas para caracterização taxonômica das esponjas 

ocorrentes nos diferentes depósitos, as amostras, depois de secadas a temperatura ambiente, foram 

preparadas segundo os procedimentos propostos por Volkmer-Ribeiro (1985) e, em seguida, lâminas 

delgadas foram confecionadas para exames ao microscópio óptico SM-Lux Leitz com aumento de 

100X e 400X. A identificação taxonômica das espécies de esponjas foi baseada em Volkmer-Ribeiro 

(1992) e Volkmer-Ribeiro & Motta (1995) através da presença das espículas características de cada 

uma delas, a saber: gemoscleras, microscleras e megascleras beta de M.spinata, microscleras e 

gemoscleras da D. pydanieli, gemoscleras da C. thumi, megascleras e gemoscleras da H. fistula, e 

gemoscleras da R. amazonensis. As fotomicrografias das espículas e feições dos sedimentos foram 

feitas com uma câmera digital SONY, modelo DSC-W5 acoplada ao microscópio óptico. As amostras 

analisadas foram catalogadas como espongilito na Coleção de Porífera do Museu de Ciências Naturais 

da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (MCN-POR) com os números MCN-POR 8042-8048, 

para a Lagoa do Avião, MCN-POR 8049-8055 para a Lagoa da Preguiça, MCN-POR 8113-8117 para 

a Lagoa do Carvoeiro, MCN-POR 8118 para a Lagoa da Grama, MCN-POR 8119-8123 para a Lagoa 

do Severino. MCN-POR 8124-8129 para a Lagoa do Feijão, MCN-POR 8130-8135 para a Lagoa do 

Vânio e MCN-POR 8136-8140 para a Lagoa da Divisa.  

Seis amostras representativas das fácies JAT1-2, JAT1-7 (lagoa Avião) e, JPT1-2, JPT1-4, 

JPT1-5, JPT1-6 (lagoa Preguiça) foram datadas por C14 utilizando o espectrômetro de massa com 

acelerador (AMS) CAIS 0.5 MeV no Center for Applied Isotope Studies na University of Georgia 

(USA). Essa técnica detecta quantidades extremamente pequenas de isótopos de carbono (partes por 

bilhão) em componentes orgânicos e inorgânicos. Os resultados das análises foram calibrados através 

do programa Calib 5.1 (CALIB RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM Copyright 1986-
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2006 M Stuiver and PJ Reimer, Reimer et al., 2004) para idades até 20.000 e acima desta, através da 

equação (Bard et al. 2004): 

[Idade Calibrada em anos AP] = -2.5196 x 10-6 x [Idade C14 obtida em anos AP]2 + 1.2372 x 

[Idade C14 obtida em anos AP] – 175. 

Os parâmetros pH, condutividade, sólidos totais dissolvidos e temperatura foram mensurados 

in situ com auxílio de um multiparâmetro Ultrameter. Para a determinação do conteúdo de silício nas 

amostras de água das lagoas utilizou-se o espectrômetro de emissão atômica Spectro, modelo Ciros 

CCD com Visão Radial com fonte de plasma, do laboratório de Geoquímica do Departamento de 

Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto.  

 

6.1.6 - Resultados 

 

6.1.6.1 - Análise morfológica e taxonômica das espículas 

As espongofácies identificadas nas lagoas da região de João de Pinheiro são integradas pelas 

espécies M. spinata, D. pydanieli, C. thumi, H. fístula, T. variabilis e R. amazonensis (Figura 6.2). 

Entretanto somente nas lagoas Preguiça e Avião foi possível identificar toda essa assembléia a partir 

da análise detalhada das diferentes fácies (Tabela 6.1 e 6.2), o que levou considerar esses dois 

depósitos como representativos da região. Desta forma, somente a descrição detalhada desses dois 

depósitos é discriminada abaixo. Nas demais lagoas, Divisa, Vânio, Feijão, Severino, Carvoeiro e 

Grama, essa comunidade se restringiu às espécies M. spinata, D. pydanieli, C. thumi e H. fístula 

(Tabela 6.1 e 6.2), essas predominantes e determinantes das condições ambientais desses depósitos. A 

espécie M. spinata é a única encontrada atualmente vivendo nas lagoas da região, especialmente nas 

lagoas Araras e Quilo, em conformidade com estudos recentes nos quais essa espécie foi identificada 

(Melão & Rocha 1999, Volkmer-Ribeiro 1992, Volkmer-Ribeiro et al. 1998a). 
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Figura 6.2: Espécies de esponjas de água doce formadoras dos depósitos de espongilito da região de João 
Pinheiro (MG). Gemosclera (A) e microsclera (B) da Dosilia pydanieli; gemosclera (C) e megasclera beta (D) da 
Metania spinata; E: gemosclera da Trochospongilla variabilis; F: megasclera (M) e microsclera (m) da 
Heterotorula fistula; G: gemosclera da Radiospongilla amazonensis. 
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Tabela 6.1: Distribuição taxonômica das esponjas continentais formadoras dos depósitos de espongilitos nas 
lagoas estudadas, região de João Pinheiro (MG). 

 

 

 

 

Espécies 
Lagoa Fácies M. 

spinata 

D. 

pydanieli 

T. 

variabilis 
R. 

amazonensis 
C. thumi H. fístula 

JPT1-7 X X   X X 
JPT1-6 X X   X X 
JPT1-5 X X   X X 
JPT1-4 X X   X  

 
 
 

Preguiça 

JPT1-3 X X   X  

JPT1-2 X X X    
JPT1-1 X X X X   
JAT1-7 X    X X 
JAT1-6 X    X X 
JAT1-5 X    X X 
JAT1-4 X    X X 
JAT1-3 X X X  X X 
JAT1-2 X X   X X 

 
 
 

Avião 

JAT1-1 X X   X X 
JD5 X X     
JD4 X X     
JD3 X X   X  
JD2 X X   X  

 
 

Divisa 

JD1 X X     
JV6 X X   X  
JV5 X X   X  
JV4 X X   X  
JV3 X X     
JV2 X X     

 
 

Vânio 

JV1 X X     
JF6 X X   X X 
JF5 X X   X  
JF4 X X   X  
JF3 X X   X  
JF2 X X   X  

 
 

Feijão 

JF1 X X   X  
JS4 X X   X X 
JS3 X X   X X 
JS2 X X   X  
JS1 X X   X  

 
 

Severino 

JS0 X      
LC2-3 X X   X  
LC2-2 X X   X X 
LC2-1 X X     
LC1-2 X X   X  

 
 

Carvoeiro 

LC1-1 X X    X 
Grama LG1 X X   X X 
Araras  X      
Quilo  X      
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Tabela 6.2: Espécies de espículas de esponjas identificadas nas lagoas estudadas na região de João Pinheiro 
(MG). G=gemosclera, M= megasclera, m=microsclera; - = ausente, * =rara, + = presente, ++ = abundante; diato. 
= diatomácea 
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6.1.6.1.1 - Lagoa da Preguiça 

A Lagoa da Preguiça com frente de lavra com espessura de 3,40m, apresenta 7 fácies cujas 

texturas variam em função de variações proporcionais nos teores de areia, silte e argila (Almeida et al., 

2008). Segundo esses autores, mineralogicamente, não há uma variação significativa ao longo das 

fácies, ocorrendo na base uma predominância de quartzo, seguido por argilominerais e minerais 

pesados. Na parte intermediária há um relativo aumento de espículas de esponjas, argilominerais em 

detrimento de quartzo e minerais pesados e, ainda, nota-se a presença de horizontes ricos em matéria 

orgânica. No topo, os sedimentos tornam-se mais quartzosos, porém com quantidades significativas de 

espículas e argilominerais.  

As espículas de esponjas encontradas nas diferentes fácies, da base para o topo são descritas a 

seguir (Tabela 6.1 e 6.2, Figura 6.3): 

Fácies JPT1-1 – profundidade de 240 a 340 cm - (MCN-POR: 8042): fácies com pequena 

quantidade (aproximadamente 7%) de espículas tanto inteiras quanto quebradas, não constituindo, 

portanto, um espongilito. A assembléia de esponjas é integrada por: Metania spinata, Dosilia 

pydanieli, Trochospongilla variabilis e Radiospongilla amazonensis. A primeira apresenta-se com 

abundância de megascleras beta e microscleras. A segunda ocorre como gemoscleras quebradas e 

microscleras. A terceira com megascleras e raríssimas gemoscleras. E, a última com raras 

gemoscleras. Essa fácies é rica em frústulas de diatomáceas quase inteiras, além de muitos fragmentos 

de diatomáceas e um resíduo de diminutos fragmentos bio-silicosos. Ocorre, ainda, grande quantidade 

de nódulos de argila e grãos de quartzo na granulometria areia. Segundo Almeida et al. (2008), a partir 

de análises de difração de raios-X, constatou-se que esses nódulos são constituídos por caulinita, 

clorita, clorita-esmectita, ilita-esmectita e ilita. 

