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RESUMO 

No presente trabalho são utilizadas diversas técnicas físicas para caracterizar quatro 

diferentes fósseis da Formação Ipubi – Bacia do Araripe. As técnicas aqui empregadas 

são: espectroscopia Raman, espectroscopia por energia dispersiva de raios – X (EDS), 

difração de raios – X, fluorescência de raios – X, espectroscopia no infravermelho e 

análisse termogravimétricas (TG). A intenção não é resolver nenhum novo problema 

relacionado à física, mas sim fazer uso dessas técnicas para caracterizar fósseis. Através 

de dados obtidos dessa caracterização tentou-se entender como se deram os diversos 

processos de fossilização ocorridos em alguns fósseis do período Cretáceo, com idades 

da ordem de 100 milhões de anos. Também, espera-se contribuir, com esses resultados, 

para a compreensão de como era o paleoambiente quando os espécimes fossilizados 

ainda tinham vida. Inicialmente caracterizou-se o osso de um dinossauro terópoda 

encontrado na Formação Ipubi utilizando técnicas espectroscópicas de EDS, 

fluorescência de raios – X, espectroscopia no infravermelho, além de difração de raios – 

X; com isso, foi possível observar-se a predominância de hidroxiapatita no fóssil e de 

carbonato de cálcio na rocha matriz. Complementarmente, submeteram-se as amostras 

do fóssil e da rocha matriz à análise de medidas térmicas. Num segundo estudo 

investigou-se uma planta fóssil, a Brachyphyllum castilhoi, também encontrada na 

Formação Ipubi, pelas técnicas espectroscópicas de EDS, infravermelho, fluorescência 

de raios – X, espectroscopia Raman e difração de raios – X. Percebeu-se que o conteúdo 

original da planta foi quase completamente substituído por pirita, o que mostra a 

importância dessa substância para a preservação do fóssil. Além disso, a partir desse 

achado, foi possível sugerir os valores da temperatura e do pH do paleolago existente no 

período Cretáceo em parte da Bacia Sedimentar do Araripe. Essa foi a primeira 

evidência encontrada de que a pirita está relacionada a um processo de fossilização na 

Formação Ipubi. Finalmente, submeteram-se os fósseis de dois peixes extintos, Vinctifer 

comptoni e Cladocyclus gardneri, às técnicas de difração de raios – X e espectroscopia 

infravermelho. Observou-se que as fases dominantes no caso do Cladocyclus gardneri 

são a hidroxiapatita e a calcita, além de existirem alguns traços de pirita. Na matriz 

observou-se que as fases dominantes são a calcita, a pirita e o quartzo. Já para o fóssil 

do Vinctifer comptoni observou-se que a fase dominante é a hidroxiapatita, enquanto 

que na matriz a fase dominante é a gipsita, embora existam traços de outras fases em 

menores quantidades. Assim, concluiu-se deste estudo que no mínimo dois diferentes 



processos de fossilização foram responsáveis pela produção de fósseis da Formação 

Ipubi: (i) calcificação, envolvendo tanto a gipsita quanto a calcita; (ii) piritização, via 

um complexo processo químico.  
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ABSTRACT 

In this work we have used several physical techniques to characterize four different 

fossils form Ipubi Formation – Araripe Basin. The techniques used were: X-ray energy 

dispersive spectroscopy (EDS), Raman spectroscopy, X-ray diffraction (XRD), X-ray 

fluorescence, infrared spectroscopy and thermogravimetric analysis. The objective is 

characterizing fossils through several techniques, gibing new insights on a problem of 

paleontology. Through data obtained from this characterization we have tried to 

understand diverse fossilization processes that took place in Cretaceous fossils, aged as 

100 million years old. We also hope give insights on the understanding of the 

paleoenvironmnet at the time when fossil specimens were lived. Initially, the bone of a 

theropode dinosaur from Ipubi Formation was characterized through EDS, X-ray 

fluorescence, infrared spectroscopy and XRD. From this study it was possible to 

observed that the main fossil constituent is hydroxiapatite, while the main matrix rock is 

calcium carbonate. As a complementary analysis, the fossil and the matrix rock were 

investigated by thermal analysis technique. In a second study a plant fossil – 

Brachyphyllum castilhoi – also extracted from Ibupi Formation, was investigated 

through EDS, infrared, X-ray fluorescence, Raman spectroscopy an X-ray diffraction. 

The original content of the plant was almost completely  substituted by pyrite, showing 

the importance of this substance in the fossil preservation. Additionally, form this study, 

it was possible to suggest the temperature and the pH values of the paleolake form 

Cretaceous period in part of the Araripe Sedimentar Basin. This work was the first 

evidence that pyrite is related to a fossilization process from Ipubi Formation. Finally, 

two fish fossils, Vicntifer comptoni and Cladocyclus gardneri, were submitted to XRD 

and infrared spectroscopy techniques. It was observed that the principal phases from 

Cladocyclus gardneri are hydroxiapatite and calcite, although small traces of calcite is 

also present. In the matrix, the main phases are calcite, pyrite and quartz. Related to 

Vicntifer comptoni the principal phase is hydroxiapatite, while in the matrix the 

principal phase is gypsite, although small traces of other phases are also found. In this 

way, it was possible to conclude from this study that at least two different fossilization 

processes were responsible by the production of fossils from Ipubi Formation: (i) 

calcification, through the gypsite and calcite; (ii) piritization, through a complex 

chemical process.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

Fósseis são registros de vida no mínimo com cerca de 11 mil anos. Existem 

vários tipos de fossilização, entre eles temos a mumificação, a moldagem, a 

recristalização, a carbonificação, a mineralização e a incrustação. Aqui nos interessa a 

mineralização que ocorre quando substâncias minerais são depositados e substituem o 

conteúdo original do ser que anteriormente tinha vida. Isto permite que informações 

valiosas sobre o modo como viviam os seres vivos de cerca de dezenas de milhares a 

milhões de anos atrás seja inferido, estudando-se espécimes que geralmente são 

encontrados em sítios bastante particulares. No que diz respeito a fósseis do Cretáceo, 

período geológico que compreende entre aproximadamente 140 e 65 milhões de anos 

atrás, um dos sítios mais importantes do mundo encontra-se no Brasil. Esta região, que 

contém espécimes bastante conservados, é a Bacia Sedimentar do Araripe (Camargo-

Mendes, 1960). 

A Bacia do Araripe encontra-se inserida num espaço geográfico que intercepta o 

sul do Estado do Ceará através da Mesorregião do Sul Cearense, o noroeste de 

Pernambuco através da Mesorregião do Sertão Pernambucano e o leste do Piauí através 

da Mesorregião do Sudeste Piauiense. Com área de cerca de 12.000 km2, é considerada 

a maior bacia sedimentar do interior do Nordeste brasileiro (Fig. 1.1 e Fig. 1.2). Sob a 

Chapada do Araripe pode ser encontrada a seqüência completa das unidades geológicas 

que compõem a bacia. É delimitada ao norte pelo lineamento de Patos e ao sul pelo 

lineamento Pernambuco (Assine, 1992). Situa-se entre os meridianos 38°30‟ e 40°50‟ 

de longitude W de Greenwich e os paralelos 7°05‟ e 7°50‟ de latitude S. Sua seqüência 

cretácea foi depositada ao longo de quase 50 milhões de anos, na qual se encontram 

calcários laminados, bancos de gipsita, folhelhos e arenitos finos.  

  



13 

 

 

FIG.1.1: Localização da Bacia do Araripe. 

 

FIG.1.2: Localização da Bacia do Araripe com a área cretácea aflorante e localidades 

onde aflora o Grupo Santana (em cinza) com maior ocorrência de concreções. 



 A Formação Ipubi (Fig. 1.3) proposta por Neumann (1999) é tratada por 

Beurlen (1963) como o Membro Ipubi da Formação Santana. Essa unidade geológica 

representa as fácies evaporíticas1 do sistema lacustre Aptiano-Albiano2, composto 

principalmente por depósitos de gipsita e anidrita, intercalados por lutitas escuras 

(Lima, 1979).  

Maisey (1991) e Menor (1993) ressaltam a ausência de estudos geoquímicos 

específicos para fazer maiores inferências sobre o tipo de deposição, precipitação e 

origem dos sedimentos dessa unidade, contudo propõem uma possível origem lacustre 

para esses depósitos. Os fósseis dessa formação são ocorrentes na camada de folhelho3 

pirobetuminoso que se sobrepõe ao pacote de gipsita. Esses fósseis são geralmente 

impressões de algas, plantas, peixes e mais raramente tartarugas. 

A Formação Ipubi está sobreposta à seção pelítico4-carbonática e calcários 

laminados da Formação Crato e abaixo dos arenitos finos e folhelhos da Formação 

Romualdo (Neumann, 1999). Considerada de idade albiana (Arai et al. 2001), sendo 

constituída predominantemente por camadas de folhelhos pretos pirobetuminosos e 

evaporitos. Esses apresentam pouca variabilidade química, restringindo-se a sulfato de 

cálcio, principalmente sob a forma de gipsita primária, com espessura de 30 m, em 

média (Assine, 1992). Nesta formação foram encontrados fragmentos de vegetais 

carbonificados, e cinco diferentes gêneros de peixes provavelmente piritizados, embora 

não tenham sido feitas análises para determinação da composição química (Viana et al., 

1989). Como será visto mais adiante, o presente trabalho será dedicada ao entendimento 

dos processos de fossilização que deram origem aos fósseis desta formação. 

                                                           
1 Evaporito é um depósito salino originado por precipitação e cristalização direta a partir de 

soluções cristalizadas. Os principais evaporitos são: gipsita, anidrita, halita, carnalita, silvita e, 

às vezes, calcita e dolomita. 

2 Entre 110 e 100 milhões de anos. 

3
 Rochas sedimentares que possuem grãos de tamanho de argila (cerca de 4μm de diâmetro). 

Possuem lâminas finas e paralelas esfoliáveis enquanto os argilitos apresentam aspecto maciço. 

Pirobetume é aquilo que se obtém por destilação seca, composto por hidrocarbonetos, 

semelhante ao petróleo. 

4 Adjetivo de rochas cujos grãos são indistinguíveis a olho nu. 
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FIG. 1.3: Camadas sob a Chapada do Araripe destacando a Formação Ipubi que é 

constituída por gipsita e folhelho pirobetuminoso. (Saraiva, 2008) 

Os evaporitos são interpretados como originários de ambientes costeiros (supra-

maré), sujeitas a variações relativas do nível de mar, em condições de clima árido a 

semi-árido. As características mineralógicas (dimensões, natureza e geometria dos 

jazimentos) indicam sistemas deposicionais similares às modernas salinas do sul da 

Austrália (Warren & Kendall, 1985). 

A Formação Ipubi é a mais explorada da Bacia do Araripe, do ponto de vista 

econômico, uma vez que cerca de 96 % do gesso produzido no pais é proveniente desta 

unidade geológica da Bacia Sedimentar do Araripe, sendo as regiões próximas à cidade 



de Araripina, em Pernambuco e Santana do Cariri, no Ceará as principais áreas de 

exploração de gipsita. 

A exploração desse depósito sedimentar está ocorrendo em grande escala, o que 

é bom para a economia regional, entretanto esta exploração econômica não corresponde 

à mesma intensidade das pesquisas no campo da geoquímica e da paleontologia, pois 

apenas a Formação Romualdo teve alguns de seus fósseis caracterizados quimicamente. 

Para tanto, é necessário uma caracterização da biota5 fóssil e da composição química do 

material fóssil proveniente da Formação Ipubi. Esse conhecimento muito auxiliará a 

novas interpretações paleoambientais sobre a área em discussão e seus extratos 

deposicionais.  Portanto, o objetivo do presente trabalho é contribuir para um melhor 

entendimento dos processos de formação dos fósseis da Formação Ipubi, aplicando-se 

técnicas de análises físicas a espécies oriundas desta região. 

1.1 HISTÓRICO DE ESTUDOS DOS FÓSSEIS NA BACIA DO ARARIPE 

 

Em 1800, João da Silva Feijó descreveu, em relatório ao governador da capitania 

do Ceará, a ocorrência de petrificações de peixes e anfíbios com tecidos moles 

preservados provenientes da fazenda Gameleira, próximo à vila de Bom Jardim 

(atualmente município de Jardim), anexando ao relatório uma coleção de centenas de 

concreções (Nobre, 1978). Os cientistas alemães von Spix e von Martius, quando 

viajaram ao Brasil entre 1817-1823, estiveram em Fortaleza, capital da província do 

Ceará, e levaram parte desta coleção para o Museu de Munique (Maisey, 1991), 

comunicando este achado no primeiro volume de seu relatório encaminhado ao rei da 

Baviera Maximilian Joseph I (von Spix & von Martius, 1823). Neste relatório, porém 

em outro volume, editado pouco mais tarde, também se encontra a ilustração de uma 

concreção6 calcária contendo um peixe fóssil do Araripe (von Spix & von Martius, 

1831), posteriormente identificado como Rhacolepis sp. (Maisey, 1991). A outra parte 

da coleção foi enviada ao Rio de Janeiro, de onde foi para Évora, Portugal (Pinheiro & 

Lopes 2002; Lopes & Silva 2003; Antunes et al., 2005). 

                                                           
5
 Biota é o conjunto da flora e fauna de uma região, o mesmo que bioma. 

6 Material de origem mineral mais ou menos arredondado muitas vezes possui camadas 
concêntricas depositadas ao redor de um fóssil, grãos de areia ou outro núcleo.  Possui sentido 
de torna-se concreto o que não é o nosso caso. 



17 

 

 Dez anos depois da comunicação dos cientistas alemães, Agassiz (1841) 

descreveu o primeiro peixe fóssil das Américas, Rhacolepis buccalis, encontrado dentro 

de uma concreção coletada por Gardner (1841) também em Bom Jardim, quando este 

botânico escocês esteve no Brasil.  

Silva-Santos (1950) foi quem primeiro utilizou o termo „ictiólito‟ numa 

publicação brasileira para designar uma concreção calcária com restos fossilizados de 

peixes em seu interior, provavelmente baseando-se no termo „ictiolli’ do trabalho de 

D‟Erasmo (1938) sobre os peixes da Bacia do Araripe pertencentes ao acervo da 

Universidade de São Paulo. Weeks (1953) descreveu pela primeira vez ambientes onde 

o limo carbonático ambiental estivesse em contato com dióxido de carbono livre, 

facilitando a rápida precipitação de carbonato de cálcio em torno de um corpo que 

induzisse esta precipitação, formando posteriormente concreções calcárias.  

A Formação Ipubi foi descrita primeiramente por Beurlen (1971) na categoria de 

membro, e redefinida por Mabesoone e Tinoco (1973). Martill (1993) propôs sua 

elevação para categoria de Formação. Representa fácies evaporíticas do sistema lacustre 

Aptiano-Albiano, sendo composta essencialmente por corpos descontínuos de gipsita e 

anidrita, intercaladas por folhelhos pretos.   

 

1.2 UMA MOTIVAÇÃO PARA O ESTUDO DOS FÓSSEIS DA FORMAÇÃO IPUBI 

Berthou et al., 1990, realizaram estudos com isótopos de enxofre (34S) 

proveniente de sulfetos e oxigênio (18O) obtidos a partir de amostras de gipsita da 

Formação Ipubi e apontaram para níveis semelhantes aos encontrados nas amostras 

analisadas da Bacia de Sergipe, reconhecidamente como depósitos de origem marinha. 

Para esses autores, os valores de δ do sulfato marinho correspondem à transição 

Aptiano terminal – Albiano basal. Esse resultado está de acordo com os resultados 

obtidos por Lima (1978) que observou carapaças de dinoflagelados nos depósitos de 

gipsita, relacionados como de idade albiana. 

Quanto a biota da Formação Ipubi, Berthou  et al., 1990, cita para os níveis de 

folhelho pirobetuminoso fósseis de conchostráceos, ostracodes, peixes do gênero 

Vinctifer, algumas concreções com restos de Cassiopídeos acompanhados de equinídeos 

e lamelibrâquios. Silva et al., 2009 e 2010, em trabalhos de caracterização química de 

fósseis, citaram a presença de terópoda e da gimnosperma Brachyphyllum castilhoi 



(Duarte, 1987). No entanto, poucos são os trabalhos com descrição de macro-fósseis das 

camadas com folhelhos e argilitos, nos níveis fossilíferos, da Formação Ipubi. O grupo 

Santana (Formações Rio da Batateira, Crato, Ipubi e Romualdo) é caracterizado por 

níveis com fósseis bem preservados, desde a Formação Rio da Batateira até o topo da 

Formação Romualdo. As formações Crato e Romualdo, por essa condição recebem o 

termo de lagerstatten (armazém) que retrata estratos com quantidade, diversidade e 

excelente estado de preservação dos fósseis nele encontrados. Trabalhos pioneiros sobre 

as análises quanti-qualitativas da assembléia fossilífera da Formação Romualdo foi 

desenvolvido por Fara et al., 2005, que estabelece os níveis de mortandade, orientação 

azimutal das concreções e distribuição das taxas ao longo da coluna estratigráfica.  

Um estudo preliminar relativo a um levantamento estatístico dos macro fósseis 

dos folhelhos da Formação Ipubi, localizado acima do pacote de gipsita, apenas 

recentemente foi realizado (Barros,  2011). No referido trabalho foi colocada a hipótese 

de que a camada fossilífera da Formação Ipubi foi formada em condições ambientais 

diversas das demais concentrações fossilíferas da Bacia do Araripe. Com o objetivo de 

entender o material fóssil existente numa camada de folhelho pirobetuminoso da 

Formação Ipubi, o autor da Ref. (Barros, 2011) coletou aproximadamente 32 m2 de 

folhelho, encontando-se aí 403 fósseis (peixes, plantas, coprólito, etc.); a densidade 

média estimada foi de 12 ind./m2. Entre as várias espécies encontradas aquela que 

apresentou-se em maior quantidade foi a de peixes Dastilbe crandalli, além de oito 

outros táxons de peixes e outras espécies não determinadas do mesmo animal. Tal 

quantidade de fósseis pode confirmar a hipótese que os níveis de folhelhos e calcários 

acima do pacote de gipsita pode ser considerados o terceiro Lagerstätten da Bacia do 

Araripe. Ou seja, trata-se de um depósito com altas concentrações de fósseis, que no 

caso específico do estudo da Ref. (Barros, 2011) é melhor especificado como um 

Konzentrat Lagerstätten. Alguns dos fósseis encontrados no depósito acima descrito 

serão parte da investigação da presente tese, como por exemplo um fóssil de 

Brachyphyllum castilhoi. 

 

É de se destacar que todos estes trabalhos abordaram os fósseis dos pontos de 

vista geológico, paleontológico, biológico e químico. Neste trabalho, vamos fazer um 

estudo abordando um ponto de vista da Física. Isto será realizado aplicando-se aos 

fósseis diversas técnicas de investigação física (espectroscopia no infravermelho, 
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espectroscopia Raman e dispersão de energia de raios–X; análise termogravimétrica) 

para se lançar luz aos processos de fossilização que deram origem aos diversos fósseis 

do período Cretáceo da Formação Ipubi – Bacia do Araripe. 

Vimos aqui no Capítulo 1, Introdução, breves discernimentos sobre aspectos 

históricos, geográficos e geológicos, porém, sem entrar em detalhes. No Capítulo 2, 

Aspectos Teóricos, apresentamos um resumo de uma pesquisa recente que utiliza 

técnicas físicas para entender a natureza fágica de um animal e a seguir realizamos uma 

discussão de diversas técnicas espectroscópicas, bem como discorremos sobre a análise 

termogravimétrica. No Capítulo 3, Descrição Experimental, citamos sucintamente os 

equipamentos utilizados. No Capítulo 4, Resultados, apresentamos os resultados da 

investigação por diversas técnicas experimentais de quatro fósseis coletados na 

Formação Ipubi: o terópoda, a planta fóssil Brachyphyllum castlhoi, o Vinctifer 

comptoni e Cladocyclus gardneri, bem como a implicação desses resultados para o 

entendimento do ambiente do período Cretáceo na região. Por fim, no Capítulo 5, 

Conclusões e Perspectivas, apresentamos as conclusões tiradas dos estudos realizados 

bem como, apresentamos algumas perspectivas de continuidade do trabalho aqui 

iniciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2: ASPECTOS TEÓRICOS 

Neste capítulo apresenta-se inicialmente um resumo de alguns poucos trabalhos 

existentes na literatura que aplicam técnicas experimentais utilizadas na física para 

estudar fósseis do período Cretáceo da Bacia Sedimentar do Araripe. A seguir, faz-se 

uma discussão teórica das diversas técnicas que serão utilizadas ao longo do trabalho. 

2.1 PESQUISAS ANTERIORMENTE REALIZADAS NA BACIA SEDIMENTAR DO ARARIPE 

Existem alguns trabalhos na literatura que tentam dar uma contribuição ao 

entendimento dos fósseis através da utilização de técnicas de análises físicas diversas. 

Alguns destes trabalhos serão discutidos a seguir para se entender o estado da arte das 

pesquisas no tema. 

O primeiro intitula-se “Caracterização Espectroscópica de Peixe do Período 

Cretáceo (Bacia do Araripe)” publicado por Lima et al, 2007. Até então, observara-se 

que técnicas analíticas como difração de raio-X e espectroscopia não haviam sido 

utilizadas no Brasil para caracterização de fósseis provenientes da Bacia do Araripe. O 

uso de equipamentos de caracterização física justifica-se pela complexidade e 

abrangência de áreas que podem envolver-se no estudo de fósseis, paleoclimas e 

paleoambientes. 

Lima et al, 2007, submeteram à difração de raios-X e espectroscopia na região 

do infravermelho, amostras tiradas de escamas de um fóssil de peixe encontrado na 

Formação Romualdo – Grupo Santana (antes denominados de Membro Romualdo – 

Formação Santana). O fóssil de peixe utilizado foi identificado como Rhacolepis 

bucalis, um fóssil comumente encontrado na Formação Romualdo. 

Na difração do material proveniente das escamas Lima et al (2007), observaram 

um expressivo pico que está associado ao carbonato de cálcio CaCO3 mostrando ser esta 

uma fase predominante na amostra, com presença menos marcante, mas perceptível, de 

hidroxiapatita Ca5(PO4)3(OH).  

Quando se fez os espectros de infravermelho de uma amostra sintética de 

carbonato de cálcio e do material fóssil, observaram-se diversas semelhanças, 

confirmando que a composição das escamas é predominantemente carbonato de cálcio. 

Aparecem ainda algumas bandas localizadas em torno de 600, 1050 e 3500 cm–1 
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presentes apenas no espectro do material fóssil. As bandas localizadas em torno de 600 

e 1050 cm–1 são atribuídas a vibrações do grupo fosfato, enquanto que em torno de 3500 

cm–1 podem ser atribuídas a vibrações do grupo OH, uma vez que o fosfato de cálcio 

hidróxido (hidroxiapatita), Ca5(PO4)3(OH), foi identificado, através de raios-X, como 

uma fase cristalina secundária. 

Conclusivamente percebe-se que o mineral mais importante do processo de 

fossilização do Rhacolepis bucalis é o carbonato de cálcio. Portanto, o material original 

da escama foi substituído principalmente pela calcita, processo esse denominado de 

calcificação, resultando em boa conservação de sua forma. Isso evidencia um ambiente 

de caráter alcalino que proporciona uma rápida precipitação de carbonato de cálcio em 

torno da estrutura orgânica. Esse processo teria ocorrido, em termos geológicos, 

simultaneamente à ruptura do Gondwana, há cerca de 100 milhões de anos com a 

conseqüente formação do Oceano Atlântico. 

No segundo artigo, Lima et al, 2007, publicaram um trabalho intitulado “Estudo 

de Coprólito da Bacia Sedimentar do Araripe por Meio de Espectroscopia FT-IR e 

Difração de Raios-X”. A motivação era confirmar se a natureza de um peixe, Teleósteo, 

era carnívora. Assim submeteu-se o fóssil denominado coprólito (fezes fossilizadas)7 da 

Formação Romualdo, às técnicas de difração de raios-X e de espectroscopia 

infravermelha por transformada de Fourier. É de se destacar ainda que outro trabalho da 

literatura (Chin et al, 1991) investigaram a eficácia digestiva de dinossauros herbívoros.  

Através da difração de raios-X Lima et al, 2007, observaram uma diferença 

acentuada entre o material fossilífero, o nódulo calcário e o sedimento que envolve o 

nódulo, haja vista que os padrões de difração apresentaram-se significativamente 

diferentes ( Fig. 2.6). Concluiu-se que o coprólito era constituído de fosfato de cálcio 

hidróxido (hidroxiapatita), Ca5(PO4)3(OH), e o nódulo era constituído de carbonato de 

cálcio, CaCO3, enquanto o sedimento apresentava diversas fases, entre elas o quartzo, 

porém, não sendo possível a determinação de todas elas. 

 

                                                           
7 Coprólitos – em paleontologia são excrementos fossilizados. 



Quanto ao espectro de infravermelho, observou-se boa concordância entre o 

padrão de hidroxiapatita e do coprólito, confirmando a caracterização feita por difração 

de raios-X. Fazendo-se uma comparação entre o espectro do infravermelho do coprólito 

e do nódulo, observou-se diferenças em algumas regiões espectrais, como em torno de 

580 cm–1. Nessa região, as bandas que aparecem no espectro do coprólito e ausentes no 

espectro do nódulo são associadas a vibrações do PO4, grupo da hidroxiapatita. 

Comparando o espectro infravermelho  do nódulo com o obtido a partir da amostra 

padrão de carbonato de cálcio observa-se boa semelhança a não ser pela presença de 

uma banda em torno de 1020 cm–1, indicando predominância de fase, na constituição do 

nódulo (de carbonato de cálcio) conforme as medidas de raios–X. Indica-se uma banda 

presente no nódulo, de menor concentração, possivelmente de hidroxiapatita. A 

presença desse material pode ser explicada devido à difusão da hidroxiapatita do 

coprólito para o nódulo.  

Observou-se no material sedimentar que envolve o nódulo, através da 

comparação de seu espectro com os demais, ausência da banda em torno de 1450 cm–1. 

Essa banda está associada a vibrações C – O de grupos comuns aos materiais 

hidroxiapatita e carbonato de cálcio. Outras bandas ausentes nesse espectro estão em 

torno de 580 cm–1 que são associadas ao grupo PO4. Significa que a hidroxiapatita não 

tem origem do meio exterior ao nódulo, concordando com a difração de raios-X. Assim, 

da espectroscopia no infravermelho e da difração de raios-X conclui-se que o coprólito 

é formado de hidroxiapatita, o nódulo é composto substancialmente de carbonato de 

cálcio e o sedimento onde o nódulo foi encontrado possui uma série de materiais, mas 

nenhuma hidroxiapatita. Sabendo que os seres vivos, principalmente nos ossos, 

possuem uma grande quantidade de hidroxiapatita, pôde-se concluir que tal mineral 

presente no coprólito era proveniente de outro animal que teria sido devorado pelo 

Teleósteo.  

Esses resultados obtidos por Lima et a, 2007, evidenciam que submeter fósseis 

da Formação Ipubi às mesmas técnicas e outras técnicas similares podem fornecer 

resultados que auxiliarão na elucidação dos processos de fossilização ocorridos nessa 

Formação, hábitos e ambiente dos fossilizados. 
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2.2 - ESPECTROSCOPIA RAMAN, DIFRAÇÃO DE RAIOS – X, ABSORÇÃO NO 

INFRAVERMELHA, MEDIDAS TÉRMICAS, EDS E FRX 

 

Espectroscopia é o ramo da física que estuda a interação da radiação 

eletromagnética com a matéria, sendo um dos meios mais poderosos de obtenção de 

informação a respeito da estrutura microscópica da matéria. Neste sentido, a radiação 

eletromagnética é uma sonda do mundo microscópico. Uma análise mais profunda da 

natureza desta interação depende de conhecimentos de mecânica quântica. Podem-se 

obter informações sobre as propriedades físicas, direta ou indiretamente, partindo dos 

espectros, principalmente da temperatura, densidade e composição. O resultado da 

interação da radiação eletromagnética com a matéria proporciona evidências do 

comportamento microscópico. Com isso podemos prever ou compreender propriedades 

do material estudado. 

Desenvolvendo técnicas cada vez mais apuradas a complexidade da 

espectroscopia chegou à geração de registros gráficos partindo de perturbações que um 

feixe incidente venha provocar na matéria analisada. A perturbação pode ser provocada 

não só por radiação eletromagnética como por elétrons, nêutrons, prótons e também por 

íons. Ainda na década de 1990, com o surgimento da microscopia de força atômica 

promoveu-se o surgimento de técnicas de espectroscopia de força. 

Assim a espectroscopia é um termo genérico para a interação da matéria com 

vários tipos de radiação, como a radiação eletromagnética e outras formas como 

radiação de partículas. Métodos espectroscópicos baseados em espectroscopia 

molecular e atômica tratam da medida da intensidade da radiação com um transdutor. 

Veremos aqui, em linhas gerais, definições sobre técnicas espectroscópicas 

como infravermelho, difração de raios – X e Espalhamento Raman. As interações 

eletromagnéticas provocam diferentes fenômenos dependendo da energia da radiação 

incidente. A seguir, apresentamos uma tabela exemplificando os fenômenos 

observáveis. 

 

 



TABELA 2.1: Quadro representativo do fenômeno de interação da radiação 
eletromagnética com a matéria (Mansur et al., 2005). 

Tipo de Espectroscopia Faixa de comprimento 
de Onda 

Tipo de Transição 
Quântica 

Emissão de Raios Gama 0,005 – 1,4 Å Nuclear 
Absorção, emissão, fluorescência e 
difração de raios-X 

0,1 – 100Å Elétrons Internos 

Absorção no Ultravioleta de Vácuo 10 – 180 nm Elétrons de Ligação 
Absorção, emissão e fluorescência 
UV – vis 

180 – 780 nm  Elétrons de Ligação 

Absorção no IV e Espalhamento 
Raman 

0,78 – 300 μm Rotação/Vibração das 
moléculas 

Absorção de Microondas 0,75 – 3,75 nm  Rotação de Moléculas 
Ressonância de Spin Eletrônico 3 cm Spin de  em um 

Campo Magnético 
Ressonância Magnética Nuclear 0,6 – 10m Spin Nuclear em um 

Campo Magnético 
 

2.2.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS – X 

Raios-X são radiações eletromagnéticas de pequeno comprimento de onda 

proveniente da desaceleração de elétrons de alta energia ou pela transição de elétrons de 

orbitais internos dos átomos. Os raios-X varrem uma faixa de aproximadamente 10–5 a 

100 Å, porém convencionalmente restringe-se à região de 0,1 a 25 Å. (Fig. 2.1) 

 

FIG. 2.1 : Espectro das radiações eletromagnéticas mostrando a faixa de comprimento de 
ondas de raios-X.  

Instrumentalmente os raios-X são obtidos de três formas diferentes: (1) por 

bombardeamento de um alvo metálico com um feixe de elétrons de alta energia, (2) pela 
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exposição de uma substância a um feixe de raios-X de tal forma que gere um feixe 

secundário de fluorescência de raios-X e (3) empregando uma fonte radioativa cujo 

decaimento resulte em emissão de raios-X. 

Difração é um fenômeno de mudança de direção de um feixe de ondas paralelas 

quando estas atingem centros de espalhamentos com aproximadamente o mesmo 

tamanho do comprimento de onda.  

Considera-se um cristal qualquer como um reticulado com extensão entre os 

átomos (ou moléculas, ou íons) conhecidos e dados por dhkl. Aqui h, k e l fazem, 

referência aos planos cristalinos, através dos quais se podem obter a difração de raios-X, 

desde que a distância entre esses planos seja da ordem de 0,1nm. Com base nisso, pode-

se caracterizar uma estrutura cristalina de um material por meio de difração de raios-X 

(XRD – X –Ray Diffraction). 