Fácies JPT1-2 – profundidade de 140 a 240cm - (MCN-POR: 8043): esta fácies constitui um 

espongilito pela abundância de espículas silicosas (aproximadamente 30%). As espículas apresentam-

se bem formadas, robustas, porém a maioria quebrada em porções grandes. A espongofauna é 

constituída por três espécies: D. pydanieli, M. spinata e T. variabilis identificadas por suas 

megascleras e/ou microscleras. A espécie R. amazonensis encontrada em JPT1-1 não foi identificada 

nessa fácies. As gemoscleras são raras ou ausentes. Ocorrem também fragmentos de diatomáceas e 

outros resíduos bio-silicosos, porém em uma quantidade menor que na fácies anterior. Ocorre ainda 

abundância de nódulos de argila e grãos de quartzo na granulometria areia, essa em menor quantidade 

quando comparada ao horizonte precedente.  

Fácies JPT1-3 – profundidade de 90 a 140cm - (MCN-POR: 8044): a amostra constitui um 

espongilito com espículas bem formadas, porém ainda muito quebradas. A assembléia identificada é 

constituída por M. spinata, D. pydanieli e C. thumi, essa ocorrendo pela primeira vez no perfil. A 

primeira espécie ocorre como megascleras beta e microscleras. A segunda espécie citada ocorre como 
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uma quantidade regular de gemoscleras e abundância de microscleras. A terceira espécie apresenta-se 

como raras gemoscleras quebradas. Ocorrem, ainda, poucos fragmentos de diatomáceas e resíduos bio-

silicosos. São encontrados abundantes nódulos de argila, além de uma quantidade maior de grãos de 

quartzo na granulometria areia média.  

Fácies JPT1-4 – profundidade de 70 a 90cm - (MCN-POR: 8045): espongilito com espículas 

bem formadas e inteiras. Nessa fácies há uma redução drástica dos resíduos bio-silicosos quebrados. 

As espécies identificadas são Metania spinata, que ocorre com abundância de microscleras e 

megascleras beta, além de uma quantidade considerável de gemoscleras. Dosilia pydanieli e a 

Corvomeyenia thumi ocorrem como microscleras e gemoscleras abundantes. As espécies aqui 

encontradas são as mesmas da fácies JPT1-3. Além dos nódulos argilosos, aparecem também lamelas 

de clorita. A proporção de grãos de quartzo na granulometria areia é muito pequena. 

Fácies JPT1-5 – profundidade de 45 a 70cm – (MCN-POR: 8046): espongilito constituindo 

um sedimento claro e limpo com domínio de espículas bem formadas e inteiras. Presentes as espécies: 

Metania spinata, Dosilia pydanieli, Corvomeyenia thumi e Heterorotula fístula. As duas primeiras 

ocorrem com abundância de microscleras e, no caso da M. spinata, também megascleras beta. D. 

pydanieli e C. thumi com gemoscleras em quantidade regular. H. fistula ocorre com megascleras pela 

primeira vez no perfil. Há uma redução ainda maior dos resíduos bio-silicosos quebrados, quando 

comparada ao horizonte anterior. Apresenta grãos de quartzo na granulometria areia.  

Fácies JPT1-6 – profundidade de 20 a 45cm - (MCN-POR: 8047): Espongilito em que 

predominam espículas bem formadas e inteiras. A assembléia de esponjas é constituída por: Metania 

spinata, Dosilia pydanieli, Corvomeyenia thumi e Heterorotula fístula. Essas espécies são as mesmas 

identificadas na fácies precedente. A M. spinata é a espécie dominante, ocorrendo com megascleras 

beta, gemoscleras e microscleras. C. thumi tem uma relativa abundância de gemoscleras. Assim como 

no horizonte anterior são freqüentes megascleras de H. fistula. Esse sedimento apresenta-se com pouca 

quantidade de grãos de quartzo na granulometria areia e de nódulos de argila.  

Fácies JPT1-7 – profundidade de 0 a 20cm - (MCN-POR: 8048): espongilito em que ocorrem 

espículas quebradas, porém o domínio é de espículas inteiras. Assembléia constituída por: Metania 

spinata, Dosilia pydanieli, Corvomeyenia thumi e, ainda, Heterorotula fistula, mesmas espécies 

encontradas em JPT1-5 e JPT1-6. Nessa fácies ocorrem poucas espículas (gemoscleras, megascleras e 

microscleras) de M. spinata e D. pydanieli. Ocorrem muitas gemoscleras quebradas de C. thumi, além 

de megascleras dessa espécie. A proporção de argila é grande nessa fácies e os grãos de quartzo na 

granulometria areia são escassos.  
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Figura 6.3: Seqüência sedimentar da lagoa da Preguiça, com as diferentes fácies discriminadas e as 
fotomicrografias das espículas de esponjas. 
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6.1.6.1.2 - Lagoa do Avião 

A Lagoa do Avião apresenta espessura de 2,10m, com 7 fácies cujas texturas variam em 

função de diferentes proporções entre os teores de areia, silte e argila (Almeida et al. 2008). Segundo 

esses autores, microscopicamente o arcabouço das fácies basais é constituído predominantemente, por 

quartzo, minerais pesados disseminados numa matriz argilosa em associação com espículas de sílica 

amorfa. Os constituintes mineralógicos das fácies intermediárias apresentam a mesma composição das 

fácies precedentes, variando apenas a proporção dos constituintes principais. As fácies superiores são 

formadas por quartzo, argilominerais, sílica amorfa e minerais pesados, porém em menores proporções 

quando comparados aos horizontes inferiores. Nesses horizontes também se observa uma grande 

quantidade de matéria orgânica. 

A caracterização das espécies de esponjas encontradas nas diferentes fácies é descrita a seguir 

(Tabela 6.1 e 6.2): 

Fácies JAT1-1 – profundidade de 180 a 210cm - (MCN-POR: 8049): o sedimento não 

constitui um espongilito, devido a baixa quantidade de espículas (aproximadamente, 5%) apresentada 

e sua incipiente formação (com pontas ainda abertas e paredes finas) e, por isso, bastante quebradas. A 

assembléia é constituída por: M. spinata, D. pydanieli, C. thumi e H. fistula. A primeira é a espécie 

dominante e está presente como microscleras e megascleras beta. A segunda espécie ocorre com 

pouquíssima quantidade de microscleras. C. thumi e apresenta-se com gemoscleras mal formadas. A 

última espécie está presente com raras gemoscleras mal formadas e megascleras. Não ocorrem 

diatomáceas. Nessa fácies ocorre uma grande quantidade de nódulos de argila e alguns grãos de 

quartzo na granulometria areia. Comparando essa fácies com a fácies basal da Lagoa da Preguiça 

(JPT1-1), observa-se a ocorrência das espécies C. thumi e H. fistula somente na lagoa Avião, e as 

espécies T. variabilis e R. amazonensis somente na Preguiça. Outra diferença significativa está na 

ausência de frústulas de diatomáceas nessa fácies basal da lagoa Avião e a presença dessas na fácies 

basal JPT1-1da lagoa Preguiça. 

Fácies JAT1-2 – profundidade de 150 a 180cm - (MCN-POR: 8050): espongilito em que as 

espículas mal formadas ainda predominam, ou seja, aquelas com paredes delgadas, e por 

consequência, bastante quebradas. Identificadas: M. spinata, (dominante), D. pydanieli, C.thumi e, H. 

fistula, essa última abundante e com gemoscleras mal formadas e quebradas. Essas espécies são as 

mesmas encontradas na fácies precedente. Nessas amostras não ocorrem diatomáceas. Há ainda grande 

quantidade de nódulos de argila, mas poucos grãos de quartzo na granulometria areia.  

Fácies JAT1-3 – profundidade de 130 a 150cm - (MCN-POR: 8051): espongilito com 

predomínio de espículas inteiras, porém ainda presente uma boa quantidade de espículas quebradas. 

As espécies identificadas são: M. spinata (dominante), D. pydanieli, C. thumi. H. fistula, e T. 

variabilis. A segunda espécie ocorre em pequena quantidade, porém com maior freqüência que na 
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fácie anterior, com megascleras e pedaços de microscleras. A terceira espécie ocorre como 

gemoscleras inteiras e quebradas. H. fistula está presente com gemoscleras e megascleras quebradas. 

E, a última espécie ocorre como gemoscleras inteiras. Assim como nas fácies anteriores, essa fácies 

apresenta-se sem diatomáceas. Observa-se a presença da espécie T. variabilis diferenciando-a da 

anterior. Nódulos de argila ainda são freqüentes, porém em quantidade inferior, assim como grãos de 

quartzo na granulometria areia.  

Fácies JAT1-4 – profundidade de 110 a 130cm - (MCN-POR: 8052): espongilito com 

espículas bem formadas e inteiras. Identificadas: M. spinata, C. thumi e H. fistula, abundante, com 

gemoscleras. M. spinata ocorre com megascleras beta e microscleras, porém em menor quantidade que 

nas fácies anteriores. A espécie dominante é a C. thumi que se apresenta com gemoscleras. H. fistula 

ocorre com abundantes gemoscleras e megascleras. Ocorrem mais nódulos de argila que na fácies 

anterior, além de grãos de quartzo na granulometria areia. Nessa fácies e nas que a sucedem observam-

se as mesmas espécies dos anteriores com exceção de D. pydanieliy e T. variabilis (JAT1-3). 