Os raios-X são obtidos em um tubo no qual uma fonte de elétrons fixa é 

submetida à alta tensão visando acelerar os elétrons que estão direcionados a um alvo 

metálico, de modo que os elétrons atinjam o alvo com uma energia cinética elevada o 

suficiente para ter-se com uma rápida desaceleração a emissão dos raios-X. 

Os raios-X obtidos são colimados em direção ao material a ser analisado. 

Observa-se difração quando se vê um padrão de interferência. Neste caso isso ocorre 

quando a diferença de caminho entre os raios for um número inteiro ( ) de 

comprimento de onda (λ). Esta condição é mostrada na Equação de Bragg 

nλ = 2dsenθ       (2.1) 

onde d é o espaço entre os planos cristalinos e θ é o ângulo de espalhamento. 

Embora, observar a equação de Bragg seja condição necessária, mas a mesma não é 

suficiente para garantir a difração em materiais cristalinos nos quais a célula unitária 

possua átomos situados em outras posições além dos vértices, ao longo das arestas, nas 

faces ou no interior da célula, pode ocorrer espalhamento por estes átomos produzindo 

outros padrões de interferências. Após interagir com a estrutura os raios difratados são 

percebidos pelo detector. Se o detector for filme fotográfico obtêm-se pontos brilhantes 

no filme, em um contador obtém-se picos no espectro. 

 



2.2.2 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO 

 

A diversidade de faixas de comprimento de onda da radiação eletromagnética 

levou ao desenvolvimento de métodos específicos de medidas e, conseqüentemente 

muitos equipamentos sofisticados foram inventados para técnicas espectroscópicas 

cada uma com suas particularidades. 

Ao interagir com a matéria a radiação pode sofrer redirecionamento o qual é 

denominado de espalhamento. A observação desse fenômeno pode ocorrer com 

transferência de energia, se a radiação espalhada apresentar uma pequena diferença 

de comprimento de onda, ou sem transferência de energia, se não houver diferença 

do comprimento de onda antes e depois da interação. Outro fenômeno que pode ser 

observado é a transição entre os níveis de energia de átomos e moléculas. Uma 

transição de um nível de energia mais alto para um nível de energia mais baixo é 

chamado de emissão se a energia é transferida para a radiação, ou é chamada de 

decaimento não radioativo se nenhuma radiação é emitida. A transição de um nível 

mais baixo para um nível superior com transferência de energia da radiação para o 

átomo ou molécula é denominada de absorção.  

Moléculas são sistemas oscilantes, os quais podemos atribuir características 

de oscilador harmônico, como primeira aproximação, sendo que para sistemas 

microscópicos os níveis de energia vibracional são determinados pela relação 

Evibr = (n+1/2)hν    ( n= 0, 1, 2, 3, ...)     (2.2) 

aqui,  representa a freqüência de vibração da molécula e  são os diversos níveis 

associados a excitação produzida pela radiação incidente na molécula. Caso a energia 

do fóton incidente seja dado pela relação  

E = hνfóton       (2.3) 

 haverá excitação da molécula somente se as freqüências, de vibração da molécula e 

a freqüência νfóton do fóton forem iguais, podendo ocorrer excitação, também, quando 

a freqüência do fóton é um múltiplo da freqüência da vibração da molécula. Este 

caso refere-se a uma molécula diatômica, caso em que a molécula só tem um grau de 
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liberdade para vibrar, se tivermos um sistema com N moléculas formando um cristal 

ou átomos a energia passa a ser fornecida pela relação 

Evibr =Σ (n+1/2)hν ( n= 0, 1, 2, 3, ...N)      (2.4 ) 

Assim os elétrons são promovidos para orbitais mais elevados pela radiação 

ultravioleta ou pela luz visível, as vibrações são excitadas pela luz infravermelhas e 

as rotações são excitadas pelas microondas. 

 A região do infravermelho envolve números de onda de 12800 cm–1 a 10cm–1, 

ou com comprimento de onda de 0,78 μm  a 1000 μm (ver Fig. 2.8). No tocante da 

parte instrumental e aplicação, divide-se em radiação do infravermelho próximo, 

médio ou distante (Tabela 2.2). Sendo essa espectroscopia de infravermelho utilizada 

tanto em análises quantitativas como qualitativas. 

TABELA 2.2: Regiões do espectro infravermelho destacando as mais utilizadas 
(Mansur et al., 2005). 

 

As fontes de infravermelho (IR) são as mais diversas possíveis uma vez que 

moléculas de corpos com temperatura um pouco superior ao zero absoluto emitem IR 

mesmo com pequena intensidade. Outros corpos como o Sol, animais de sangue 

quente, ferro elétrico de passar roupas e etc. emitem IR que podem ser percebidos 

por equipamentos, insetos, ou alguns animais com visão sensível ao IR. 

Pequenas diferenças entre estados energéticos vibracionais e rotacionais são 

aspectos observados na absorção no espectro do infravermelho. Todavia, as energias 

Região Comprimento 

de onda ( ) 

Número de 

onda ( ) 

Freqüência ( ) 

Próximo 0,78 a 2,5 12800 a 4000 3,8×1014 a 1,2×1014 

Médio 2,5 a 50 4000 a 200 1,2×1014 a 6,0×1012 

Distante 50 a 1000 200 a 10 6,0×1012 a 3,0×1011 

mais usado 2,5 a 15 4000 a 670 1,2×1014 a 2,0×1013 



envolvidas nas diferentes formas de rotação são muito semelhantes (em torno de 

5×10-5 eV), dessa forma apenas as vibrações são geralmente consideradas. 

 Havendo absorção no infravermelho uma molécula sofre uma mudança no 

seu momento de dipolo elétrico como conseqüência de seu movimento vibratório 

e/ou rotacional, e sob tais particularidades haverá interação do campo elétrico 

alternado da radiação com a molécula provocando mudança(s) de amplitude(s) do(s) 

movimento(s). 

O momento de dipolo elétrico (p=qd) é determinado pela diferença de carga 

de elétrons dos átomos ligados multiplicada pela distância. Distribuições de cargas 

em moléculas diatômicas, por exemplo, na qual a diferença de densidade de elétrons 

é muito maior num átomo que no outro, não é simétrica e deve apresentar um 

momento de dipolo significante, além de ser uma molécula polar. Essa molécula 

diatômica deve vibrar, e uma flutuação, via de regra, acontece no momento de 

dipolo, e um campo elétrico oscilante é estabelecido propício a interagir com o 

campo elétrico associado à radiação. Se a freqüência da radiação incidente na 

molécula ajusta-se com uma freqüência de vibração natural da molécula há uma 

transferência de energia que resulta em um aumento da amplitude com que a 

molécula vibra absorvendo tal radiação. Similarmente, a rotação em torno do centro 

de massa da molécula resulta em uma flutuação periódica do dipolo que possibilita 

uma interação com a radiação.  

Em geral moléculas compostas de apenas um elemento não se observam 

alteração no momento de dipolo durante vibrações ou rotações, conseqüentemente, 

tais moléculas não absorvem no infravermelho. 

A quantidade de energia que se faz necessária para causar mudanças 

rotacionais está associada a radiações de cerca de 100 cm–1ou menores que 100 μm. 

Como os níveis de rotações são quantizados, linhas discretas bem definidas 

caracterizam a absorção de gases na região do infravermelho. Nos líquidos e nos 

sólidos as linhas se alargam devido às colisões e interações resultando num contínuo. 

Os níveis de energia vibracionais, para a maioria das moléculas, diferem entre 

os estados quânticos correspondentes à região do infravermelho médio. E o espectro 

de infravermelho de um gás em geral consiste de uma série de linhas bem próximas, 
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pois para cada estado energético de vibração existem vários estados energéticos de 

rotação. No entanto, a rotação é restrita em líquidos e principalmente em sólidos. Em 

amostras líquidas ou sólidas as linhas rotacionais somem e permanecem somente os 

picos de vibração. 

2.2.3 ESPECTROSCOPIA RAMAN 

A espectroscopia Raman é uma técnica que proporciona informações 

estruturais e químicas de uma grande quantidade de materiais, seja orgânico ou 

inorgânico, possibilitando entre outros identificá-los. Fundamentalmente a 

espectroscopia Raman examina a luz que um material tenha espalhado após a 

incidência de um feixe de luz monocromática. É dispersa inelasticamente apenas 

uma pequena porção dessa luz com pequena alteração nas freqüências que são 

características do material analisado e não depende da freqüência da luz que incidiu. 

Essa técnica analisa o material de forma direta sem requerer uma preparação especial 

e não provoca alterações estruturais na superfície que se pretende analisar. 

A espectroscopia Raman está baseada no fenômeno do espalhamento 

inelástico de luz pela matéria, ou espalhamento Raman. Fundamentalmente este tipo 

de espalhamento é um fenômeno quântico, que pode ser explicado qualitativa e 

quantitativamente através de perturbação quântica. Entretanto, a idéia básica do 

espalhamento é simples. A radiação espalhada é criada por momentos de dipolos 

elétricos e magnéticos induzidos nas moléculas ou nos íons do material pela radiação 

incidente, que geralmente é a luz de um laser. Sabe-se que se um dipolo Elétrico 

oscila harmonicamente com uma freqüência 0, então uma radiação com a mesma 

freqüência é produzida. Se a intensidade da radiação eletromagnética não é muito 

alta, os dipolos induzidos oscilarão tanto com a freqüência do campo elétrico 

incidente E0, tanto com uma freqüência que é a diferença entre aquela do campo 

elétrico externo e a freqüência molecular (Long, 2002). Consideremos que o dipolo 

oscile como 

p = p0 cos t.       (2.5) 

Se tal dipolo está alinhado com o eixo z, ele produzirá um campo eletromagnético no 

espaço livre dado por: 

 E = - 2p sen  / (4  0 c0
2 r ) ej      (2.6) 



 B = - 0 
2p sen  / (4  c0 r ) ek ,     (2.7) 

onde  é a freqüência de oscilação do dipolo elétrico, p é o valor do dipolo elétrico, 

0 é a permissividade elétrica do vácuo, 0 é a permeabilidade magnética do vácuo, c 

é a velocidade da luz no vácuo. Estas fórmulas são aproximações que valem quando 

a dimensão do dipolo é bem menor que o comprimento de onda da radiação e a 

distância na qual os campos E e B estão sendo observados é bem maior do que a 

dimensão do comprimento de onda da radiação (r >> ). 

 Pode-se mostrar que a intensidade radiante emitida pelo dipolo numa 

determinada direção, ou potência média no tempo por unidade de ângulo sólido é: 

 I = d /d  = k‟ S
4 p0

2 sen 2 ,     (2.8) 

onde  k‟ =  (32 2 0 c0
3)-1, com pó é a amplitude do dipolo elétrico induzido com 

freqüência S,  é o ângulo com o eixo do dipolo. 

 Quando se faz o tratamento quântico, a radiação é descrita classicamente, mas 

as moléculas são consideradas entidades quânticas. A radiação, então, produz 

perturbações nos estados das moléculas e aí utilizam-se métodos quânticos para 

descrever as propriedades do centro espalhador (Long, 2002). 

Como já foi dito a espectroscopia Raman se baseia em fazer incidir um feixe 

de luz monocromática com freqüência ν0 sobre uma amostra cujas características 

moleculares se pretendem obter. Faz-se isso, examinando a luz dispersada pela 

amostra. Entretanto quase toda luz espalhada apresenta a mesma freqüência que a 

incidente e uma pequena porção apresenta uma pequena alteração devido à interação 

desta última com a matéria. A dispersão que mantém a freqüência ν0 inalterada é 

conhecida como dispersão Rayleigh e não fornece nenhuma informação direta a 

respeito do material analisado. Já a radiação dispersa com freqüência diferente da 

incidente carrega informações sobre o centro espalhador e, denomina-se dispersão 

Raman. As freqüências Raman, + νr e – νr, são características da natureza física da 

amostra sendo as mesmas independentes da radiação incidente. 

Variações de freqüência no fenômeno Raman equivalem a mudanças de 

energia. Os íons e os átomos que se pretende analisar estão ligados formando 

moléculas e redes cristalinas encontrando-se num estado de constante movimento 
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oscilatório vibracional e rotacional cujas freqüências são bem determinadas. Tais 

freqüências dependem da massa das partículas envolvidas e das ligações envolvidas. 

Esses movimentos moleculares estão relacionados a certa quantidade de energia 

conforme representado pela Fig. 2.2. 

 

Fig. 2.2: Diagrama energético no qual se mostra a transição entre estados energéticos 

quando há espalhamento Raman. 

Ao incidirem fótons com energia hν0 (sendo h a constante de Planck), em um 

material apenas uma pequena porção do feixe incidente é dispersa (cerca de 1 fóton 

disperso para cada 1011 incidentes), dependendo da diferença de níveis vibracionais 

(ou rotacionais). Neste caso, entende-se que o fóton incidente leva a molécula 

temporariamente a um nível de energia vibracional (ou rotacional), nível este 

superior e não permitido, sendo este estado energético abandonado para a molécula 

assumir um nível permitido conseqüentemente o material emite um fóton com 

freqüência diferente da luz incidente o qual dependerá do salto energético dado pela 

molécula. 

Têm-se dois casos distintos quando do fenômeno de espalhamento. Primeiro, 

se o fóton espalhado tem a mesma freqüência do fóton incidente, afirma-se que 

houve um choque elástico. Nesse caso nem a molécula e nem o fóton sofrem 

variações no estado de energia, tendo o fóton espalhado a mesma freqüência ν0 que o 

incidente, essa dispersão é denominada de dispersão Rayleigh. No segundo caso, o 



fóton espalhado apresenta uma freqüência diferente daquela que tinha o fóton 

incidente. Aqui podemos distinguir dois casos com respeito ao valor da freqüência do 

fóton disperso. O primeiro caso é aquele em que a energia do fóton espalhado é 

menor que o fóton incidente, sendo ν0 – νr  devido à transferência de energia do fóton 

para a molécula, deixando assim a molécula num estado energético permitido maior 

que antes da interação, denominamos a isso de dispersão Stokes. Por fim, o fóton 

espalhado tem freqüência ν0 + νr maior que o fóton incidente, neste fato a molécula 

transmite energia para o fóton migrando para um estado energético inferior ao que 

tinha antes da interação; a esse fenômeno chamamos de espalhamento anti-Stokes. 

Aqui, νr é um valor característico dos materiais que depende da estrutura poliatômica 

e/ou cristalina e das ligações existentes. 

O espectro Raman é formado por uma banda central, referente ao 

espalhamento Rayleigh, e duas séries secundárias que são as bandas Raman Stokes 

(de menor freqüência) e Raman anti-Stokes (de maior freqüência) em posições 

simétricas em relação à banda Rayleigh (Fig.2.15). Observa-se que os deslocamentos 

Raman independem da freqüência ν0 da luz incidente, representando assim no eixo 

das abscissas colocando no centro a banda Rayleigh, ou seja, na origem. 

Computando a diferença entre as freqüências Raman e a excitação do laser 

normalizando com a velocidade da luz: 

ν = (ν – ν0)       (2.9) 

A lei de distribuição de energias de Maxwell-Boltzman (f ∝ exp[–E/kT]) nos 

informa que maiores estados de energia ocorrem com probabilidade muito pequena à 

temperatura ambiente. Dessa forma a probabilidade de se observar dispersões Raman 

Stokes é muito maior que a anti-Stokes (Ashcroft, 1976). É de praxe utilizar o efeito 

Stokes que é situado na parte positiva do eixo das abscissas. 

Um fenômeno de absorção da luz denominado de fluorescência pode ocorrer 

com o efeito de espalhamento Raman durante as medidas. Os dois fenômenos têm 

origem semelhantes diferindo do tempo de duração. Deve-se supor a existência de 

estados virtuais para explicar o espalhamento Raman dado que o tempo de duração 

do efeito Raman é muito pequeno em relação à fluorescência. Sendo um processo 

quase que simultâneo, estes estados virtuais explicam o fato do espectro Raman não 

depender do laser de excitação. Enquanto o processo de fluorescência requer um 
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tempo superior a 10–9 s, uma transição Raman finda num prazo de 10–12 s ou menos. 

Dependendo do comprimento de onda do laser os efeitos de fluorescência podem 

existir ou não. Se o fóton de excitação não fornecer energia suficiente à transição 

necessária para gerar fluorescência, ela não acontecerá. Entretanto, se fluorescência é 

gerada, é freqüentemente muito mais intensa que a dispersão Raman escondendo 

características Raman. Sendo o espectro Raman mais informativo que a 

fluorescência, espectrocopistas Raman estão sempre procurando métodos de evitar a 

fluorescência.  Um método é escolher um comprimento próximo do IR (NIR) ou do 

UV, procurando um comprimento de onda de laser que não tenha energia suficiente 

para excitar a fluorescência. Outro método, a fluorescência pode ser excitada, mas a 

emissão é separada por energia de modo que o espectro Raman seja gravado sem a 

interferência da fluorescência. Às vezes a fluorescência é proveniente de impurezas 

da amostra, neste caso, evita-se ou minimiza-se a fluorescência usando a capacidade 

seletiva confocal. De outro modo, em geral pretendemos obter o espectro do Raman 

Stokes o que requer uma maior potência da fonte de laser o que pode provocar 

emissão de fluorescência. 

 

2.2.4 TIPOS DE VIBRAÇÕES EM MOLÉCULAS 

A posição relativa de um átomo numa molécula varia em conseqüência das 

diferentes vibrações. Para moléculas simples (triatômica ou diatômica) determina-se 

com facilidade o número de vibrações e a natureza destas, bem como as relacionam 

com a energia de absorção. Mas tal determinação é extremamente difícil para 

moléculas com vários átomos, pois moléculas assim possuem uma quantidade muito 

grande de centros de vibrações. 

Existem duas categorias de vibrações que são as de estiramento e as de 

dobramento. Quando na vibração há uma modificação oscilante e contínua das 

distâncias interatômicas ao longo do eixo que une dois átomos temos uma vibração 

denominada de estiramento, e o que caracteriza uma vibração de dobramento são 

mudanças no ângulo entre duas ligações. As vibrações de dobramento são de quatro 

tipos diferentes: scissoring, rocking, wagging e twisting. Essas vibrações são 

mostradas na Fig. 2.12 e, ocorrerem em moléculas que contenham mais de dois 



átomos. Se as vibrações envolvem um átomo central ainda podem ocorrer interações 

ou acoplamento, resultando em alterações nas propriedades das vibrações. 

 

Fig. 2.3: Vibrações moleculares. O sinal + indica um movimento numa 

direção perpendicular à folha, saindo dela, e o sinal – é um movimento no sentido 

oposto. 

2.2.4.1 APLICAÇÃO DA ESPECTROSCOPIA RAMAN AOS ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS 

E HISTÓRIA DA ARTE 

 A presente tese de doutorado diz respeito ao estudo de espécimes 

paleontológicos por meio de diversas técnicas físicas, incluindo-se aí a 

espectroscopia Raman. Esta se constitui, portanto, num dos primeiros trabalhos com 

aplicação da referida técnica a um estudo relacionado à paleontologia, ou estudo de 

fósseis. 

 Por outro lado é interessante destacar que a espectroscopia Raman vem sendo 

utilizada em arqueologia (estudo de vestígios de culturas antigas, bem como de sua 

composição e detalhes de sua manufatura) e em história da arte com uma certa 

freqüência nos últimos anos.   
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 Em particular, no que diz respeito aos materiais cerâmicos, uma análise 

completa pode ser obtida por meio de espectroscopia Raman. Cerâmicas, de uma 

maneira geral, são compósitos formados pela queima de diferentes materiais, 

minerais em conjunto, tendo como microestrutura grãos sinterizados (Colomban et 

al, 2005). Geralmente nestas cerâmicas também estão presentes fases cristalinas e 

fases vítreas. Sabe-se que diferentes espécies de produtos foram produzidos a partir 

do mesmo material original aplicando-se diferentes tecnologias, ou diferentes 

produtos puderam ser produzidos com a mesma tecnologia tendo sido aplicada a 

diferentes materiais. Além disso, diferentes tecnologias aplicadas a diferentes 

materiais produziram resultados finais com aparências muito semelhantes. Isto 

significa, como afirma a referência (Colomban et al, 2005), que os segredos do 

processamento permaneceram escondidos com a amostra. Para as cerâmicas, a 

identificação das fases cristalinas fornece importantes informações sobre a 

composição e a temperatura de processamento, entre outros pontos.  

Um outro aspecto relacionado aos estudos arqueológicos e de história da arte 

que pode receber contribuições de investigações através da espectroscopia Raman 

está relacionado aos pigmentos e corantes. Como é do conhecimento da indústria 

química e dos investigadores de história da arte, a pintura consiste de três compostos 

majoritários: o corante, o meio ligante e o solvente (Vandenabeele  et al, 2005). 

Sabe-se que nas pinturas secas o solvente evapora e não pode ser mais descoberto 

pela espectroscopia Raman, ou seja, ele está perdido para uma análise atual. O meio 

ligante é o responsável pela adesão do corante sobre o suporte onde se fez a pintura. 

Diferentes tipos de corantes podem ser distinguidos por sua solubilidade no ambiente 

da pintura. Pigmentos são geralmente insolúveis, enquanto que corantes são solúveis 

(Vandenabeele et al, 2005). A maioria dos pigmentos é inorgânica (lápis lazuli, 

cinnabar, azurita, ocre, malachita, etc.), enquanto uns poucos são orgânicos (natural 

índigo, etc). 

Em geral, os pigmentos inorgânicos fornecem espectros Raman de boa 

qualidade com bandas Raman bem definidas. Materiais cristalinos, além de bandas 

relativamente finas, também apresentam bandas de baixa frequência que estão 

associados aos chamados modos da rede. Muitos pigmentos minerais são óxidos, 

sulfatos, carbonatos, etc. Destaca-se que nas análises, algumas dificuldades podem 

surgir como a ocorrência de luminescência, que pode ser superada pelo uso de 



espectroscopia Raman por Transformada de Fourier (FTIR), ou a análise de 

pigmentos verdes com laser vermelho (que produz uma grande absorção do laser), 

que pode ser superada pelo uso de outras linhas de laser. O importante é que a 

técnica Raman é precisa e quando existem certas dificuldades práticas, elas podem 

ser contornadas. Para finalizar, podemos afirmar que, de uma forma geral, a 

espectroscopia Raman é útil para fornecer mais detalhes do que outras técnicas de 

análise. Como exemplo está a identificação de pigmentos verdes contendo cobre. 

Utilizando-se a espectroscopia dispersiva de fluorescência de raios-X é possível 

apenas identificar a presença do cobre; por outro lado, a espectroscopia Raman 

consegue fazer a diferenciação entre vários pigmentos contendo cobre, como 

antlerita (CuSO42Cu(OH)2), langita (CuSO43Cu(OH)2.2H2O), brochanita 

(Cu4SO4(OH)6) e posnjakite (CuSO43Cu(OH)2.H2O) (Gilbert, 2003). Outros 

exemplos de diferenciação de substâncias químicas semelhantes através da 

espectroscopia Raman são fornecidos no Apêndice A. 

2.2.5 ANÁLISES TÉRMICAS 

Quando o interesse é avaliar alguma propriedade física (mecânica, 

termodinâmica, ótica, magnética, elétrica, etc.) de algum material em função da 

temperatura pode-se aplicar um conjunto de técnicas denominadas genericamente de 

análises térmicas, na qual as principais propriedades envolvidas são massa, 

temperatura e entalpia (Tabela2.2). (Ionashiro, 2004) 

 

TABELA 2.2: Principais técnicas de análises térmicas. 

Propriedade Técnica 

Massa Análise Termogravimétrica – TG (Thermogravimetric Analysis) 

Temperatura Análise Térmica Diferencial – DTA (Differential Thermal Analysis) 

Entalpia Análise Calorimétrica Diferencial – DSC (Differential Scanning Calorimetry) 

Dimensões Análise Dilatométrica – TD (Thermodilatometry) 
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2.2.5.1 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA) 

 

A análise termogravimétrica é uma técnica que se baseia na medida da 

variação de massa de uma amostra ao ser aquecida a uma razão de temperatura 

programada (Fig. 2.18). Alguns eventos que sucedem com a amostra à medida que é 

aquecida são a desidratação, a decomposição, a oxiredução e etc., sendo a variação 

de massa mensurada por uma balança acoplada a um micro processador que registra 

a curva de variação da massa como função da temperatura (T) ou do tempo (t). A 

curva registrada apresenta uma série de intervalos nos quais a massa se apresenta, em 

geral, quase constante e cada intervalo é seguido de pontos de inflexão passando a 

função m(t) ou m(T) a apresentar uma variação quase abrupta, embora em alguns 

casos mais suave. Essas características da curva estão associadas aos processos 

ocorridos permitindo uma análise quantitativa do evento através de cálculos 

estequiométricos. Assim, pode-se determinar, por exemplo, os números de moléculas 

de água que estavam presente, se estavam fraca ou fortemente ligadas ao composto 

estudado, avalia-se a quantidade de etapas do processo de decomposição, que tipos 

de fragmentos são eliminados, o grau de pureza da amostra e etc. Um tratamento dos 

resultados obtidos com a TGA é feita através da derivada primeira da curva obtida 

(dm/dt), que é a técnica de termogravimetria derivada (DTG), transformando um 

ponto de inflexão num pico, cuja área é proporcional à variação de massa ocorrida, 

evidenciam os limites de temperatura onde os eventos têm início (Ti) e fim (Tf) e a 

temperatura de inflexão máxima da curva.  

(dm/dt)=f(T) ou (dm/dt)=f(t)     (2.5) 

E permite também conhecer o número de etapas das reações ocorridas quando se tem 

processos consecutivos. Através da Fig. 2.18 se pode fazer uma comparação das 

curvas TGA com DTG (Ionashiro, 2004).  

 
 



 

 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
FIG. 2.4: Principais tipos de curvas de TG. (a) Ausência de decomposição com liberação 

de produtos voláteis. (b) Curva característica de processos de desorção e secagem. (c) 

Decomposição em um único estágio. (d) e (e) Decomposição em vários estágios. (f) 

Reação com aumento de massa, por exemplo a oxidação. 

2.2.6 ESPECTROSCOPIA POR ENERGIA DISPERSIVA - EDS 

A espectroscopia por energia dispersiva é baseada na interação de uma amostra 

com partículas carregadas quando a mesma (a amostra) passa a emitir raios-X como 

resposta da ação das partículas carregadas. Fundamentalmente essa técnica é sustentada 

pelo fato de que cada elemento e molécula possuem uma estrutura única e por isso 

emitem raios-X característicos como se fossem “digitais atômicas”. Assim, numa dada 
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amostra se pode identificar os diversos elementos através dessa propriedade específica 

de cada elemento, ou molécula. Obtêm-se isso estimulando a emissão de raios – X 

característicos fazendo colidir na amostra um feixe de elétrons, prótons ou mesmo de 

raios – X.  

O Microscópio Eletrônico de Varredura (SEM, de “Scanning Electron 

Microscope”) é que utiliza o feixe focalizado de elétrons de alta energia gerando sinais 

na superfície da amostra sólida analisada. Os sinais derivados desta interação fazem 

revelar informações sobre a amostra como a textura, componentes químicos, estrutura 

cristalina e orientação dos componentes.  

Assim após a interação do feixe de partículas carregadas com a amostra um 

detector de energia dispersiva (EDS) é usado para separar os raios-X característicos de 

elementos diferentes daqueles desejados. Ainda se usa um software de EDS para 

analisar a abundância dos elementos 

Na maioria dos casos seleciona-se uma área da superfície da amostra obtendo 

uma imagem bidimensional varrendo áreas que vão de cerca de 1 cm a 5 μm utilizando 

técnicas de “Scanning Electron Microscopy” (SEM) cuja ampliação pode variar de 20 

vezes à 30.000 vezes com resolução espacial de cerca de 50 à 100 nm. É na análise local 

de algum ponto que podemos fazer alguma aferição qualitativa ou semi-quantitativa na 

composição química usando EDS. 

A energia de entrada dos raios-X é absorvida por um detector de EDS no qual 

contém um cristal e esse feito se dá por ionização que gera elétrons livres no cristal 

através da produção de corrente de carga elétrica. Assim, tem-se a energia dos raios-X 

convertidos em tensão elétrica, no qual tais pulsos correspondem aos raios-X 

característicos do elemento. (Severin, 2004) 

2.2.7 ESPECTROMETRIA DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X 

 

Os princípios de fluorescência de raios–X são bastante conhecidos por cientistas de 

diversas áreas. O método consiste na indução de transições eletrônicas entre os orbitais 

internos dos átomos por meio de radiação eletromagnética dependendo da energia, 

podendo ser raios–X ou radiação gama. Essas transições resultam na emissão de raios–

X com energia própria do átomo envolvido na transição e na medida de sua abundância. 

A energia da radiação idêntifica o elemento enquanto a intensidade identifica a 

concentração.  Um aspecto importante é que essa técnica FRX é não–destrutiva, rápida 



e precisa. A medida é feita usando uma fonte que emite a radiação formando um ângulo 

θ1 com a superfície da amostra que reemite uma radiação através de um ângulo θ2 

proveniente de uma profundidade x, formado também com a superfície da amostra de 

espessura D, que incide num detector (Fig. 2.5). Nesse detector mede-se a energia e a 

intensidade já citadas (Jenkins et al, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.5: Esquema de uma medida FRX. 
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CAPÍTULO 3: DESCRIÇÃO EXPERIMENTAL 

3.1.1 PARTE EXPERIMENTAL  

 Dos trabalhos realizados, fez-se uma caracterização geoquímica de fragmentos 

fossilizados de um terópoda8 recolhido na Formação Ipubi utilizando técnicas de 

difração de raios-X (XRD), espectroscopia no infravermelho por transformada de 

Fourier (FTIR) e espectroscopia de dispersão de raios-X (EDS). Obtiveram-se 

informações que podem auxiliar em interpretações paleoambientais, no entendimento 

dos processos de fossilização e dos processos deposicionais. Uma pretensão do trabalho 

é obter-se uma melhor compreensão da tafonomia da Bacia Sedimentar do Araripe. No 

que diz respeito às medidas no fóssil de uma planta também foi utilizado, além das 

técnicas anteriores, a técnica de espectroscopia Raman (ER). Finalmente, nos estudos 

realizados em fósseis de dois peixes, utilizou-se as técnicas de difração de raios-X 

(XRD), espectroscopia no infravermelho. 

 

3.1.2 MATERIAL 

 

O material utilizado nesse trabalho consta de quatro achados fósseis, um se 

atribui a um terópoda, o outro a uma planta fóssil e outros dois de peixes fósseis. 

A coleta do material do terópoda foi realizada na Mina Conceição Preta, área de 

exploração de sulfato de cálcio no Município de Santana do Cariri, no estado do Ceará. 

O material consta de uma lâmina de cor cinza escuro, descrita como folhelho piro-

betuminoso, do nível logo acima do banco de gipsita (evaporitos). Nesse nível são 

facilmente encontradas impressões fósseis de peixes e plantas como descrito por Saraiva 

et al, 2007. Nessa placa foi observada a ocorrência de fragmentos de ossos comprimidos 

de membros posteriores que, de forma indireta, comparando com peças similares, foi 

atribuído a um dinossauro terópoda. Parte desse material foi macerada para 

caracterização e o mesmo procedimento foi utilizado com a rocha matriz que envolvia o 

fóssil. 

 

                                                           
8
 Um grupo de dinossauros, carnívoros, e significa “pés anormais” tendo como principal 

característica três dedos que tocam o chão e um quarto que fica suspenso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1: Detalhe de um fragmento de folhelho pirobetuminoso do mesmo nível de onde 

o fóssil de terópoda foi coletado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2: Camadas da Formação Ipubi retiradas para a exploração de gipsita. 