Fácies JAT1-5 – profundidade de 85 a 110cm - (MCN-POR: 8053): espongilito com espículas 

inteiras e bem formadas. Identificadas: M. spinata, C.a thumi e H. fistula, essa abundante e com 

gemoscleras. A primeira é a espécie dominante que ocorre com gemoscleras, megascleras beta e 

microscleras. C. thumi ocorre com gemoscleras mais finas, mas em abundância. Ocorrem raríssimos 

nódulos de argila e raros grãos de quartzo na granulometria areia.  

Fácies JAT1-6 – profundidade de 50 a 85cm - (MCN-POR: 8054): espongilito com 

predomínio de espícula inteiras, de um modo geral bem formadas, porém um pouco mais finas que as 

anteriores. A assembléia de esponjas é constituída por: M. spinata, C. thumi e H. fistula, abundante, 

com gemoscleras. A primeira espécie citada é a predominante que ocorre com gemoscleras, 

microscleras e megascleras beta. A segunda espécie ocorre raramente, com gemoscleras. A terceira 

espécie citada ocorre com abundantes gemoscleras. Nessa fácies ocorrem ainda, argilas e poucos grãos 

de quartzo na granulometria areia. 

Fácies JAT1-7 – profundidade de 0 a 50cm - (MCN-POR: 8055): espongilito em que 

predominam espículas mal formadas, de uma maneira geral mais abertas e quebradas. A assembléia de 

esponjas é constituída por: M. spinata, C. thumi e, H. fistula, essa abundante e com gemoscleras. Nesta 

fácies há predominâncias de nódulos de argila e escassos grãos de quartzo na granulometria areia. 

  

 

6.1.6.2 - Análise físico-química da água 

Estas análises foram efetuadas nas lagoas da Preguiça, Verde, Grama, Buritis, Carvoeiro, 

Araras e Quilo, pois, ao contrário das demais lagoas da região, essas são lagoas perenes. A região de 
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João Pinheiro é marcada por verões quentes e úmidos e invernos moderadamente frios e secos, sendo 

que os meses mais secos são os de agosto e setembro e os mais úmidos, dezembro e janeiro, 

apresentando pequenas diferenciações térmicas, variando a temperatura média de 16°C no inverno e 

de 31°C no verão. É importante salientar que nas lagoas Araras e Quilo a coleta foi realizada somente 

no período de seca (junho/2007). Dos parâmetros físico-químicos analisados, os dados de pH e 

condutividade apresentaram os maiores contrastes durante a estação seca e a úmida. Essas análises 

identificaram valores baixos de pH, muito baixos de condutividade, temperaturas moderadas e baixos 

valores de sólido totais dissolvidos (Tabela 6.3) quando comparados a lagoas e reservatórios naturais 

com desenvolvimento ou não de esponjas (Junk & Furch 1985, Volkmer-Ribeiro et al. 2004, Marques 

et al. 1999). A condutividade foi ligeiramente menor durante o inverno, onde variou de 9,52 a 126µS 

cm-1, enquanto que o pH foi maior nessa estação, variando de 4,25 a 8,66.  

O silício é o elemento químico que se destaca pela sua importância na formação das espículas 

das esponjas de água doce. Nas lagoas estudadas o Si variou de 8,56 a 0,27 µg/mL (Tabela 6.4). Os 

dados de Si apresentados nesse trabalho referem-se apenas aos coletados durante a estação seca 

(setembro/2004 e junho/2007), pois as análises das amostras coletadas na estação úmida (abril/2005) 

apresentaram problemas de leitura. 

Tabela 6.3: Dados físico-químicos da água das lagoas formadoras de espongilito, João Pinheiro (MG). 
T=Temperatura (°C), Cond. = Condutividade (µS cm-1), STD = Sólidos totais dissolvidos (ppm), V = verão 
(abril/2005), I = inverno (setembro/2004).  
 

T(°C) Cond. pH STD  
Lagoa 

 
Amostra 

V I V I V I V I 

Preguiça JP1 26,1 22,7 10,54 9,52 5,78 8,66 6,85 6,11 

Verde JVe 27,2 27,2 10,90 9,72 5,77 5,88 8,85 6,19 

Grama LG1 30,0 27,6 6,03 17,35 6,66 7,00 3,93 11,19 

Buritis JB1 27,8 24,2 22,32 74,0 6,70 7,00 14,57 48,32 

Carvoeiro LC1 30,5 30,5 11,03 11,87 6,30 6,94 7,20 10,85 

Araras Araras --- 21,0 --- 126 --- 4,25 --- 80,6 

Quilo Quilo --- 22,9 --- 28 --- 5,13 --- 17,45 
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Tabela 6.4: Valores de sílica encontrados nas águas das lagoas estudadas na região de João Pinheiro (MG). I = 
inverno (setembro/2004 e junho/2007). 
 

Si (µg/mL) Amostra 
I/2004 I/2007 

Lagoa da Preguiça 8,51 8,56 
Lagoa Buritis 5,01 5,60 
Lagoa do Verde 0,64 2,54 
Lagoa da Grama 3,90 3,33 
Lagoa do Carvoeiro 0,27 3,91 
Lagoa Araras ---- 1,08 
Lagoa do Quilo ---- 6,62 

 

6.1.6.3 - Cronologia  

Os intervalos de idades obtidos, após a calibração dos dados, para as fácies da Lagoa da 

Preguiça foram: 28.033-28.166 (JPT1-2), 26.521-26.656 (JPT1-4), 26.206-26.296 (JPT1-5) e 14.203-

14.495 (JPT1-6) anos AP, enquanto que as fácies da Lagoa do Avião apresentaram intervalos de 

idades de 13.887-14.113 (JAT1-2) a 3.323-3388 (JAT1-7) anos AP, conforme Tabela 6.5.  

 

Tabela 6.5: Idades absolutas das amostras de espongilito da Lagoa do Avião e da Preguiça. 

 
Amostra 

Idade C14 
(anos AP±1s) 

 

Idade C14 
(anos AP±1s) 

calibrada 

δ13C 
(‰) 

 

 
Profundidade 

(m) 
JAT 1-7 3120±20 3.323-3388 -14.8 0,50 
JAT 1-2 12150±30 13.887-14.113 -20.7 1,30 
JPT 1-6 12400±40 14.203-14.495 -17.6 0,45 
JPT 1-5 22380±40 26.206-26.296 -17.3 0,70 
JPT 1-4 22680±60 26.521-26.656 -22.5 0,90 
JPT 1-2 24030±60 28.033-28.166 -18.3 2,40 

 

6.1.7 - Discussão 

 

A análise das espículas revelou que as espongofácies presentes nas lagoas do Município de 

João Pinheiro (MG), e cuja produção levou à formação dos depósitos de espongilito, é a mesma que 

havia sido detectada inicialmente em Lagoas do município de Porto Ferreira, São Paulo (Volkmer-

Ribeiro 1992) e posteriormente no Triângulo Mineiro e adjacências (Volkmer-Ribeiro & Motta 1995) 

confirmando-se a proposta desses dois autores da configuração de uma Província Espongílitica, 

abrangendo o sudeste de Goiás, o nordeste do Mato Grosso do Sul, o norte de São Paulo e o Triângulo 

Mineiro e agora expandida à região de João Pinheiro, com localização dentro do Cerrado Mineiro. 

Com isso confirma-se a situação dessas jazidas em territórios do Bioma Cerrado, como já apontado 

por Volkmer-Ribeiro et al. (1998a), indicando a existência de uma comunidade de esponjas 

encontradas em lagoas pretérita e que atualmente, caracterizam esse Bioma.  
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O depósito de espículas inicia-se nessas lagoas com a colonização de substratos por M. 

spinata, que segue impondo-se através da coluna e a qual vão se agregando, em ordem de importância 

de contribuição, a D. pydanieli, a H. fistula e a C. thumi as demais, R.. amazonensis e T. variabilis 

ocorrendo mais para o topo da coluna, a primeira ligada particularmente à ocorrência de níveis 

turfosos. Desta forma, confirma-se a seqüência deposicional proposta por Volkmer-Ribeiro & Motta 

(1995). 

A seleção das lagoas Preguiça e Avião bastante próximas e representativas para o estudo, 

mostrou-se altamente positiva, uma vez que, dada a proximidade dos locais o fator climático incidindo 

sobre a coluna d´agua pode ser considerado padrão, permitindo a distinção de eventos que se podem 

atribuir ao terreno cárstico em que essas duas lagoas se formaram, além, obviamente, da sobreposição 

de eventos climáticos.  

O estudo dos depósitos de espículas formados nas lagoas Preguiça e Avião evidencia, porém, 

um início diferenciado, relacionado provavelmente a uma evolução também diferenciada do processo 

cárstico. Na Lagoa da Preguiça a formação da bacia parece ter sido lenta e gradual, dando lugar a um 

acúmulo inicial raso de água, com ampla exposição solar, propiciando o ambiente ideal para a 

colonização por algas diatomáceas tanto plantônicas quanto bentônicas, como descrito por Volkmer-

Ribeiro et al. (1998a) para depósitos de diatomito ocorrentes na região Nordeste do Brasil, em que 

sempre aparecem muitas espículas de esponjas, particularmente a D. pydanieli. Entretanto, essa fase 

inicial definida por esses autores, não se encontra muito bem registrada na primeira fácies amostrada 

na Lagoa da Preguiça, a qual contém majoritariamente as frústulas quebradas dessa produção algal, 

que deve ter ocorrido em época anterior, com registro situado num horizonte não amostrado, situado 

abaixo do primeiro aqui examinado. Observa-se, no entanto, já nessa fácies JPT1-1 uma pequena 

quantidade de espículas não completamente formadas e de gemoscleras sinalizando para uma 

colonização inicial por macrófitas, em ambiente ainda raso. As esponjas aí presentes são também 

características das lagoas de espongilitos do Triângulo Mineiro (Volkmer-Ribeiro & Motta 1995). 