 

No que diz respeito ao segundo fóssil (planta fóssil), foi atribuída como sendo 

Brachyphyllum castilhoi e a mesma foi coletada na Mina Chaves/Pedra Branca. Esta 

mina é usada na exploração de sulfato de cálcio à cerca de 3,5 km a nordeste do 

Município de Santana do Cariri do Estado do Ceará, com altitudes variando de 525  a 
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598 m. O material consta de uma lâmina de cor cinza escuro, denominada de xisto piro-

betuminoso do nível logo acima dos bancos de gipsitas. Os fósseis dos peixes Vinctifer 

comptoni e Cladocyclus gardneri também foram encontrados na Mina Chaves/Pedra 

Branca.. 

 

 

 

Fig. 3.3: Seção da Mina Pedra Branca/Formação Ipubi. 

 

3.1.3 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X (DRX) 

As medidas de difração de raios-X foram realizadas no Departamento de Física 

da Universidade Federal do Ceará (UFC) utilizando-se um equipamento Rigaku, 

modelo DMAXB, com a geometria focalizante Bragg-Brentano.  Foi utilizado o passo 

de varredura de 1° por minuto para cada amostra. 

 

3.1.4 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER 

(FTIR) 

As medidas de FTIR foram realizadas no Departamento de Física da UFC 

através de um espectrômetro Bruker, modelo Vertex 70. A região espectral analisada foi 

de 400 até 4000 cm-1. As amostras foram diluídas em KBr na razão média de 1:100 e 

prensadas em forma de pastilhas. A técnica de transmitância foi utilizada nas medidas.  



 

3.1.5 ESPECTROSCOPIA DE DISPERSÃO DE ENERGIA DE RAIOS-X (EDS) 

Os espectros de EDS foram obtidos através de um espectrômetro Bruker, 

modelo Xflash, acoplado a um microscópio eletrônico de varredura da TESCAN, 

modelo Vega XMU. As medidas foram realizadas sob vácuo e a região analisada de 0 

até 40 keV, com uma energia de aceleração dos elétrons de 30 kV. 

 

3.1.6 ESPECTRÔMETRO DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X (FRX) 

 Os espectros FRX foram obtidos através de um espectrômetro da marca Rigaku, 

modelo ZSX Mini II, operando com 40 kV e 1,2 mA, usando um tubo de Pd (Paládio). 

 

3.1.7 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TG) 

As curvas termogravimétricas do fóssil e da rocha matriz foram obtidas 

utilizando-se um equipamento da marca Netzsch, modelo STA 409C. As amostras 

foram varridas no intervalo de temperatura entre 30 e 1300 °C com uma taxa de 

aquecimento de 10 °C/min em atmosfera de nitrogênio. 

 

3.1.8 ESPECTROSCOPIA RAMAN (ER) 

Os espectros Raman foram obtidos utilizando-se o sistema T64000 da Jobin 

Yvon – SPEX, que consiste de um espectrômetro triplo, ao qual foi acoplado um 

sistema de micro-análise, um micro – computador e um sistema de detecção do tipo 

CDD (coupled charge device) resfriado a nitrogênio líquido. A amostra foi focalizada 

com uma lente de 20,5 mm de distância focal e a luz era recolhida no espectrômetro 

com fendas de entradas típicas de 150 m. Os experimentos realizados utilizaram como 

fonte de excitação um laser de argônio (Ar), modelo Innova 70 da Coherent Inc. com 

potência de saída entre 200 e 300 mW, o que significa que quando focalizada sobre a 

amostra a potência era da ordem de 2 a 3 mW.  
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CAPÍTULO 4: DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Neste capítulo apresentamos os resultados obtidos em três diferentes grupos de 

fósseis da Formação Ipubi, o primeiro de um terópoda, o segundo, da planta 

Brachyphyllum castilhoi e o terceiro de dois peixes, o Vinctifer comptoni e o 

Cladocyclus gardneri.  

4.1 ESTUDO DO FÓSSIL DE UM TERÓPODA 

Terópoda é um grupo de dinossauros bípedes, carnívoros ou omnívoros, 

pertencentes à ordem Saurischia. Descende desse grupo grande parte das aves. Esse 

nome, terópoda, significa “pés anormais”. Isso porque os animais pertencentes a esse 

grupo têm, como principal característica, três dedos que tocam o chão e um quarto que 

fica suspenso. A seguir faz-se uma caracterização de um fóssil de terópoda encontrado 

na Bacia Sedimentar do Araripe, mais especificamente na Formação Ipubi. 

 

FIG. 4.1: Fragmentos do fêmur do terópoda. 

 



 

FIG.4.2: Fragmentos da rocha matriz do terópoda. 

Qualitativamente a composição química das amostras foi determinada por 

espectroscopia de dispersão de energia de raios-X (EDS) (Figuras 4.3 e 4.4). Pode-se 

observar na Figura 4.3 o espectro EDS do fóssil supracitado com a presença de Ca, P, O 

e C. Esses elementos são componentes da hidroxiapatita carbonatada embora não seja 

possível afirmar baseado apenas por essa técnica, teremos confirmação disso 

posteriormente com aplicação de outas técnicas. Entretanto, ainda se observa a presença 

de S, Na e Fe em menor quantidade no fóssil. Entende-se isso como média substituição 

do conteúdo químico dos elementos que se encontravam nas partes duras do cadáver. 

Considera-se o tempo que o material encontrava-se em ambiente aquoso, o que 

propiciava a substituição do conteúdo original do animal. Minerais ricos em Na, S e Fe 

são geralmente encontrados em depósitos de evaporitos provenientes de corpos 

submetidos à influência de água-marinha ou com salinidade que vai de moderada a alta. 

A Figura 4.4 mostra o espectro EDS da rocha matriz. Nele podem-se identificar os 

elementos Ca, C e O em maior quantidade, que podem ser atribuídas à estrutura da 

calcita, conforme análise de difração de raios-X. Em seguida, identifica-se em menor 

quantidade o Fe, S, Si, Al, P, K e Mg. A presença de traços desses elementos pode ser 

explicada como sendo devida a fossilização ao ter ocorrido material em ambiente e com 

temperaturas elevadas: os evaporitos ocorrentes corroboram essa preposição. 

 

 



47 

 

 

FIG. 4.3: Espectro de dispersão de energia de raios-X (EDS) do fóssil. 

 

FIG. 4.4: Espectro de dispersão de energia de raios-X (EDS) da rocha matriz. 

 

A Figura 4.5 mostrao difratograma de raios-X do fóssil e da rocha matriz. Pode-

se observar que o difratograma do fóssil possui picos que podem ser identificados como 

planos cristalinos da fase fosfato de cálcio hidróxido (Ca10(PO4)6(OH)2) ou 



hidroxiapatita de cálcio. Com isso é possível supor que a hidroxiapatita é a fase 

realmente predominante no fóssil (Maisey, 1991). A largura dos picos de difração do 

fóssil mostra que o mesmo possui uma baixa cristalinidade. No difratograma de raios-X 

da rocha matriz pode-se identificar uma grande quantidade de picos relacionados à fase 

cristalina carbonato de cálcio ou calcita, CaCO3, Lima et at (2007), Wilson et al (2006) 

e Kandori et al (1995) . Através do difratograma de raios-X é possível supor que a fase 

cristalina predominante no fóssil é fosfato de cálcio hidróxido e na rocha matriz calcita, 

situação similar ao que ocorre nas concreções da Formação Romualdo. Conseguiu-se 

também observar no difratograma de raios-X traços de calcita no fóssil e de 

hidroxiapatita na rocha matriz. Por isso, para complementar a análise, optou-se por fazer 

a espectroscopia no infravermelho para tentar detectar tais traços e confirmar os 

resultados obtidos pela difração de raios-X. 

 

FIG. 4.5: Difratograma de raios-X do fóssil (curva abaixo) e da rocha matriz (curva 

acima). As fases hidroxiapatita e calcita são marcadas com x e *, respectivamente. 

 

Os espectros no infravermelho do fóssil e da rocha matriz são mostrados na 

Figura 4.6. Com relação ao espectro FTIR do fóssil, observam-se com maior 

intensidade modos localizados nas proximidades de 565, 604, 960 e 1041 cm-1, que 
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estão relacionados às vibrações do íon fosfato (PO4
–3). Nota-se, em menor intensidade, 

a presença de modos localizados na região de 866, 1425 e 1457 cm-1 que são 

relacionados às vibrações do grupamento do íon carbonato (CO3
2–). Tal afirmação 

possui respaldo em vários trabalhos realizados por diversos autores. Na região 870 – 

880 cm-1 estão bandas associadas a vibrações do tipo bending fora do plano do 

carbonato, enquanto que entre 1420 e 1570 cm - 1 estão vibrações do tipo estiramento 

anti-simétrico do íon carbonato. É interessante destacar que estas vibrações também 

dependerão do ambiente no qual o íon carbonato se encontre. Por exemplo, sob 

determinadas condições formam-se íons carbonatos na hidroxiapatita, Ca5(PO4)3(OH), 

produzindo o carbonato apatita. Tais íons entrarão na estrutura da hidroxiapatita em 

sítios do OH (carbonato apatita tipo-A), em sítios do PO4 (carbonato apatita tipo-B), ou 

em ambos os sítios do OH e do PO4, que é conhecido carbonato apatita tipo-C; 

dependendo do sítio ocupado pelo carbonato, serão observadas vibrações em diferentes 

frequências (Tonegawa, 2010).   

Além destes, é possível observar um modo próximo a 470 cm-1, que pode estar 

relacionado à vibração da interação iônica cálcio-grupamento fosfato. Já na amostra da 

rocha matriz, pode-se observar em maior intensidade modos localizados nas 

proximidades de 870 e 1430 cm-1 que são relacionados ao carbonato e em menor 

intensidade modos localizados por volta de 471, 710 e 1040 cm-1, que são relacionados 

com as vibrações da interação cálcio-grupamento fosfato, aos grupamentos  HPO4
3– e 

PO4
3–, respectivamente. Em particular, no que diz respeito ao grupo PO4, alguns 

minerais que possuem esse grupamento são conhecidos por apresentarem vibrações na 

região entre 900 – 1080 cm-1. Alguns exemplos são a apatita, Ca5(PO4)3(F,Cl, OH); a 

lebertenita, Cu2PO4OH, que possui picos bastante intensos em torno de 1000 cm-1; a 

pseudomalaquita, Cu5(PO4)2(OH)4, que apresenta picos de média intensidade em ~ 1000 

cm-1, entre outros (Bouchard, 2005). 

Observam-se também outros modos com intensidades ainda menores que podem 

ser relacionados a outros materiais orgânicos e inorgânicos que estão presentes em 

pequenas quantidades nas amostras. No fóssil a relação de intensidades das fases 

existentes indica que a fase que predomina no mesmo é a da hidroxiapatita carbonatada. 

É conhecido que existem tipos de apatitas que contém íons carbonato substitucionais em 

diferentes sítios (Kandori, et al (1995)). Já na rocha matriz pode-se observar que a fase 

predominante em sua estrutura é o carbonato de cálcio ou calcita com a presença de 

diversos elementos em menor concentração. Essa mistura pode ser entendida como 



traços do fóssil e de outros elementos do solo que ficaram agregados à rocha matriz e 

vice versa. A presença dos íons OH– e de moléculas de água adsorvida no fóssil e na 

rocha matriz é identificada pela presença da banda em torno de 3500 cm-1 (Hoang, 

2011). De fato, bandas do tipo estiramento OH– estão presentes tanto nos espectros de 

infra-vermelho quanto nos espectros Raman de materiais que possuam ou íons OH– ou 

moléculas de água em suas estruturas. Um exemplo clássico de um material onde as 

vibrações dos íons OH–  aparecem com muita clareza nos espectros de infra-vermelho e 

Raman é a turmalina. Sendo um composto que possui uma série de composições 

distintas, entretanto, para a maior parte deles os íons OH– estão presentes e a 

espectroscopia vibracional consegue enxergá-los (ver o Apêndice A).  

Os resultados da espectroscopia no infravermelho têm uma boa concordância 

com os resultados de DRX, complementando-os com os resultados semi-quantitativos 

das misturas de fases nas amostras. 

 

FIG. 4.6: Espectro no infravermelho com transformada de Fourier do fóssil (curva 

inferior) e da rocha matriz (curva superior). 

 

As medidas da composição química concordaram bem com as medidas de XRD 

e FTIR e, além disso, sugerem a possível origem da fossilização. Uma análise química 

através de fluorescência de raios-X foi feita e os resultados concordaram bem com os 
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resultados obtidos a partir dos espectros de EDS. Esses resultados apontam para uma 

substituição parcial do osso, assim como, apontam para a existência de fósseis não 

piritizados na Formação Ipubi, o que é largamente citado na literatura. A presença de 

enxofre e de ferro em quantidades razoáveis são indicativos de um ambiente anóxido 

em torno do material fossilizado.  

Tabela 4.1: Quantidades relativas em percentual de massa dos elementos no 

fóssil do terópoda e na rocha matriz. 

ELEMENTO FÓSSIL  
% de massa 

ROCHA MATRIZ  
% de massa 

Ca 78.244 79.509 
P 17.844 1.5545 
S 1.8786 4.4043 
Sr 0.7079 0.1666 
Fe 0.6415 6.3655 
Cl 0.2358 – 
Si 0.1644 4.5928 

Mn 0.1510 0.4718 
K 0.0913 1.0502 
Y 0.0405 – 
Al – 1.6210 
Ag – 0.2005 
Zn – 0.0635 

 

A Figura 4.7 mostra a análise termogravimétrica (TG) do fóssil. Observa-se uma 

perda de massa entre 80 ºC e 120 ºC que está relacionada com a perda de água contida 

na amostra. É de se destacar que diversas substâncias que possuem água em sua 

constituição ou na qual ela faz parte como impureza ou mesmo adsorvida, possuem 

perdas de massa neste intervalo de temperatura. Para mostrar uns poucos exemplos 

podemos apontar o estudo sobre madeiras no qual água adsorvida começa a ser perdida 

em torno de 80 oC (Villanueva, 2011), ou um estudo realizado na metoclopromida 

clorohidrato monohidratada, que perde água a partir de 78 oC (Wang, 2011). É 

interessante destacar que em um conjunto de substâncias orgânicas na qual a água toma 

parte, a perda de massa associada a sua saída pode começar numa temperatura ainda 

mais baixa, como observado recentemente num estudo em diversas espécies de 

cogumelos que quando aquecidos perdiam água entre 50 e 138 oC (Tanase, 2011). É de 

se destacar também que mesmo quando a água está como impureza, ela poderá começar 

a sair da amostra em temperaturas ainda mais baixas, como observado no compósito 

LiFePO4/C, que perde água no intervalo 35 – 150 oC (Yang, 2011). Por outro lado, em 



algumas situações com ocorrência de água estrutural, a temperatura na qual o material 

se desidrata pode ser bem maior. Assim, num estudo realizado com o fosfato de cálcio 

dihidratado observou-se através de medidas termogravimétricas a desidratação do 

material em temperaturas bem elevadas, ocorrendo em duas etapas, entre 385 e 428 K e 

entre 428 e 477 K (Peres-Filho, 2011). Mais especificamente, no que diz respeito a 

fósseis, num estudo anterior do fragmento de uma coluna vertebral de um peixe ósseo 

extinto, Cladocyclus gardneri, a análise de TG apresentou uma mudança na região em 

torno de 90 oC, que também foi associada à evaporação da água (Mothé et al,  2008). É 

interessante destacar que no mesmo trabalho de Mothé et al., quando se analisava a 

curva TG de uma vértebra de peixe moderno, a quantidade de água perdida em torno de 

80 – 100 ºC era de aproximadamente 6 %, superior tanto ao fóssil do Cladocyclus 

gardneri, quanto ao fóssil do terópoda investigado no presente trabalho.  

Mais adiante no termograma da Figura 4.7, em torno de 547 oC, observa-se uma 

perda de massa que deve estar associada a uma transformação do fosfato contido na 

hidroxiapatita. Aqui também é importante destacar que os processos térmicos que estão 

associados aos íons PO4, podem ser de grande complexidade. Por exemplo, quando se 

aquece o fosfato cálcio hidrogênio dihidratado, em vez de se perder o grupo PO4, o que 

acontece é que ele se transforma sucessivamente em diferentes polimorfos do cálcio 

pirofosfato, conforme o esquema a seguir: CaHPO4·2H2O [135 oC]  CaHPO4 [360-

450 oC]  Ca2P2O7- amorfo [530 oC]  - Ca2P2O7 [750 oC]  - Ca2P2O7 [1171 – 

1191 oC]  - Ca2P2O7 [1352 oC]  fusão (Vasant, 2011). Num segundo exemplo que 

pode ser citado, está o caso do NH4MnPO4.H2O. A análise de TG mostra que entre 295 

e 550 oC ocorre a desidratação do MnHPO4 e a formação de Mn2P2O7 (Wenwei, 2009). 

No caso do Cs0,75Rb0,25H2PO4, quando ele é aquecido, observa-se através de análise de 

TG que entre 275 e 325 oC o material atinge uma fase caracterizada pela fórmula 

estequiométrica Cs0,75Rb0,25H2(1-x)PO4-x, com x = 0,6 (Ikeda, 2010). Finalmente, para 

mostrar um último exemplo no qual a complexidade da trasnformação de substâncias 

contendo o íon PO4 é explícita, considere-se o fosfato de titânio dihidratado, que sob 

aquecimento, passa por várias fases conforme o seguinte esquema: 

Ti(PO4)(H2PO4).2H2O  Ti(PO4)(H2PO4).(2-x) H2O  Ti(PO4)(H2PO4)  

Ti(PO4)(H2P2O7)0,5  TiP2O7 , onde a penúltima e a última transformações acontecem 

em 320 e 720 oC, respectivamente (Garcia-Granda, 2010). 

Por volta de 763 ºC no termograma da Figura 4.7, observa-se uma perda de 

massa que pode estar relacionada ao carbonato proveniente do carbonato de cálcio, 
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originado através do processo de fossilização. Processos envolvendo o carbonato, assim 

como ocorre com a água e os materiais com íons PO4, possuem também certa 

complexidade. Alguns poucos exemplos podem mostrar este fato. Por exemplo, 

carobonato de cobalto quando submetido a altas temperaturas começa a se decompor 

acima de 330 oC produzindo Co3O4 que permanece estável até 850 oC e então se 

decompõe dando origem ao CoO acima desta temperatura (El-Shobaky, 1996). 

Estudando-se o oxalato de cádmium, zircônio e sódio, observou que o material sofre 

transformações sucessivas com o aumento da temperatura da seguinte forma: 

CdZrNa2(C2O4)4·8.4H2O  CdZrNa2(C2O4)4  mistura de óxido de cádmium, CdO, 

óxido de zircônio, ZrO2, e carbonato de sódio Na2CO3 (Jeanneau, 2003). Esses estudos 

apontam para uma série de possibilidades de transformação do carbonato que podem 

ocorrer em temperaturas de até 850 oC. 

Mostra-se na Figura 4.8 a análise termogravimétrica da rocha matriz. Observa-se 

de maneira semelhante ao fóssil, uma perda de massa em torno de 80 ºC relacionada à 

saída de água livre, outra perda, por volta de 543 ºC, associada à perda de fosfato 

proveniente do osso fossilizado que percolou para a rocha matriz que o envolvia e outra 

perda de massa, a maior, registrada em torno de 767 ºC, que foi identificada com a saída 

do carbonato. 

Este resultado das análises de TG mostra que o processo de fossilização levado a 

cabo no fóssil da Formação Ipubi, permitiu a ocorrência da difusão, em quantidades 

razoáveis, de material do fóssil para a rocha matriz e vice-versa. Em um estudo 

realizado anteriormente, só que com fósseis da Formação Romualdo, esta difusão, 

diferentemente, aconteceu em pequena quantidade. De fato, no estudo realizado com 

coprólitos da Formação Romualdo, observou-se uma difusão mínima de material que 

encobria o fóssil, para o referido espécime (Lima et al., 2007). Isto aponta para 

diferentes dinâmicas de fossilização para os fósseis das formações Romualdo e Ipubi da 

Bacia do Araripe.  



 

FIG. 4.7: Análise termogravimétrica do fóssil de terópoda. 

 

 

FIG. 4.8: Análise termogravimétrica da Rocha Matriz que envolvia o fóssil de terópoda.  

 



55 

 

4.1.1 CONCLUSÃO SOBRE O ESTUDO DO FÓSSIL DO TERÓPODA 

Através das técnicas utilizadas obteve-se a composição química do fóssil de 

terópoda, bem com sua caracterização. Caracterizou-se também a rocha matriz que 

envolvia o fóssil. Oriundos da Formação Ipubi estes materiais, fóssil e rocha matriz, 

constituem-se preponderantemente de hidroxiapatita de cálcio (Ca10(PO4)6(OH)2) e 

calcita (CaCO3), respectivamente. Tais substâncias substituíram em maior quantidade o 

conteúdo orgânico original do cadáver, através de mecanismos fossilizantes de 

mineralização em folhelhos.  

Apesar de o material ser datado por correlação para o período aptiano-albiano, a 

diferença de composição entre a rocha-matriz e o osso fossilizado indica uma 

substituição parcial do material fóssil por elementos presentes no ambiente 

deposicional. Fica evidente a conservação de algumas substâncias originais do cadáver 

que veio a ser fossilizado, principalmente a hidroxiapatita. 

 

4.2 ESTUDO DE UM FÓSSIL DA BRACHYPHYLLUM CASTILHOI 

 

Analisou-se restos de uma planta identificada como partes terminais de 

Brachyphylum castilhoi (Duarte, 1986) uma gimnosperma da família araucariaceae 

(Fig. 4.7). É um gênero mesozóico já extinto, tendo existido do Jurássico até o final do 

Cretáceo, sendo amplamente encontrado nas formações Crato e Romualdo. Esta parte 

do trabalho constitui-se na primeira análise de um vegetal fóssil da Formação Ipubi. 

 



 

(a) 

 

(b) 

FIG. 4.9: (a) Fragmentos da planta fóssil. (b) Fragmentos da rocha matriz. 

 

A fim de entender os resultados, é importante explicar que os dados estão 

relacionados com um fóssil (a planta Brachyphyllum castilhoi ) extraído de uma rocha 

sedimentar, que é chamada de matriz. A Fig. 4.10 mostra os espectros FTIR de ambos 

os fósseis (parte inferior) e da matriz, onde o fóssil foi encontrado (parte superior). 

Quanto ao espectro FT-IR do fóssil observamos que dois modos de picos próximos de 

1630  e 3437 cm – 1, podem ser associado às vibrações O – H da água adsorvida. Além 

disso, é possível observar no espectro de fósseis, a presença de modos na região de 400 

– 420 cm-1, que está associado ao modo vibracional Fe – S e podem ser facilmente 

relacionados com a pirita (FeS2) (Lutz e Waschenbach, 1985; Ennaoui et al., 1992; 

Blanchard et al, 2005) . Lembramos que a pirita é o mais abundante de sulfetos de 

metais, ocorrendo em diversos ambientes geológicos (Blancharde et al. 2005), embora, 

até agora, o conhecimento sobre a presença desta substância em fósseis da Bacia do 

Araripe seja absolutamente escasso. Em particular, no que diz respeito aos aspectos 

paleontológicos, acredita-se que a pirita seja produzida pela reação de sulfito de 

hidrogênio de bactérias com minerais contendo ferro encontrados em sedimentos. Tal 

reação pode produzir uma série de monosulfetos de ferro metaestáveis tais como FeS 

amorfo, mackinawita [(Fe,Ni)1 + xS (onde x = 0 to 0.11)] e greigita [Fe3S4] que podem 

ser posteriormente convertidos em pirita (Berner, 1970). É de se destacar ainda que os 
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processos químicos envolvendo a produção da pirita passam também por importantes 

reações que produzem os precursores dos monosulfitos de ferro (Brock ET al. 2006; 

Canfield e Raiswell, 1991), algumas das quais são expressas abaixo apenas a título de 

ilustração: 

4 FeOOH + CH2O + 8H+  4Fe2+ + CO2 + 7H2O 

2FeS2 + 7O2 + 2 H2O  2Fe2+ + 4SO4
2- + 4H+ 

Fe2+ + H2S  FeS + 2H+ . 

A atribuição das bandas de cerca de 420 cm – 1  é confirmada pelos resultados de 

espectroscopia Raman que serão discutidos mais abaixo. De qualquer forma, a presença 

de pirita no fóssil é bastante interessante porque sugere que ao longo dos anos, a 

quantidade deste mineral tenha variado e, por intermédio de sua oxidação, tenha 

contribuído para uma variação do pH da água no qual o material foi depositado. Isto 

porque é conhecido que a oxidação da pirita, que é uma complexa reação eletroquímica 

envolvendo várias etapas intermediárias de transferências de elétrons, é o processo 

químico que mais contribui para o aumento da acidez em sistemas aquosos naturais na 

Terra (Donald-Rimstidt, 2003).  

Picos localizados em 467 cm – 1  no espectro do fóssil e em 468 cm – 1 no 

espectro da matriz podem ser associados ao dobramento da unidade Si – O – Si, por 

exemplo, pertencentes às espécies SiO2 (Tabak et al, 2007). Isso aponta para a 

ocorrência de outros minerais nas amostras do fóssil e da matriz. Uma dobramento de  

Al – Si – O  pode ser atribuído à banda em 526 cm –1 ( Tabak et al, 2007; Legodi e de 

Waal, 2007; Falaras et al, 1999), possivelmente pertencente a estruturas cristalinas de 

aluminossilicato. A ocorrência de silicatos e aluminossilicatos em ambas as amostras é 

confirmado pela presença de outros picos nos espectros FTIR, como em 692 cm – 1, que 

foi associado à vibração de estiramento Si – O  e picos em 878 e 911 cm–1 no espectro 

de fósseis, que foram associados à vibração de estiramento de Al – OH ( Legodi e de 

Waal, 2007). Vibração de alongamento de Si – O – Si (Tabak et al, 2007; Legodi e de 

Waal,  2007; Falaras et al., 1999) foi observada em 1024 cm–1 no espectro 

infravermelho dos fósseis e, em 1032 cm –1 no espectro IR da matriz, enquanto uma 

banda em 1120 cm–1  foi associada a uma estiramento de Si – O  (Tabak et al., 2007). 

Finalmente, no espectro IR tanto do fóssil quanto da matriz, foi possível observar 

vibrações entre 3600 e 3735 cm–1, que foram associados às vibrações de alongamento de 

Si – OH. Novamente, a presença desses pico aponta para a ocorrência de silicatos, entre 

outras possibilidades, olivina, epidoto, turmalina, piroxênios, micas, feldspatos, etc. 



Além disso, é possível ver alguns modos, mesmo com menor intensidade que podem ser 

relacionados a outros materiais orgânicos e inorgânicos que estão presentes em pequena 

quantidade nas amostras. No entanto, o resultado mais importante é que a intensidade 

dos picos das diversas fases indica que a fase dominante pode ser pirita. Um resumo 

contendo as frequências dos picos encontrados nos espectros de FTIR do fóssil e da 

matriz é fornecido na Tabela 4.1. 

 

FIG. 4.10: FT-IR do fóssil (curva inferior) e do  da matriz (curva superior). 
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Tabela 4.2: Freqüências dos modos ativos no IR que aparecem nos espectros FTIR do 
fóssil e da matriz, e a atribuição tentativa dos mesmos. 

PLANTA FÓSSIL MATRIZ ATRIBUIÇÃO 

399 400 Fe-S 

406  Fe-S 

420 422 Fe-S 

467 468 deformação Si – O – Si  

513 - - 

526 521 deformação Al – Si – O 

- 570 - 

- 606 - 

677 669 - 

692 694 deformação Si – O 

704 - - 

- 837 estiramento Al – OH 

878 872 estiramento Al – OH 

911 911 estiramento Al – OH 

1024 1032 estiramento Si – O – Si  

1120 1112 estiramento Si – O  

3616 3620 estiramento Si – OH  

- 3644 estiramento Si – OH 

3690 3667 estiramento Si – OH 

3735 3700 estiramento Si – OH 



 

A análise química obtida através da fluorescência de raios-X (FRX) evidenciou 

que na rocha matriz foram encontrados os seguintes elementos em porcentagem 

normalizada: Si, Fe, Al, K, Mg, Ca, S, Ti, entre outros e como principais elementos na 

planta fóssil: S, Fe, Si, Al, K e Ca. A tabela a seguir exibe os valores obtidos nessas 

medidas. 

 

TABELA 4.3: Quantidades relativas em percentual de massa dos elementos no fóssil 
vegetal e na rocha matriz. 

 

A fim de confirmar as informações sobre a constituição do fóssil foram 

investigadas as propriedades vibracionais da amostra através de espectroscopia Raman. 

Como visto no capítulo que discute os aspectos teóricos, a espectroscopia Raman é uma 

técnica poderosa para discernir entre várias substâncias com composições ligeiramente 

diferentes. Naquela discussão se forneceu o exemplo de pigmentos a base de cobre, 

antlerita (CuSO42Cu(OH)2), langita (CuSO43Cu(OH)2.2H2O), brochanita 

(Cu4SO4(OH)6) e posnjakite (CuSO43Cu(OH)2.H2O), que embora com composições 

semelhantes apresentam-se com espectros bastante diferentes, o que permite uma 

  

COMPOSIÇÃO QUÍMCA  

 

 

 

 

FÓSSIL 

 

Elemento 

 

FÓSSIL 

% de massa 

 

ROCHA  

% de massa 

NATUREZA  

MINERALÓ-GICA 

 DA ROCHA MATRIZ 

 S 48,376 2,2218  

 

 

 

 

Brachyphyllum 

 

Fe 43,505 17,188  

 

 

 

Argilito 

Si 4,5600 45,990 
Al 2,0500 14,892 

K 0,9365 8,8340 
Ca 0,5724 3,8559 

P ---- 0,6525 

Mg ---- 3,9727 
Sr ---- 0,0867 

Cl ---- 0,1465 
Ti ---- 1,9229 

Ag ---- 0.1623 
Rb ---- 0,0746 
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precisa identificação. Um segundo exemplo que poderia ser fornecido diz respeito a 

diferentes óxidos de alumínio, alguns deles sendo os principais componentes da bauxita. 

Assim, através da análise dos espectros Raman da gibbsita ( -Al(OH)3), da boehmita ( -

AlOOH), da diáspora ( -AlOOH) e da bayerita ( -Al(OH)3), apesar de terem fórmulas 

químicas semelhantes, é possível diferenciá-los pela técnica espectroscópica acima 

referida (Ruan 2001). Outros exemplos de identificações de substâncias químicas 

semelhantes pela espectroscopia Raman são fornecidas no Apêndice A. O que interessa 

no momento é a identificação da pirita na amostra do fóssil. 

   

A Fig. 4.11 mostra os espectros Raman dos fósseis vegetais, coletadas de três 

regiões diferentes da amostra (A, B e C). O espectro abrange a região de 40 a 500 cm-1. 

Estamos particularmente interessados na faixa de 330 a 450 cm-1, onde esperamos 

observar bandas Raman associadas a vibrações do tipo S – S, em outras palavras, 

podemos considerar os picos nesta região, como a assinatura da pirita. Neste ponto é 

importante notar que, enquanto medidas de infra-vermelho são sensíveis às vibração Fe 

– S de pirita, a espectroscopia Raman é sensível à vibração. Espera-se que ambas as 

vibrações estejam presentes no cristal de pirita, e assim acredita-se que a espectroscopia 

Raman em conjunto com espectroscopia no infravermelho pode mostrar, sem qualquer 

dúvida a existência do cristal de FeS2 na amostra do fóssil. 