A formação de gêmulas sugere um ambiente de águas rasas e sujeitas à dessecação. Essa bacia 

inicial propiciadora de uma ampla atividade biológica e sua correspondente degradação, obviamente 

contribuíram para acidificação das águas, devido ao processo de acúmulo de substâncias húmicas, 

favorecendo por excelência, condições propícias para instalação de processo cárstico de solapamento 

do fundo de lagoas. Esse processo não pode ser minimizado em área de sedimentos carbonáticos e 

terrígeno carbonáticos, como são os da Bacia do São Francisco (Almeida 1977, Inda et al. 1984).  

Os ambientes de águas ácidas continentais, resultantes do acúmulo de substâncias húmicas, 

nunca são, por outro lado, adversos ao desenvolvimento e produção de esponjas (Harrison 1974, Frost 

1991). A espécie M. spinata desenvolveu população abundante em lagoa, no município de Brotas, 

Estado de São Paulo, com pH de água que variou de 4,5 a 6,6 (Melão & Rocha 1999). Conforme 
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observado pelas análises físico-químicas, os valores mais baixos de condutividade e mais elevados de 

pH durante a estação seca encontrados nas lagoas da região, estão condizentes com aqueles 

encontrados por Melão & Rocha (1999) no reservatório de Lagoa Dourada, estado de São Paulo. 

Segundo essas autoras a M. spinata está relacionada com variações sazonais, com picos de biomassa 

encontrados na estação chuvosa, onde a condutividade é mais elevada (4,6 – 5,8µScm-1) e gemulação 

ocorrendo na estação seca. Volkmer-Ribeiro et al. (1998b) em trabalhos realizados na Ilha de Maracá 

(Roraima), identificaram comunidades de esponjas em lagos temporários similares as que formaram 

depósitos de espongilito em lagoas no cerrado da região sudoeste do Brasil. Nessas lagoas os valores 

de pH (5,46 e 5,36) e condutividade (11 e 12µScm-1) também estão de acordo com aqueles encontrados 

nas lagoas de João Pinheiro. Uma busca bibliográfica por dados físicos e químicos de lagoas contendo 

depósitos não alterados de espongilitos em Minas Gerais revelou inexistência de dados a esse respeito. 

Constata-se mesmo escassez de pesquisa em lagos naturais no Estado de Minas Gerais, à exceção das 

pesquisas coordenadas por Tundisi & Saijo (1997) nos lagos do Parque Estadual Florestal do Rio 

Doce. Nesse contexto, e devido ao tamanho dos corpos de água mais compatíveis com as dimensões 

das lagoas de espongilitos aqui abordadas, destacam-se, por conterem dados comparáveis, os 

apresentados por Marques et al. (1999), para as lagoas Carioca e da Barra (Parque Estadual do Rio 

Doce - MG) onde, os valores de pH variaram de 6,9 a 7,6 e a condutividade de 28 a 52 mScm-1, mais 

elevados que aqueles encontrados nas lagoas de espongilitos aqui estudadas e para a lagoa Belgo-

Mineira (Tundisi et al. 1978), um dos poucos lagos eutróficos do Parque, com pH de 6,9. Um estudo 

preliminar dos sedimentos dos lagos desse Parque mostrou que a lagoa Belgo Mineira (número de 

catálogo MCN-POR 2694, Volkmer-Ribeiro, comunicação pessoal) foi a única a conter espículas de 

esponja, no caso a M. spinata, com fragmentos de gemoscleras, microscleras e megascleras inteiras, 

porém em pequena quantidade.  

A M. spinata é a única espécie encontrada recentemente nas lagoas da região de João Pinheiro, 

que vem se caracterizando por necessitar águas mais frias e ricas em oxigênio. Essa espécie tem uma 

grande distribuição pelo Brasil (Volkmer-Ribeiro & Costa 1992) e é a principal formadora de 

espongilitos no país (Volkmer-Ribeiro 1992 e Volkmer-Ribeiro & Motta 1995).  

De acordo com Jewell (1935), a sílica é extremamente importante para esponjas de água doce 

que se limitam a águas com uma considerável quantidade de sílica (maior que 0,5 mg/L), variando de 

espécie para espécie. Entretanto, Pennak (1953) identificou esponjas que requerem quantidades 

pequenas desse elemento muitas vezes encontrado como traço. Os valores elevados de silício 

encontrados nas lagoas analisadas (8,56 a 0,27 µg/mL), são maiores do que aqueles identificados na 

Lagoa Dourada por Melão & Rocha (1999) e na Ilha de Maracá por Volkmer-Ribeiro et. al. (1998b), 

cujos valores estão em torno de 1,30 e 2,2µg/mL, respectivamente. Tal fato se deve pela grande 

disponibilidade desse elemento presente nas rochas adjacentes (Grupo Areado), cujos sedimentos 



Almeida A. C. S. 2009. Gênese, Distribuição e Caracterização dos espongilitos do Noroeste de Minas Gerais 

 84 

foram hospedeiros das espículas (Almeida et al. 2008), o que vem a contribuir para o desenvolvimento 

dos depósitos da região. 

Com relação à constituição das espongofácies entre as lagoas da região, existem diferenças 

importantes, particularmente entre as lagoas Avião e Preguiça. Na Lagoa do Avião observa-se a 

presença de H. fistula em toda a coluna de sedimentos, enquanto que na Lagoa de Preguiça a mesma 

ocorre apenas nos horizontes superiores. Outra diferença está na ocorrência da D. pydanieli que na 

Lagoa da Preguiça tem abundância de espículas, do início ao topo do depósito, sendo as mesmas bem 

formadas, enquanto na Lagoa do Avião a espécie é rara ou ausente nos três últimos níveis examinados. 

A M. spinata é a espécie mais abundante e comum às lagoas como descrito por Volkmer-Ribeiro et al. 

(1998a). Essas diferenças apontam para um solapamento cárstico diferenciado nas duas lagoas, onde 

sua formação se daria por processo lento de formação de bacias em depressões inicialmente muito 

rasas, onde não ocorreria, de imediato a implantação de macrófitas, mas sim de um lençol raso, 

exposto ao sol, propiciador de colonização por diatomáceas. No caso de haver um pequeno 

solapamento, em vez de uma dissolução lenta da rocha carbonática, criar-se-ia um corpo d´água tipo 

banhado, inicialmente mais fundo do que os demais. Esse fundo seria suficiente apenas para 

implantação de macrófitas, como na Lagoa do Avião, enquanto na Lagoa da Preguiça, por ser mais 

antiga, teria sofrido um processo cárstico mais prolongado, resultando ao final, numa lagoa mais 

profunda, favorecedora do domínio da M. spinata e da D. pydanieli. Já a Lagoa do Avião, uma bacia 

mais rasa, seria favorecedora da colonização por H. fistula, espécie que só aparece no topo da primeira 

lagoa, portanto em condições de coluna de água mais reduzida. Segundo Volkmer-Ribeiro et al. 

(1998a) a H. fistula foi a espécie mais comum nas lagoas rasas e abertas do nordeste, onde ocorrem 

produção de diatomitos. 

Com base na morfologia das espículas, na presença de gemoscleras e na composição 

mineralógica encontrada nas diferentes fácies ocorrentes nos depósitos, cinco fases deposicionais, que 

podem ser correlacionadas a fatores climáticos, foram individualizadas na região (Tabela 6.6). Estas 

fases deposicionais estão relacionadas à fácies sedimentares, baseadas em observações de campo, e 

fácies biológicas, baseadas na análise das espículas silicosas. 
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Tabela 6.6: Correlação entre as fases deposicionais comuns às lagoas estudadas da região de João Pinheiro. JP = 
Lagoa da Preguiça, JA = Lagoa do Avião, JS = Lagoa Severino, JD = Lagoa da Divisa, JV = Lagoa Vânio, JF = 
Lagoa Feijão, LC = Lagoa Carvoeiro, LG = Lagoa Grama. 
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Continuação da Tabela 6.6 

 

 

A fase I constitui a fase na qual se inicia o acúmulo de água sobre um leve aprofundamento do 

terreno, causado provavelmente por processo cárstico. No início começou o armazenamento das águas, 

propiciando a colonização biótica, inicialmente por algas diatomáceas, em razão da pouca 

profundidade. Em seguida, o aumento da profundidade levou ao estabelecimento, no mínimo marginal 

de macrófitas que serviram de suporte às primeiras esponjas. Essas esponjas estabeleceram-se, 

provavelmente, a partir de gêmulas, oriundas de lagoas vizinhas, transportadas talvez por aves 

aquáticas e outros vertebrados do Cerrado, que passam a utilizar a lagoa como bebedouro e fonte de 

alimento. Esse contexto fica evidenciado pelos nomes localmente atribuídos a diversas dessas lagoas, 

além das aqui já referidas (Lagoa da Preguiça, Lagoa das Araras, etc.) Essa fase deve ter sido 

antecedida por uma fase 0, não amostrada nas duas lagoas, com predomínio de diatomáceas, cujas 

frústulas aparecem trituradas, dominando o sedimento na primeira fácies, somente na Lagoa da 

Preguiça. Segundo Ledru (1993) e Ledru et al. (1996), na região do Brasil Central (Brasília, Goiânia, 

Salitre e Rio Claro) o período entre 40.000 e 27.000 anos AP está relacionado a uma fase de alta 

umidade, com temperaturas mais elevadas que as atuais. A partir da análise de sedimentos de veredas 

dentro de áreas de cerrado na região do Brasil Central, Salgado-Laboriau (2001) estabeleceu que há 

mais de 32.400 anos AP o clima era semelhante ao atual, provavelmente, um pouco mais úmido. Há 

cerca de 32.000 anos AP, nessa mesma região, predominou uma fase climática úmida (De Oliveira et 

al. 2005). Evidências palinológicas de Rondônia e Carajás (Absy 1996) mostraram que houve 

mudanças da vegetação nessas áreas e que a vegetação de savana foi substituída pela floresta tropical 

durante certos períodos do Pleistoceno. Nesse estudo foram estabelecidos que a 60.000, 40.000 e de 

23.000 a 11.000 anos AP, houve o desaparecimento da floresta Amazônica e que entre 9.500 e 8.000 

anos AP essa floresta novamente se desenvolveu. 
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A fase II é indicada pela dominância de espículas bem formadas, mas quebradas em pedaços 

grandes. Esse período foi favorável à colonização pelas esponjas, principalmente a M. spinata. Essa é 

uma espécie que vem se caracterizando por necessitar águas um pouco mais frias e ricas em oxigênio. 

Tal fato sugere uma fase em que paralelamente ao aprofundamento das lagoas houve um aporte maior 

de chuvas em um clima um pouco mais frio e menos sazonal, no caso indicado pelo número reduzido 

de gemoscleras nos sedimentos analisados. Os nódulos de argila representam talvez um aporte maior, 

devido às chuvas, de sedimentos provenientes das áreas adjacentes, principalmente do arenito do 

Grupo Areado (Almeida et al. 2008), possibilitando o crescimento e abundância das esponjas e, 

certamente também das macrófitas suporte. A análise de C14 no nível JPT 1-2 da Lagoa da Preguiça 

foi datada em 28.033-28.166 anos AP período de grande aporte de chuvas. Segundo Salgado-

Labouriau (2001) entre 33.390 e 28.000 anos AP, o clima era mais frio e úmido que o atual, situação 

confirmada pela diminuição na freqüência de pólen de árvores no Brasil Central. Turq et al. (1997) 

estabeleceram um clima úmido entre 33.000 e 20.000 anos AP em depósitos do rio Tamanduá, Brasil 

Central. 

A fase III, indicada pela abundância de gemoscleras, corresponderia a um período de estações 

curtas de seca e chuvas, sem caráter de enxurradas, aportando sílica, mas sem o transporte de 

sedimentos, comprovada pela pequena quantidade desses materiais nas fácies referentes a essa fase. 

Houve, provavelmente, uma redução do nível da água em ambiente extremamente eutrofizado, ácido e 

tendendo para anóxico, com aumento considerável da população de bactérias redutoras. Os níveis 

JPT1-4 e JPT1-5 da Lagoa da Preguiça foram datados respectivamente, em 26.521-26.656, e 26.206-

26.296 anos AP, sendo essas idades coincidentes com períodos de estações curtas de secas e chuvas, 

sem caráter de enxurrada. Na região do Amazonas (Serra dos Carajás), Sifeddine et al. (1994) 

estabeleceram uma fase de seca que prevaleceu até 28.000 anos AP. A Lagoa do Avião, mais recente, 

que a Preguiça, iniciou seu processo de formação ao final desse período. Entre 19.000 e 28.000 anos 

AP, prevaleceu um clima mais frio que o atual, com umidade aumentando evidenciado pelo 

desaparecimento drástico de árvores de cerrado e o crescimento de vegetação de regiões mais frias 

(Salgado-Labouriau 2001). 

Na fase IV houve a reintrodução suave do aporte de água na lagoa. As esponjas lideram o 

processo de utilização da sílica disponível, talvez com reaproveitamento da sílica de outros 

organismos. A falta de água é indicada pela presença de muitas gemoscleras de todas as espécies até 

aqui citadas e pela produção de megascleras mais delgadas. O nível JPT1-6 da Lagoa da Preguiça foi 

datado em 14.203-14.495 anos AP correspondendo a um período de aumento gradual da umidade 

entre 16.000 e 11.000 anos AP (Ledru et al. 1996). Segundo Barberi et al. (2000), a partir de 19.000 

anos AP tem início uma nova fase seca que se estende até o Holoceno. As fácies intermediárias da 

Lagoa do Avião (JAT1-2, JAT1-3, JAT1-4, JAT1-5 e JAT1-6) encontram-se todas nesse período, 

demonstrando que o fator climático foi sempre essencial e passível de acelerar o processo, uma vez 
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que a bacia já tinha a profundidade requerida para implantação da vegetação macrofítica. De acordo 

com Ferraz-Vicentini & Salgado-Labouriau (2001) entre 18.500 e 11.300 anos AP prevaleceu uma 

fase seca e talvez, mais fria. Salgado-Laboriau (2001) analisando palinomorfos na região do Brasil 

Central,estabeleceu que entre 19.000 e 11.000 AP o clima foi se tornando mais seco e frio. Segundo 

Turq et al. 1997, o clima encontrava-se seco entre 17.000 e 10.000 anos AP. Grandes inundações 

ocorreram depois de 13.000 anos AP, mas condições de seca retornaram depois de 11.000 anos AP 

(Thomas & Thorp 1995). Condições climáticas mais frias e úmidas ocorreram durante o Glacial 

Tardio, de 17.000 a 11.000 anos AP (De Oliveira et al. 2005), em análises palinomorfas na Lagoa dos 

Olhos d´Água (MG). 

A fase V corresponde ao topo atual, com predomínio de espículas quebradas e nódulos de 

argilas ferruginosas indicando provável aumento estacional de chuvas com enxurradas. A datação do 

nível JAT1-7 em 3.323-3388 anos AP, confirma essa proposta, a partir dos trabalhos de Jabur (1992), 

Stevaux (1993, 1994a, 1994b), Ledru et al. (1996), Salgado-Laboriau et al. (1998) e Parolin et al. 

(2007), indicando para o período de 3.000 e 7.000 anos AP, um aumento na precipitação o qual teria 

sido o primeiro evento úmido que ocorreu no Holoceno. Ainda, segundo Barberi M. et al., (2000), no 

Holoceno, possivelmente ao final, entre 7 e 5 mil anos AP, houve um período de chuvas torrenciais. 

Análises palinológicas de sedimentos de uma vereda no Brasil Central, estabeleceram que entre 6.680 

e 3.500 anos AP houve um aumento da umidade (Ferraz-Vicentini & Salgado-Labouriau 2001). De 

acordo com Salgado-Labouriau (2001), a partir de 4.600 anos AP se estabelece um clima semi-úmido, 

semelhante ao atual. 

Deve-se salientar que a Lagoa do Avião, como confirmado pelas datações de C14, é mais 

recente que a Lagoa da Preguiça, além de possuir menor profundidade quando comparada a essa 

última. Isto se dá, pois as seis espécies de esponjas que constituem as assembléias atuais, já registradas 

e típicas de lagoas desse bioma, porém sem formação de espongilitos: M. spinata, D. pydanieli, C. 

thumi, H. fistula, T. variabilis e R. amazonensis, tem características próprias de adaptação a todo um 

leque de conjugação dos fatores água, temperatura, oxigenação, pH, eutrofização e, conseqüentemente, 

disponibilização da sílica, proporcionado por essas bacias.  

Assim, conforme as profundidades aumentam vai se estabelecendo um mosaico espacial e 

temporal, que proporciona condições diferenciadas de colonização, utilizadas por cada uma das 6 

espécies, conforme seus ótimos adaptativos. Nas lagoas em foco, no entanto, T. variabilis e R. 

amazonensis foram raras ou ausentes. São espécies características da colmatação por turfeiras, caso 

que parece não haver ocorrido nos locais amostrados, devido talvez a pouca profundidade das lagoas. 

Em razão disto numa mesma fase uma lagoa pode estar ainda sofrendo os impactos da fase anterior e a 

outra, mais nova, não. 
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Essas distintas fases assinalando aportes maiores ou menores de águas de precipitação 

ocorreram, porém todas em um clima com características sazonais, indicadas pela presença constante 

de gemoscleras, portanto formação de gêmulas, corpos de resistência a períodos de seca ou redução da 

coluna de água nas lagoas. Então novamente um indício de um clima já vigente e produtor do Cerrado. 