 

Como dissemos antes, os modos Raman ativos de pirita envolvem apenas 

movimentos dos átomos de S e os números de onda informam sobre os movimentos 

vibracionais (alongamento e libração) das unidades de S – S (Kleppe e Jephcoat, 2004; 

Wincott, 2006). Os espectros das regiões A e B mostram as bandas em 342 e 377 cm-1 

que foram atribuídas à libração S//S e ao alongamento S – S, respectivamente. A banda 

fraca em 428 cm-1 é um acoplamento S – S com vibrações de libração e de 

alongamento (Kleppe e Jephcoat, 2004; Vogt et al, 1983). O espectro da região C 

apresenta estas mesmas bandas, mas com uma redução de intensidades; isto pode estar 

associado a uma distorção de estrutura do cristal de pirita. No entanto, a observação das 

vibrações associadas ao cristal de  pirita destaca o fato do FeS2 compor diferentes 

regiões do fóssil de planta, confirmando a observação realizada  por meio de medidas de 

FTIR. 



No espectro Raman da região C, também é possível observar-se uma banda 

centrada em torno de 470 cm-1, que é formada por dois picos: um em 467 cm-1 e outro, 

mais intenso, em 472 cm-1. Estes picos foram atribuídos, respectivamente, ao 

dobramento do Si – O – Si do quartzo (SiO2) (Legodi e de Waal, 2007) e ao dobramento 

do Al – O – Si ( Legodi e de Waal, 2007, e Frost et al, 1993), característico de 

aluminossilicatos como caulim. Picos de baixas intensidades nas regiões A e B 

próximos à 470 cm-1 foram também observados. A presença de quartzo é 

adicionalmente suportada pela banda em cerca de 245 cm-1 (dobramento de Si – O, 

Legodi e de Waal, 2007). Uma banda fraca em torno de 222 cm-1 (espectro B) e outra, 

mais intensa em 218 cm-1 (espectro C) foram atribuídos à vibração de dobramento Fe – 

O (Legodi e de Waal, 2007, e Edwards et al.). No espectro Raman da região B, é 

possível observar uma banda em 320 cm-1, que pode ser associada a um dobramento de 

OH (Legodi e de Waal, 2007; Frost et al, 1993), revelando, em pequena quantidade, a 

presença de um mineral de alumínio hidroxilado, por exemplo, caulim, ou outro tipo de 

fase / hidroxi hidratados, como a gibbsita ( -Al(OH)3), a bayerita ( -Al(OH)3) ou o 

diásporo ( -AlOOH) (Ruan et al, 2001). Embora várias fases estejam presentes na 

amostra, como foi descoberto por espectroscopia Raman, fica claro que a pirita é a fase 

dominante. 

 

No que diz respeito ao espectro Raman da matriz, não conseguimos registrá-la 

em virtude de uma alta luminescência. Após estes resultados, a fim de reforçar a análise, 

decidimos realizar medidas através de EDS e difração de raios-X, para detectar a 

presença desses vestígios, e confirmar os resultados obtidos pelas medições FTIR e 

Raman. 
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FIG. 4.11 : Espectros Raman da amostra de planta fóssil obtido de diferentes regiões (A, 

B e C). 

A composição química das amostras foi avaliada por EDS (Figuras 4.12 e 4.13). 

Na Fig. 4.12 apresentamos o espectro EDS do fóssil, que mostra claramente a presença 

de Fe e S como os principais elementos, confirmando os resultados de espectroscopia de 

infra-vermelho e Raman. Além destes elementos, que são os formadores da pirita, é 

possível observar a presença de K, Si, Al e S em menores quantidades. A presença 

desses elementos pode ser entendida como a ocorrência de uma distribuição média da 

composição química dos elementos, que estavam dentro da planta fóssil. Salienta–se  

que este material estava em um meio líquido por um longo período de tempo, uma 

condição favorável para o processo de substituição do conteúdo original da planta por 

algumas substâncias. A presença de traços destes elementos pode ser explicada devido 

ao material originado a partir de precipitações em um ambiente anóxido em torno do 

espécime fossilizado com águas com temperatura elevada. Esta hipótese é corrobora 

pela existência de uma camada de sulfato de cálcio hidratado (gipsita), com uma 

espessura média de 30 m no local onde o fóssil foi encontrado. O gesso é coberto por 



uma camada de folhelhos e argilitos pirobetuminosos apresentando fósseis de 

vertebrados, invertebrados, algas e plantas em geral. Por outro lado, a Fig. 4.13 mostra o 

espectro de EDS da matriz sedimentar. É possível observar os elementos Si, Al e O, em 

maior quantidade, confirmando a presença de minerais de alumínio. Também é possível 

identificar em menores quantidades  Fe, Ti, Ca, K, S e Mg. A análise química através da 

fluorescência de raios X concorda com aquelas obtidas com os espectros EDS. 

 

Fig. 4.12: Espectro de dispersão de energia de raios-X (EDS) da planta fóssil. 

 

 

 

 



65 

 

 

Fig. 4.13: Espectro de dispersão de energia de raios-X (EDS) da rocha matriz. 

 

A Fig. 4.14 apresenta os difratogramas de raios-X do fóssil e da pedra matriz. Os 

difratogramas do fóssil mostram picos que podem ser identificados como planos 

cristalinos da fase pirita (FeS2). A estrutura da pirita é cúbica e pertence ao grupo 

cristalográfico espacial Pa3. A largura dos picos de difração do fóssil mostra que os 

cristais têm uma alta cristalinidade. Nos difratogramas de raios-X da matriz fomos 

capazes de identificar uma grande quantidade de picos relacionados com várias espécies 

cristalinas mas, como apontado por medições EDS, é evidente que as fases cristalinas 

dos fósseis e da matriz são diversas. Entre as fases da matriz observamos o silício, a 

pirita, o silicato de alumínio, o magnésio, o cálcio, o sódio e alguns óxidos, além de 

outras fases, em concentrações menores. Usando o difratogramas de raios-X é possível 

confirmar que a fase cristalina predominante no fóssil é a pirita. Estes resultados 

apontam para uma substituição quase que completa da Brachyphyllum castilhoi por 

FeS2. Como conseqüência, é possível supor que o processo de fossilização de 

Brachyphyllum castilhoi  ocorreu por meio de piritização, diferentemente do processo 

de fossilização do mesmo espécime encontrado nas Formações Romualdo e Crato, que 

são, respectivamente, acima e abaixo da Formação Ipubi. 
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FIG. 4.14: Difratogramas de raios-X do fóssil de Brachyphyllum castilhoi (curva 

superior) e da matriz (curva inferior). 

Finalmente, algumas palavras sobre as conseqüências deste estudo. Por um lado, 

sabe-se que a Formação Ipubi é localizada entre a Formação Romualdo (acima) e 

Formação Crato (abaixo). Fósseis da Brachyphyllum castilhoi  também foram 

encontrados nessas outras duas formações. Por outro lado, a fossilização nestas duas 

unidades ocorreram por calcificação, enquanto que a fossilização na Formação Ipubi 

ocorreu através de piritização, conforme estabelecido no presente trabalho pelas 

espectroscopias Raman, infravermelho e dispersão de energia de raios-X. Isso indica 

que o paleo-ambiente da Formação Ipubi era significativamente diferente das formações 

vizinhas (acima e abaixo), sendo palustre com déficit  hídrico e, apresentando 

precipitação de pirita. 

A fossilização em condições palustre, ricos em matéria de enxofre é, em termos 

gerais, um evento pouco comum. Na Formação Ipubi, onde a fossilização desse vegetal 

ocorreu por piritização tem se mostrado bastante rica em fósseis. Talvez, a preservação 

dos fósseis nas primeiras etapas de fossilização tenha sido favorecida pela alta 

salinidade do ambiente. Isso indica que o K, o Ca e o Cl no período Cretáceo formavam 

diferentes sais que foram dissolvidos nas águas do laguna (ou paleolago). Tal mar, ou 

lago, sofreu uma alta taxa de evaporação produzindo a camada de  gipsita (CaSO3,com 

30 m de altura) abaixo do lugar onde o fóssil foi encontrado. 
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Além disso, a pirita aparentemente se forma naturalmente sob condições 

marinhas quando o pH tem valores entre 6 e 9 (Brock et al., 2006).  Sabe-se que sob as 

mesmas condições marinhas em águas de profundidade e, com uma quantidade 

suficiente de oxigênio, os principais fatores que influenciam a taxa de redução de 

sulfato produzido por bacterias, e a conseqüente formação de pirita, é a quantidade de 

matéria orgânica disponível. Além disso, a quantidade de pirita produzida neste 

processo é fortemente dependente da reatividade de ferro (Brock et al.). Enquanto o 

óxido de ferro reage com sulfetos dissolvidos em poucas horas, no outro extremo, a 

reação de ferro com silicatos ocorre em cerca de 8,4 x 104 anos (Canfield et al.). Porque 

os fósseis da Formação Ipubi tem grandes detalhes originais do animal/planta, 

indicando um processo muito rápido de fossilização (como ocorreu, em termos gerais 

em toda a Bacia do Araripe, onde mesmo as partes moles de animais foram fossilizadas) 

somos levados a acreditar que, naqueles tempos (mais de 100 milhões de anos atrás), o 

ambiente era rico em substâncias de ferro dissolvido facilmente em sulfeto. Assim, 

através deste estudo, também fomos capazes de inferir sobre o pH do laguna (6-9), bem 

como o tipo de conteúdo de ferro – provavelmente de óxido de ferro - presente no 

ambiente Cretáceo. 

 

4.2.1 CONCLUSÃO (BRACHYPHYLLUM CASTILHOI) 

 

O uso da espectroscopia Raman, infravermelho e de raios-X de dispersão de 

energia, bem como difração de raios X em um fóssil de plantas sugeriu a possível 

origem do processo da fossilização em Formação Ipubi. Os resultados apontam 

claramente que o fóssil sofreu o processo da piritização. A amostra do fóssil da planta 

mostrou-se heterogênea, com a presença de quartzo e aluminossilicatos, que 

provavelmente se originaram a partir da concreções fósseis durante o processo de 

fossilização. A presença de enxofre e de ferro em quantidades consideráveis são 

indicativos de um ambiente anóxido em torno do material fossilizado e o processo de 

piritização, com boa preservação do material original, fornecem importantes 

informações a respeito do pH e das substâncias ferrosas existentes no período Cretáceo. 

O ponto mais importante, no entanto, é a descoberta através da utilização de diversas 

técnicas que o processo piritização também foi o processo mais importante para a 

produção de fósseis da Formação Ipubi da Bacia do Araripe, um dos mais importantes 

sítios de fósseis do Cretáceo no mundo. Assim, acreditamos que a espectroscopia 



Raman, em combinação com outras técnicas promete abrir inúmeras novas 

possibilidades de investigação no campo da paleontologia. 

 

4.3 ESTUDO DE FÓSSEIS DOS PEIXES VINCTIFER COMPTONI E CLADOCYCLUS 

GARDNERI  

 

Nesta seção serão discutidos os achados relacionados a dois fósseis coletados na 

Mina Pedra Branca, área de exploração de sulfato de cálcio no Município de Santana do 

Cariri no Estado do Ceará. Nesta mina, no nível dos folhelhos, são facilmente 

encontradas impressões fósseis tanto de peixes quanto de plantas. Um estudo preliminar 

avaliou o uso dos índices de diversidade populacional da Formação Ipubi, através da 

coleta de 28,68 m2 de folhelho (Barros, 2010). Naquele estudo para melhor estruturar as 

análises, as camadas dos folhelhos foram fragmentadas em pedaços, com as laminações 

dos folhelhos entre 0,5 mm a 1 mm, sendo medidas e analisadas individualmente. A 

partir dos fósseis coletados foi realizada a identificação dos espécimes. Através da 

análise dos resultados da freqüência foi possível observar a variabilidade populacional 

das espécies. O interessante é que das 210 espécimes de peixes registradas na área total 

de folhelho coletado da formação Ipubi (28,68m²) foram identificadas sete diferentes 

espécies: Dastilbe crandalli, Tharrhias araripis, Vinctifer comptoni, Cladocyclus 

gardneri, Santanaclupea silvasantosi, Rhacolepis buccalis, Paraelops cearensis, além 

de restos de peixes indeterminados (Barros, 2010). O que interessa para essa tese, em 

particular, são o Vinctifer comptoni e o Cladocyclus gardneri cujos fósseis foram 

analisados pelas técnicas de difração de raios-X e análise por espectroscopia 

infravermelha.     
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Fig. 4.15: Fóssil de um Cladocuclus gardneri encontrado na Bacia Sedimentar 

do Araripe (visto em 10 de dezembro de 2011 na página 

http://www.lithologia.com/CLADOCYCLUS-GARDNERI-bbqaaadka.asp) 

 

 

 

Fig. 4.16: Fóssil de um Vinctifer comptoni  encontrado na Bacia Sedimentar do 

Araripe (visto em 10 de dezembro de 2011 na página 

http://www.lithologia.com/VINCTIFER-COMPTONI-bbjaaadma.asp) 

 

http://www.lithologia.com/CLADOCYCLUS-GARDNERI-bbqaaadka.asp


 

A Figura 4.17 apresenta os difratogramas de raios-X de uma amostra de 

Cladocyclus gardneri e da matriz no qual o fóssil foi encontrado. Observam-se claras 

diferenças entre os dois difratogramas. Da análise realizadas no difratograma de raios-X 

do fóssil do Cladocyclus gardneri observou-se que as fases dominantes são a 

hidroxiapatita e a calcita, além de terem sido observados pequenos traços de pirita e 

quartzo, que possivelmente vieram da matriz. De fato, a matriz tem como fases 

dominantes a calcita a pirita e o quartzo. É interessante destacar que o difratagrama da 

rocha matriz apresentou uma maior cristalinidade do que a do fóssil.  

  

 

FIG. 4.17: Difratogramas de raios-X do fóssil de Cladocyclus gardneri (curva inferior) e 

da matriz (curva superior). 

 

A Figura 4.18 apresenta os difratogramas de raios-X de uma amostra de 

Vinctifer comptoni e da matriz no qual o fóssil foi encontrado. Também nesse caso são 

observadas claras diferenças entre os dois difratogramas. Da análise do Vinctifer 

comptoni observou-se que a fase dominante do fóssil é a hidroxiapatita, enquanto que a 
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fase predominante sugerida para a matriz é a gipsita, além de outras fases em menores 

quantidades como a pirita, o quartzo e a calcita. É interessante destacar nesse ponto que 

enquanto para o Cladocyclus gardneri, o fóssil apresentava tanto hidroxiapatita quanto 

calcita, no Vinctifer comptoni a calcita não estava presente em grandes quantidades, 

embora faça parte da matriz numa quantidade mais diminuta.  

 

 

 

FIG. 4.18: Difratogramas de raios-X do fóssil de Vinctifer comptoni (curva inferior) e da 

matriz (curva superior). 

 Como outra etapa da análise dos fósseis de peixe da Formação Ipubi foram 

realizadas medidas de espectroscopia infravermelho com pastilha de KBr. Como nas 

outras situações apresentadas nesta Tese, foram realizadas medidas tanto na amostra do 

fóssil propriamente dito quanto na matriz que a continha. Dessa maneira pode-se 

entender se ocorreu ou não passagem de substâncias da matriz para o fóssil ao longo do 

tempo. 

 A Figura 4.19 apresenta o espectro infravermelho da matriz de onde foi retirado 

o fóssil de Cladoculus gardneri. Na região entre 400 e 650 cm-1 existe uma série de 



bandas de baixa intensidade. Uma banda fina em aproximadamente 713 cm-1 pode estar 

associada a uma vibração do tipo deformação simétrica do CO3, 4(CO3), enquanto uma 

banda intensa em 877 cm-1 deve estar associada a uma vibração do tipo deformação 

assimétrica do CO3, 2(CO3) (Guanasekaran et al., 2006). É de se destacar ainda a 

presença de uma banda muito intensa centrada em 1540 cm-1 que deve estar associada 

ao estiramento assimétrico do CO3, 3(CO3). Tal observação aponta, então, para a forte 

presença da calcita na matriz do Cladocyclus gardneri, confirmando o resultado de 

difração de raios-X na mesma amostra. De acordo com a medida de difração de raios-X 

também existe indício da ocorrência de pirita e de quartzo na matriz do Cladocyclus 

gardneri. Como as vibrações associadas à pirita encontram-se abaixo de 400 cm-1, as 

medidas aqui apresentadas não permitiram a observação dessas bandas. Finalmente, no 

que diz respeito à presença do quartzo, é conhecido que as vibrações do tipo estiramento 

são encontradas nas regiões 700 – 800 cm-1 e 1050 – 1100 cm-1, enquanto que vibrações 

do tipo dobramento O – Si – O são encontradas entre 350 e 500 cm-1 e vibrações do tipo 

dobramento Si – O – Si são encontradas abaixo de 350 cm-1 (Etchepare et al., 1974). Os 

modos observados em ~ 500 cm-1 em ~ 1000 cm-1 são compatíveis com a presença do 

quartzo na matriz, confirmando as medidas de difração de raios- X.  