É significante nesses espongilitos a ausência de carvões, essas apontando para um clima mais frio, 

impedidor de incêndios ou um terreno sem cobertura florestal ou arbustiva nas proximidades dessas 

lagoas. 

 

6.1.8 - Conclusões 

 

1 - Os resultados obtidos vêm confirmar a existência de uma assembléia constituída por 6 

espécies de esponjas: Metania spinata (Carter, 1881), Dosilia pidanieli Volkmer-Ribeiro, 1992, 

Trochospongilla variabilis Bonetto & Ezcurra de Drago, 1973, Corvomeyenia thumi (Traxler, 1895), 

Heterorotula fistula Volkmer-Ribeiro & Motta, 1995 e Radiospongilla amazonensis Volkmer-Ribeiro 

& Maciel 1983, com ocorrência atual no Bioma Cerrado (Volkmer-Ribeiro & Motta 1995, Volkmer-

Ribeiro et al. 1998a), que, alternando-se, provavelmente, durante o Pleistoceno Superior /Holoceno, 

desenvolveram produção contínua e espongofácies, algumas caracterizadas como espongilitos, em 

lagoas de dolina na Região de João Pinheiro.  

2 – A formação do espongilito nas lagoas estudadas ocorreu em tempo pretérito, com um 

clima diferenciado daquele do cerrado atual, atuando no grande quadrilátero da formação dos 

depósitos de espongilito, devido a aportes de chuvas mais freqüentes, carreando para dentro das bacias 

uma alimentação constante de sílica. Esse quadrilátero de ocorrência abrange o noroeste do estado de 

São Paulo, sul de Goiás, nordeste de Mato Grosso do Sul e sudoeste de Minas Gerais (Volkmer-

Ribeiro et al. 1998a). Esse fato é demonstrado pela pouca quantidade de gemoscleras presentes nesses 

depósitos, que se alternam com maiores ou menores quantidades de aporte de argila (nódulos 

argilosos), características das novas entradas de sedimentos nas bacias. Mesmo as fases de maior 

eutrofização, que assinalam na coluna períodos de menor aporte de água, acabam disponibilizando a 

sílica fragmentada para nova produção das esponjas, tão logo ocorram novas entradas de água, com 

aportes mais reduzidos e sem enxurradas, devido talvez a pouca profundidade da lagoa (as fases do 

espongilito limpo) ou abundantes, devido ao maior gradiente de impacto ditado por profundidades 

maiores das lagoas (nova fase com o aporte de argila).  

3 - A seleção de duas lagoas bastante próximas, como representativas para o estudo, mostrou-

se altamente positiva, uma vez que o fator climático foi padronizado, permitindo a distinção de 

eventos que se podem atribuir ao terreno cárstico em que essas duas lagoas se formaram, além, 

obviamente, da sobreposição de eventos climáticos.  
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4 - Esse contexto geomorfológico envolvendo a formação das bacias por deflação, já abordado 

em termos de hipótese em publicações anteriores (Bigarella & Becker 1975, 1994, 1996, Volkmer-

Ribeiro & Motta 1995, Volkmer-Ribeiro et al. 1998) e agora testado, vem a ser confirmado, 

apresentando-se como um dos fatores mais importantes dessa produção.  
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CAPÍTULO 7 

CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA 

 
 
7.1 - MORPHOLOGICAL CHARACTERISATION OF SPONGILLITES FROM 
SOUTH-EASTERN BRAZIL 

 

7.1.1 - Abstract 

 

This study relates to the spongillite deposits from the region of João Pinheiro, in the Northwest 

of the State of Minas Gerais, Southeastern Brazil. The deposits occur in shallow ponds (with a 

maximum depth of 3.5m) on a karstic planation surface developed on rocks of the São Francisco 

Neoproterozoic Supergroup. Cenozoic detritic covers are associated with this surface. The field study 

of spongillite deposits from the Preguiça and Avião deposits revealed sedimentological and 

pedological similarities between the different deposits. They have a lenticular shape and contain 

different layers of sedimentary spicules intercalated with layers of quartz sand and clay minerals. 

Representative samples from the different layers investigated by X-ray diffraction, differential and 

gravimetric thermal analysis and infrared spectroscopy, showed a range from 3 to 80% of amorphous 

silica (opal) corresponding mostly to the sponge spicules in the sediments. Optical microscopic 

investigation determined that the spicules predominantly belong to the sponge Metania spinata. This 

species is represented by smooth megascleres (alpha type), prickly megascleres (beta type) measuring 

240 to 450 µm in length, as well as the spiny microscleres; whereby the smooth megascleres are larger 

and thinner. The morphological variation of the spicules as well as the presence of more fragmented 

spicules towards the base of the deposits, portray a variation in texture and in the state of their 

preservation along the profile, suggesting environmental variations at the time of their formation and 

deposition. 

 

Key words: freshwater sponge spicules, biogenic opal, textural distribution, lacustrine 

spongillite deposits, Minas Gerais State. 
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7.1.2 - Introduction 

 

Spongillites are biogenic sedimentary rocks containing siliceous spicules, which originated 

from the skeletal remains of freshwater sponges. They typically form in lentic continental 

environments and are associated with diatoms and other components such as quartz sand, clay and 

organic matter (Dias et al 1988). In Brazil, spongillites occur in shallow ponds mainly in the 

southwestern region encompassing the Western and Southwestern of Minas Gerais State, Southern 

Goias, Northeastern Mato Grosso do Sul and São Paulo (Motta et al. 1986, Volkmer-Ribeiro 1992; 

Volkmer-Ribeiro & Motta 1995). In the Northeastern area of Brazil the sponge spicules are associated 

with diatomites (Volkmer-Ribeiro et al 1998). 

Despite of the large distribution of these deposits in Brazil, their utilization has been limited to 

the production of bricks and likewise materials. Utilization has not been widespread due to 

environmental concerns (Volkmer-Ribeiro & Motta 1995) and the popular name of the spongillite 

deposits in Brazil is “mica powder ponds” due to the itchiness and irritation that can be caused by the 

sharp points of the spicules that can be harmful to lung alveoli when inhaled (Rosenberg 2000). 

Despite the environmental concerns, the mineralogical and chemical composition of the 

spicules associated with their shape and grain size are potentially favorable for several uses. In recent 

years, economic interest in the spongillite deposits has increased and their use as non-traditional raw 

materials has been envisaged. Several researches have proposed the employment of this material in 

applications such as in the ceramic and refractory industries (Souza et al. 1988, Delbem et al. 2001, 

Santos et al. 2002), in chromatographic supports, catalysis matrices (Souza et al. 1988; Delbem et al, 

2001, Santos et al. 2002, Teixeira 2002), as adsorvents for ions (Maia et al. 2000), and raw material 

for the cement industry (Teixeira 2002, Donadel et al. 2007). For such industrial applications, a 

knowledge of the morphological and mineralogical properties of spicules is fundamental. 

The objective of this study is to characterize the morphological evolution and the grain size 

distribution of the spicules within the spongillite deposits located in the João Pinheiro region (Minas 

Gerais State). Previous studies conducted in this region (Esper 2000, Esper et al. 2004) were 

concerned exclusively with the general mineralogical and morphological characterisation of the 

deposits without the control of the variations of the textural properties of the spicules throughout the 

deposits. The present study focusing on the morphological and mineralogical distribution of the 

spicules is of fundamental importance to the optimization of their extraction as well as to their 

potential industrial applications. 
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7.1.3 - Area of study and Geological setting 

 

The study area is located in the João Pinheiro region, Northwest of Minas Gerais State, nearly 

300 km from Brasilia, the capital of Brazil (Figure 1). It includes Neoproterozoic and Mesozoic rocks 

of the São Francisco Supergroup and Areado Group, respectively, as well as a Cenozoic detritic covers 

associated with a karstic planation surface where the spongillite deposits occur (Figure 1) A 

stratigraphic unit corresponding to a Pre-Bambui unit was defined after the Oliveira et al. (2002) 

mapping, however it does not present a well defined stratigraphic relationships with the adjacent units, 

as the contacts are abrupt and tectonic. 

According to the Oliveira et al. (2002) mapping, the Cenozoic sediments have as substrates 

the rocks from the Bambui Group and the Pre-Bambui unit, and adjacently, rocks from the Areado 

Group. They are comprised of sand and clay sediments distributed in a characteristic flat landscape 

corresponding to a karstic erosion surface where shallow ponds (with a maximum depth of 3.5m) with 

spongillite deposits were formed. 

The spongillite deposits have a lenticular shape and contain different layers of sedimentary 

spicules intercalated with layers of quartz sand and clay minerals. The thickness of the sediment 

deposits varies from 2.5 to 3.5m and the average diameter of the ponds is around 120m. 
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Figure 7.1: Location and geologic map of the studied area. 
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7.1.4 - Material and Methods 

 

Seven spongillite deposits were selected for this study: Avião, Carvoeiro, Vânio, Preguiça, 

Divisa, Severino and Feijão. Based on sedimentological and pedological features, different facies were 

defined for each deposit. Representative samples from each facies were collected in the open pit of the 

deposits from the base to the top and dried at room temperature. 

Fourteen samples from two deposits (Preguiça and Avião) were quartered and 100 g of each 

were separated for grain size distribution by humid sieving based on the EMBRAPA (1997) 

methodology. The selected grade scale was the Wentworth (1922) scale including sand (2, 1, 0.5, 0.25, 

0.125, 0.063 mm) and silt (0.045 and 0.038 mm) classes. The clay fraction (< 2 µm) was separated in 

suspension using a standard sedimentation procedure. The different fractions were dried at 40 °C, 

weighed and separated for the subsequent mineralogical and morphological analysis. 

The X-ray diffraction (XRD) patterns of randomly oriented samples were recorded using a 

Rigaku Geigerflex D/MAX-B diffractometer (monochromated Cu Kα radiation) from a 2 to 70º (2θ 

angular range with a speed of 1.2°.2θ minute-1 and step size of 0.02. The quantification of the 

amorphous phases was determined using a Philips PW1730/10 diffractometer from the Magnesita S.A, 

on randomly oriented samples with an angular range of 4º to 36º (2θ), a speed of 1.2° 2θ .minute
-1

 and 

step size of 0.02. In addition, differential thermal and thermogravimetric analysis (DTA-TGA) were 

carried out between 25oC – 1100oC under a nitrogen atmosphere with a SDT 2960 apparatus (TA 

Instruments) and at a heating rate of 20ºC.minute-1 with calcined alumina as the reference material. 

Infrared spectroscopy (Brucker® IFS 55) was carried on all bulk samples, using both drift and 

transmission modes. 

For the morphological study, the coarse sediment was placed in test tubes, boiled in nitric acid, 

thoroughly washed in tap water and the cleaned silicious suspended sediment with spicules was 

dropped on microscopic slides, mounted in Entellan and sealed with cover slips after the water dried 

out (Volkmer-Ribeiro 1985). The optical study was carried out under a SM-Lux Leitz microscope at 

magnifications of 100X and 400X. To characterize the size and shape of the spicules, 

photomicrographs were taken of the dispersed spicules using a SONY - DSC-W5 camera coupled to 

the microscope. The size of each spicule was measured using Corel Photo-Paint software. For each 

sample measurement were made on more than 30 spicules, ignoring fragmented spicules. 
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7.1.5 - Results 

 

Results from the field study of the seven spongillite deposits (Avião, Carvoeiro, Vânio, 

Preguiça, Divisa, Severino and Feijão) revealed sedimentological and pedological similarities. Each 

exhibited a lenticular shape and contained different horizons of sedimentary spicules intercalated with 

layers of quartz sand and clay minerals. At the bottom, the facies are predominantly muddy and sandy, 

in the middle they are sandy, muddy and rich in spicules and, at the top, muddy, sandy and rich in 

organic matter. Best exposure was in the open pits of the Preguiça and Avião deposits, hence these two 

areas were chosen for the detailed morphological study of the spicules. 

 

7.1.5.1 - Preguiça deposit 

 

The study of the open pit deposit enabled the definition of a representative profile that is 

composed of 7 distinct facies, from bottom to top, constituting a total thickness of 3.5 m (Figure 7.2). 

The grain size distribution represented in histograms (Figure 7.3) show a mode of ≤ 0.002 mm for the 

facies JPT1-1, JPT1-2, JPT1-3, JPT1-4 and JPT1-7, between 0.12 and 0.063 mm for JPT1-5 and JPT1-

6. According Folk (1954) the facies JPT1-1, JPT1-2, JPT1-3, JPT1-4 and JPT1-7 therefore are 

classified as sandy mud and the facies JPT1-5 and JPT1-6 as silty sand. 

Amongst the seven facies defined, facies JPT1-4, JPT1-5 and JPT1-6, representing the 

intermediate levels within the profile (Figure 7.2), included the highest proportion of siliceous 

spicules, and was therefore considered to be of the best prospective value. This evidence is depicted by 

the prominent band of the X-ray diffraction patterns (Figure 4) in the 20-25° (2θ) range indicating the 

presence of amorphous, opaline silica (Wilding et al. 1977). The broad endotherm at 250°C of the 

DTA curves (not shown) and the infrared bands at 3440 and 1630 cm-1 (not shown) confirmed the 

XRD interpretations. Associated with the opal is quartz, kaolinite, smectite, and mica (Figure 7.4), the 

proportions of which change throughout the profile. The clay minerals tend to occur in higher amounts 

in the JPT1-1, JPT1-3, JPT1-4 and JPT1-7 facies, as shown the histograms with grain size distribution 

(Figure 7.3). 
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Figure 7.2: Sedimentary sequence of the Preguiça deposit showing the morphology and size of the spicules. 

Note the presence of fragments of diatoms (d) in the basal facies JPT1-1. In the facies JPT1-2, entire spicule 

were not observed, i.e. all the spicules were broken. 
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Figure 7.3: Histograms of grain size distribution plotted versus frequency (%) of the seven facies from the 

Preguiça and Avião deposits. 
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Figure 7.4: X-ray diffraction patterns (Cu Kα radiation) of the randomly oriented samples showing the 

mineralogical distribution in the sedimentary sequence of the Preguiça (top) and Avião (base) deposits. Note the 

prominent band in the 20-25° (2θ) range related to the amorphous silica (O=opal). Q=quartz, K=kaolinite, 

M=mica, S=smectite.  

 

 

The quantification of amorphous silica (Table 7.1) shows a range of percentages between 25 to 

80 %, with the highest values being related to the intermediate facies and the lowest values generally 

associated with the basal facies. The only exception to this occurs for the basal facies JPT1-1 which 

shows a value of 49%, however, the microscopic observations (Figure 7.2) show that this high value is 

related to fragments of diatoms and not spicules. The basal facies JPT1-1 therefore cannot be 
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classified as spongillite. In contrast, facies JPT1-2 and JPT1-3, despite being poorer in spicules, can 

still be considered as spongillites. 

 

Table 7.1: The quantification of amorphous silica and quartz of the different facies from the Preguiça and Avião 

deposits. 

Samples Percentage (%) 

  OPAL QUARTZ 
JPT1-1 49,42 5,99 

JPT1-2 28,95 22,56 

JPT1-3 25,41 16,61 

JPT1-4 44,19 3,97 

JPT1-5 66,55 7,10 

JPT1-6 80,77 4,57 

JPT1-7 44,59 5,51 

JAT1-1 3,17 68,98 

JAT1-2 6,36 78,26 

JAT1-3 33,90 15,46 

JAT1-4 37,62 7,11 

JAT1-5 58,81 5,18 

JAT1-6 35,88 7,62 

JAT1-7 22,38 17,75 

 

 

Typical morphologies and size of spicules are shown in Figures 7.2 and 7.5. These images 

depict the presence of well formed, thick spicules with a average size of 420 µm (Figure 7.6). The 

exception to this average size occurs for the basal facies (JPT1-1, JPT1-2 and JPT1-3) and top (JPT1-

7) where the spicules are well fragmented, and hence smaller in size. The average size of JPT1-1 and 

JPT1-7 is a little larger than the ones from the other facies. 

The dominant sponge species observed throughout the profile was Metania spinata (Carter, 

1881) encompassing smooth (alpha “α” type) and prickly (beta “β” type) megascleres, spicules that 

integrate the sponge skeletal network, (Figure 7.5) as well as the spiny microscleres (smaller spicules 

that are mingled in the sponge skeleton). The smooth megascleres are larger and thinner. 
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Figure 7.5: Photomicrographs showing the well formed and thicker spicules from the Preguiça deposit (left) and 

the badly formed and thinner spicules from the Avião deposit. Note the α (Mα) and β (Mβ) megascleres of 

Metania spinata, spicules that integrate the sponge skeletal network. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7.6: Histograms of the grain size distribution of all entire, unfragmented spicules from the Preguiça and 

Avião deposits. Note the absence of unfragmented spicules in the facies JPT1-2. 

 

 

 

 

 

 



Almeida A. C. S. 2009. Gênese, Distribuição e Caracterização dos espongilitos do Noroeste de Minas Gerais 

 

 102 

7.1.5.2 - Avião deposit 

 

The Avião deposit is characterized, from bottom to top, by 7 facies comprising a total 

thickness of 2.1 m. The grain size distribution represented in histograms (Figure 7.3) show the 

dominance of 0.25 mm, 0.12 mm and ≤ 0.002 mm grain sizes for the facies JAT1-1 and JAT1-2, of 

0.12 mm and ≤ 0.002 mm grain sizes for the facies JAT1-3, JAT1-5 and JAT1-6 and, of ≤ 0.002 mm 

grain sizes for the facies JAT1-4 and JAT1-7. According Folk (1954), JAT1-1, JAT1-2, JAT1-5 and 

JAT1-6 would be classified as muddy sand and JAT1-3, JAT1-4 and JAT1-7 as sandy mud. 

Similar to the Preguiça deposit, in the Avião deposit the facies JAT1-4, JAT1-5 and JAT1-6, 

that represent the intermediate level include the highest proportion of siliceous spicules (Figure 7.4), 

and would be classified as having the best prospective value. However the content in amorphous silica 

along the profile is lower than in the previous deposit and varies from 3.17 to 58.81% (Table 7.1). In 

addition quartz, kaolinite, smectite, mica (Figure 7.4) also occur throughout the profile, whereby 

higher amount of clay minerals occurring in the JAT1-3, JAT1-4 and JAT1-7 facies, as shown the 

histograms with grain size distribution (Figure 7.3).  

In the Avião deposit, the biogenic opal is represented only by sponge spicules with Metania 

spinata the dominant sponge specie observed throughout the profile. In comparison to the Preguiça 

deposit, the presence of diatoms was not observed. 

The average size of spicules of 400 µm is only slightly smaller than for the Preguiça deposit 

(Figure 7.6). However for the basal (JAT1-1) and the top facies (JAT1-7), the average size is much 

smaller compared to the Preguiça deposit, being, around 200 µm. Concerning the morphological 

features, the spicules from the basal facies (JAT1-1, JAT1-2 and JAT1-3) and top facies (JAT1-7) are 

badly formed and generally thinner than that in the Preguiça deposit (Figure 7.5). 

 

7.1.6 - Discussion and Conclusion 

 

The mineralogical and optical microscopic analyses performed for the siliceous Avião and 

Preguiça deposits allowed the classification of the sediments from the intermediate to the top facies as 

spongillite. However, for the basal facies from both deposits, the low proportion of spicules means 

they cannot be classified as true spongillites. 

Metania spinata was the dominant sponge species present in both deposits and, consequently, 

was the main species contributor to the spongillite formation. 
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The slight morphological differences between spicules from the two deposits can be related to 

the environmental conditions of development for the sponges. According to Volkmer-Ribeiro & Motta 

(1995) and Volkmer-Ribeiro et al. (1998), deeper basins and probably a cooler climate leads to the 

production and deposit of thicker layers of spongillites, with spicules in such deposits generally well 

formed. On the other hand, diatom species typically occur in habitats of shallow ponds on sandy 

sediments and under conditions of full sun exposure. 

The presence of diatoms associated with spicules in the basal facies of the Preguiça deposit 

suggests shallower levels within the primitive pond. This would eventually lead to the increasing 

colonization by macrophytes and favorable conditions for sponge development. In addition, the 

presence of broken spicules in the basal facies followed by well shaped spicules in the intermediate 

facies suggests a piping phenomena whereby the pond became progressively deeper through time 

leading to the development of well formed sponges. In this context, the high proportion of clay 

fraction in the basal facies can be related to the presence of broken spicules and the granulometric 

variations of the entire spicules observed in this deposit are negligible. 

The absence of diatoms in the Avião deposit suggests a greater depth of the pond when 

comparing to the Preguiça deposit, seen as though the diatoms require shallow ponds and solar 

radiation exposure in order to develop themselves, as described by Volkmer-Ribeiro et al. (1998) for 

diatomites occurring in the Northern of Brazil. The absence of an index relating to diatomite formation 

in the Avião deposit also points to probable piping phenomena being abrupt forming deeper lakes. In 

turn, the morphological characterisation of the different deposition phases, dictated by the spicule 

patterns as well as the associated minerals, point towards a quality difference in the spongillites 

formed, reflecting the need for physical and mineralogical analysis in order to qualify industrially 

these differences. In this context, facies 4, 5 and 6 stand out in the deposits at Preguiça and Avião as 

prime quality spongillites, with strong, robust spicules. Well formed spicules are envisaged for noble 

applications such as in reinforcing filler for automotive plastic. While the facies formed by more 

broken spicules and with the presence of impurity minerals such as clays, that indicate a more 

destructive environment, have limited employment and new studies are envisaged as to assess their use 

in refractory bricks, sodium silicate manufacture, and also as precipitated silica. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSÃO 

 

Processos erosivos significativos que dominaram a região de João Pinheiro após o Cretáceo 

contribuíram para a evolução da paisagem de cerrado, gerando a formação de um planalto dissecado 

onde 4 morfodomínios foram identificados. 

Os platôs, que constituem o morfodomínio 1, são relevos residuais, testemunhos de erosão 

sobre os arenitos do Grupo Areado. O morfodomínio 2, situado abaixo dos platôs, constitui uma área 

dissecada onde pelitos do Grupo Areado formam colinas com altitudes variadas. A partir do avanço 

dos processos erosivos, sobre as rochas carbonáticas do Grupo Bambuí e Pré-Bambuí (morfodomínio 

3), desenvolveram feições cársticas negativas, instalando-se as lagoas formadoras dos depósitos de 

espongilito. O morfodomínio 3 constitui uma superfície de aplainamento, sendo que as drenagens que 

nela se encontram apresentam uma direção preferencial SE – NW, corroborando os estudos de 

proveniência dos sedimentos hospedeiros dos depósitos de espongilito da região (Almeida et al. 

2009a). O morfodomínio 4, caracterizado pelos vales em calha, constitui a unidade mais recente. Os 

vales em calha nos quais os rios apresentam um padrão meandrante com feição geomorfológica 

fluvial de rios decapitados, cortam o morfodomínio 3 (superfície de aplainamento) que contém os 

sedimentos pleistocênicos/holocênicos que formam os depósitos de espongilito (Almeida et al. 

2009b). 

Os depósitos de espongilito da área estudada são caracterizados pela grande similaridade 

mineralógica e textural desses sedimentos com os arenitos do Grupo Areado, demonstrando serem os 

arenitos a maior fonte de fases detríticas para formação dos depósitos. A direção SE-NW do sistema 

de drenagem da região e a ocorrência das rochas do Grupo Areado somente na porção SE da área em 

estudo, fornece suporte para esta interpretação.  

A relação direta entre os minerais primários e secundários dos arenitos Areado e a fase 

detrítica do espongilito com a ausência de variações mineralógicas significativas e fases detríticas bem 

preservadas, sugere uma proximidade entre as formações e um ambiente de baixa energia. 

Os resultados obtidos a partir das análises taxonômicas e morfológicas das espículas, vêm 

confirmar a existência de uma assembléia constituída por 6 espécies de esponjas: Metania spinata 

(Carter, 1881), Dosilia pidanieli Volkmer-Ribeiro, 1992, Trochospongilla variabilis Bonetto & 

Ezcurra de Drago, 1973, Corvomeyenia thumi (Traxler, 1895), Heterorotula fistula Volkmer-Ribeiro 

& Motta, 1995 e Radiospongilla amazonensis Volkmer-Ribeiro & Maciel 1983, com ocorrência atual 

no Bioma Cerrado (Volkmer-Ribeiro & Motta 1995, Volkmer-Ribeiro et al. 1998a), que, alternando-

se, provavelmente, durante o Pleistoceno Superior /Holoceno, desenvolveram produção contínua e 
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espongofacies, algumas caracterizadas como espongilitos, em lagoas de dolina na Região de João 

Pinheiro.  

A formação do espongilito nas lagoas estudadas ocorreu em tempo pretérito, com um clima 

diferenciado daquele do cerrado atual, atuando no grande quadrilátero da formação dos depósitos de 

espongilito, devido a aportes de chuvas mais freqüentes, carreando para dentro das bacias uma 

alimentação constante de sílica. Esse quadrilátero de ocorrência abrange o noroeste do estado de São 

Paulo, sul de Goiás, nordeste de Mato Grosso do Sul e sudoeste de Minas Gerais (Volkmer-Ribeiro et 

al. 1998a). Esse fato é demonstrado pela pouca quantidade de gemoscleras presentes nesses depósitos, 

que se alternam com maiores ou menores quantidades de aporte de argila (nódulos argilosos), 

características das novas entradas de sedimentos nas bacias. Mesmo as fases de maior eutrofização, 

que assinalam na coluna períodos de menor aporte de água, acabam disponibilizando a sílica 

fragmentada para nova produção das esponjas, tão logo ocorram novas entradas de água, com aportes 

mais reduzidos e sem enxurradas, devido talvez a pouca profundidade da lagoa (as fases do espongilito 

limpo) ou abundantes, devido ao maior gradiente de impacto ditado por profundidades maiores das 

lagoas (nova fase com o aporte de argila).  

A seleção de duas lagoas (Lagoa do Avião e Lagoa da Preguiça) bastante próximas, como 

representativas para o estudo, mostrou-se altamente positiva, uma vez que o fator climático foi 

padronizado, permitindo a distinção de eventos que se podem atribuir ao terreno cárstico em que essas 

duas lagoas se formaram, além, obviamente, da sobreposição de eventos climáticos.  

A caracterização morfológica das diferentes fases de deposição, ditada pelos padrões de 

espícula, bem como os minerais associados, apontam para uma diferença qualitativa nos espongilitos 

formados, refletindo a necessidade de análise física e mineralógica, a fim de qualificar industrialmente 

essas diferenças. Neste contexto, as fácies intermediárias destacam-se nos depósitos de Preguiça e 

Avião como espongilitos de primeira qualidade, com espículas fortes e robustas. As espículas bem 

formadas são utilizadas para aplicações nobres como no reforço de enchimento de plásticos 

automotivos. Enquanto que a fácies formada por espículas mais quebradas e com a presença de 

impurezas minerais, como argilas, que indicam um ambiente mais destrutivo, têm o emprego limitado 

e novos estudos estão sendo desenvolvidos para avaliar a sua utilização em tijolos refratários, 

fabricação de silicato de sódio, e também como sílica precipitada. 
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