 

FIG. 4.19: Espectro de infravermelho da matriz do Cladocyclus gardneri. 
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 Ainda na Figura 4.19 é possível observar-se bandas de mais alta energia. Por 

exemplo, uma banda em 2514 cm–1 pode ser oriunda de uma combinação de bandas 

(combination tone), 2 2(CO3) + 4(CO3), enquanto que uma banda larga em 2875 cm–1 

pode estar associada com um overtone do estiramento assimétrico do CO3, 2 3(CO3). 

Centrada em torno de 3400 cm–1 existe uma banda larga que está associada a um 

estiramento O – H. Tal unidade O – H pode ser devido a uma pequena quantidade de 

hidroxiapatita difundida do fóssil para a matriz, ou de água oriunda da amostra. De 

qualquer forma, se a origem do O – H for a hidroxiapatita ela deve ser encontrada em 

uma quantidade bastante reduzida, haja vista que não foi detectada a referida fase na 

análise de difração de raios-X. 

 A Figura 4.20 apresenta o espectro infravermelho do fóssil de Cladocyclus 

gardneri. Destacam-se inicialmente bandas em 471 cm-1, que está associada a uma 

vibração do tipo dobramento 2(PO4); em 565, 606 e 634 cm-1, que estão associadas a 

vibrações de dobramento 4(PO4) e uma banda em 1049 cm-1, que deve estar associada 

a uma vibração de estiramento assimétrico 3(PO4) (Bouchard, 2005; Rehman et al, 

1997). O PO4 que deu origem a estas bandas no infravermelho possivelmente são da 

hidroxiapatita, Ca5(PO4)3(OH), conforme já sugerido pela análise de difração de raios-

X. De fato, como já observado em estudos de fósseis através da análise de 

infravermelho, bandas associadas à unidade PO4 são bem visíveis nos espectros do 

material. Como exemplo dessa última afirmação pode-se citar o estudo de coprólitos da 

Bacia do Araripe, no qual medidas de absorção de infravermelho mostraram de uma 

forma contundente a presença da hidroxiapatita no fóssil (Lima et al, 2007b). 

Finalmente, no espectro de infravermelho é possível observar-se uma banda larga em 

torno de 3400 cm-1 que deve estar associada à vibração de estiramento O – H existente 

na hidroxiapatita. Ou seja, os resultados conjuntos de difração de raios-X e de absorção 

infravermelho indicam a presença da hidroxiapatita no fóssil de Cladocyclus gardneri.  

Claramente também são observadas bandas que estão associadas à calcita, ou 

seja, bandas observadas em 713 cm-1, associada a uma vibração do tipo deformação 

simétrica do CO3, 4(CO3); em 877 cm-1, associada a uma vibração do tipo deformação 

assimétrica do CO3, 2(CO3); em 1540 cm-1, associada ao estiramento assimétrico do 

CO3, 3(CO3). No espectro de infravermelho do fóssil também são observadas vibrações 

do tipo combinação, 2 2(CO3) + 4(CO3), e do tipo overtone do estiramento assimétrico 



do CO3, 2 3(CO3), similarmente ao verificado na amostra da matriz. Tal observação 

aponta para a presença de calcita no fóssil de uma forma indiscutível, semelhantemente 

ao que foi observado na matriz. Isso significa que o fóssil de Cladocyclus gardneri foi 

formado via um processo de calcificação. Um resumo das bandas encontradas tanto na 

matriz quanto no fóssil do Cladocyclus gardneri é dado na Tabela 4.3. 

Tabela 4.4: Freqüências de alguns dos modos ativos no IR (em cm-1) que aparecem nos 
espectros FTIR do fóssil de Cladocyclus gardneri e da matriz, e a atribuição tentativa 

dos mesmos.   

FÓSSIL CLAD. GARD. MATRIZ ATRIBUIÇÃO 

471 - 2(PO4) 

 350 – 500  dobramento O – Si – O 

565 - 4(PO4) 

606 - 4(PO4) 

634 - 4(PO4) 

713 713 4(CO3) 

877  2(CO3)

- estiramento Si - O  

1049 3(PO4) 

1540 1540 3(CO3)

2514 2514 2 2(CO3) + 4(CO3)

2875 2875 2 3(CO3)

3400 3400 estiramento O – H  
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FIG. 4.20: Espectro de infravermelho do fóssil de Cladocyclus gardneri. 

Uma questão que poderia ser levantada é como a calcificação ocorreu e 

preservou o espécime do Cladocyclus gardneri. É conhecido dos sedimentos modernos 

que as bactérias são um de seus constituintes mais comuns e que elas estão envolvidas 

em sua formação através de processos metabólicos como fotossíntese e redução de 

sulfato, o que acarreta um aumento da alcalinidade e da concentração de bicarbonato. 

Isso induz a uma precipitação de carbonato tanto em condições oxidas quanto anóxidas 

(Buczynski et al. 1991; Van Lith et al. 2003). É interessante também destacar que os 

íons Ca2+ e Mg2+ se adsorvem sobre as superfícies carregadas negativamente de 

bactérias redutoras de sulfato. Assim, além de estarem envolvidas na redução de sulfato, 

acredita-se que as bactérias também estejam envolvidas na mediação da precipitação de 

dolomitas via a capacidade de concentrar Mg2+ em torno de suas células, onde a 

nucleação de dolomita (CaMg(CO3)2) ou da calcita começa a ocorrer (Van Lith et al 

2003). Embora não se possa afirmar categoricamente o importantíssimo papel 

desenvolvido por bactérias no processo de fossilização do Cladocyclus gardneri, fica 

registrada essa hipótese. Obviamente, outros estudos serão necessários para se 

determinar categoricamente as etapas químicas do processo de calcificação no espécime 

acima apresentado. 

 A Figura 4.21 apresenta o espectro infravermelho da matriz de um segundo 

fóssil de peixe retirado da Formação Ipubi, o Vinctifer comptoni. Recordemos que 



segundo a análise de difração de raios-X a fase dominante da matriz era a gipsita, 

CaSO4.2H2O, com fases secundárias (em menor quantidades) de pirita, quartzo e 

calcita. Pela mesma razão do que foi apontado na matriz do Cladocyclus gardneri, os 

modos de vibração da pirita não podem ser vistos neste espectro de infravermelho 

porque as freqüências das vibrações esperadas estão abaixo do limite inferior do 

espectro. Entretanto, no que diz respeito às unidades SO4, que estão presentes na gipsita, 

o espectro de infravermelho cobre todos os quatro tipos de vibração, quais sejam, 

dobramentos e estiramentos. De acordo com o trabalho da Ref. (Sarma et al, 1998), 

bandas do SO4 da gipsita são esperadas serem observadas em 660 cm-1 (modo 4(SO4)), 

em 1110 cm-1 (modo 3(SO4)), e uma banda encoberta pela banda anterior e localizada 

em torno de 1010 cm-1 que está associada ao modo 1(SO4); a banda associada à 

vibração 2(SO4) não foi observada no trabalho da Ref. (Sarma et al, 1998). Do espectro 

de infravermelho da matriz do Vinctifer comptoni foram observadas bandas em   672 

cm-1, asssociada à vibração 4(SO4), ou deformação assimétrica do SO4; em, 1005 cm-1, 

associada à vibração 1(SO4), ou estiramento simétrico do SO4; e em 1125 e 1149 cm-1, 

associadas à vibração 3(SO4), ou estiramento assimétrico do SO4.  

Obviamente, por causa da presença de unidades H2O na gipsita, espera-se que 

também existam vibrações associadas às moléculas de água. De acordo com a Ref. 

(Sarma et at, 1998) seriam esperadas bandas no infravermelho associadas à vibração 

2(H2O), ou seja, dobramento do H2O, em 1610 cm-1, enquanto que estiramentos 

simétricos [ 1(H2O)] e assimétricos [ 3(H2O)], respectivamente em 3380 e 3500 cm-1. Já 

a Ref. (Seidl et al., 1969) mostra que os estiramentos OH devem estar em 3450 cm-1 

enquanto os dobramentos em 1650 cm-1, o que concorda com a outra referência. No 

espectro de infravermelho da matriz do Vinctifer comptoni foram encontradas bandas 

em 1651 e 1672 cm-1 que pode ser associadas ao modo 2(H2O) e uma banda larga em 

com picos em 3405, 3503 e 3549 cm-1, que podem ser associadas aos modos de 

estiramento OH. Dessa discussão fica entendido que, de fato, a gipsita é um dos 

componentes da matriz da qual foi retirado o fóssil do Vinctifer comptoni. 

Além das bandas associadas à gipsita, também foram encontradas bandas no 

infravermelho que são características de outros materiais. Por exemplo, foram 

observadas bandas em 713 e 876 cm-1 que são características das vibrações do tipo 

deformação simétrica do CO3, 4(CO3) e deformação assimétrica do CO3, 2(CO3), 
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respectivamente. Tal fato aponta para a possível presença de calcita na matriz 

investigada. Por outro lado, uma banda em aproximadamente 1540 cm-1, que poderia ser 

associada a um estiramento assimétrico do CO3, e que fora observado no Cladocyclus 

gardneri, não foi observada com clareza no espectro apresentado na Figura 4.19. De 

certa forma isso pode ser justificado pelo fato da calcita ser uma fase ocorrendo em 

pequena quantidade na matriz do Vinctifer comptoni, conforme demonstrado pela 

análise de difração de raios-X. Ainda no espectro da matriz é possível observar-se uma 

banda relativamente intensa em ~ 1035 cm-1 que pode estar associada a uma vibração de 

estiramento Si – O, bem como várias bandas entre 400 e 600 cm-1, algumas das quais 

podem estar associadas a dobramentos O – Si – O. Dessa forma confirma-se a presença 

de quartzo na matriz do Vinctifer comptoni.  

 

 

FIG. 4.21: Espectro de infravermelho da matriz do Vinctifer comptoni. 

 

 Após se compreender que na matriz do Vinctifer comptoni, o espectro de 

infravermelho aponta para a presença da gipsita, do quatzo e da calcita (a presença da 

pirita não foi detectada, apesar de evidência de difração de raios-X) procede-se agora a 



análise do espectro de infravermelho do fóssil respectivo, que é apresentado na Figura 

4.22. Comparando-se os espectros da matriz (Figura 4.19) e do fóssil, percebe-se que o 

deste último é bem mais simples, concordando com os dados de difração de raios- 

X que indicam para o fóssil do Vinctifer comptoni a ocorrência predominante de 

hidroxiapatita. De fato, no espectro do fóssil são observadas bandas intensas em 565, 

578 e 605 cm-1, que são associadas a uma vibração do tipo 4(PO4) e uma muito intensa, 

com picos em 1040 e 1067 cm-1, que são associados a uma vibração do tipo 3(PO4). 

Além disso, são observadas bandas em 3360 e 3545 cm-1 que podem estar associadas a 

vibrações do tipo estiramento O – H, que são originárias da hidroxiapatita. Dessa forma, 

a espectroscopia infravermelha confirma a presença da hidroxiapatita no fóssil do peixe. 

 Além dessas bandas também é possível observar-se outras bandas que podem 

estar associadas a vibrações de unidades CO3 da calcita. Por exemplo, a banda larga 

com picos em 1423 e 1460 cm-1 pode estar associada a vibrações do tipo 3(CO3) 

enquanto que uma banda em 866 cm-1 pode estar associada a uma vibração do tipo 

3(CO3). Isso é um dado interessante e, nesse caso, a espectroscopia infravermelho 

mostra-se complementar à difração de raios-X: enquanto nesta última técnica foi 

observado a presença de hidroxiapatita, pela espectroscopia infravermelho além da 

hidroxiapatita também apareceram indícios de ocorrência de calcita. Uma listagem das 

freqüências das bandas observadas no infravermelho tanto da matriz quanto do fóssil do 

Vinctifer comptoni é apresentada na Tabela 4.4, onde também se faz uma identificação 

tentativa das várias bandas observadas. 

 Em resumo, tanto o espécime do Cladocyclus gardneri quanto o espécime do 

Vinctifer comptoni parecem ter se fossilizado via um processo de calcificação. No 

primeiro caso, a calcita deve ter desempenhado um papel importante, haja vista que é 

uma das fases constituintes da matriz de onde o fóssil foi retirado. No segundo caso, 

além da calcita, também a gipsita deve ter desempenhado um papel relevante, uma vez 

que ela também está presente na matriz que envolvia o fóssil. Da mesma forma que na 

discussão da calcificação do fóssil de Cladocyclus gardneri foi levantada a hipótese do 

envolvimento de bactérias na potencialização de criação do sedimento que deu origem 

ao fóssil, no caso do Vinctifer comptoni também fica a hipótese da ocorrência de 

bactérias no processo químico que levou à produção do respectivo fóssil. Além disso, é 

de se esperar que outras contribuições para o processo de fossilização também estejam 
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presente no caso do Vinctifer comptoni. Isso porque além da calcita, a gipsita também 

entra na constituição da rocha matriz e do fóssil, o que significa que um processo 

químico diferente contribua para a fossilização do referido peixe. Como afirmado 

anteriormente, essas hipóteses exige outros estudos que estão além do escopo da 

presente Tese.  

  

 

FIG. 4.22: Espectro de infravermelho do fóssil do Vinctifer comptoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4.5: Freqüências de alguns dos modos ativos no IR (em cm-1) que aparecem nos 

espectros FTIR do fóssil de Vinctifer comptoni e da matriz, e a atribuição tentativa dos 

mesmos.   

FÓSSIL VINCT. COMPT. MATRIZ ATRIBUIÇÃO 

 350 – 500  dobramento O – Si – O 

565 - 4(PO4) 

578 - 4(PO4) 

605 - 4(PO4) 

 672  4(SO4) 

 713 4(CO3) 

866 876 2(CO3)

 1005 1(SO4) 

- estiramento Si - O  

1040 3(PO4) 

1067 3(PO4) 

- 3(SO4) 

- 1149 3(SO4)

1423 - 3(CO3)

1460 - 3(CO3)

- 1651 2(H2O)

- 1672 2(H2O)

3360 3405 estiramento O – H  

 3503 estiramento O – H 

3545 3549 estiramento O – H 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 

Através de diversas técnicas espectroscópicas como o uso de difração de raios-

X, infravermelho, espectroscopia Raman, análises térmicas e outras se pode vislumbrar 

a intimidade de materiais fósseis e elucidar algumas das maneiras pelas quais a natureza 

gerenciou os processos de fossilização de certos fósseis recolhidos da Formação Ipubi 

da Chapada do Araripe.  

No que diz respeito às medidas realizadas no fóssil de terópoda, descobriu-se 

através de uma série de medidas físicas que a composição do fóssil é 

predominantemente hidroxiapatita de cálcio (Ca10(PO4)6(OH)2) e que a composição da 

matriz é predominantemente calcita, lembrando que o primeiro destes é um componente 

abundante em organismos vivos, em particular em ossos. Isso indica uma substituição 

parcial do fóssil por elementos presentes no ambiente deposicional, preservando 

substâncias, principalmente, de tecidos duros como os ossos. Da análise de EDS pode-

se também concluir que, observando-se a presença de quantidades expressivas de 

enxofre e de ferro, que existia em torno do material fossilizado um ambiente anóxido. 

Além disso observou-se que durante o processo de fossilização do terópoda ocorreu a 

difusão tanto do fóssil para a matriz quanto da matriz para o fóssil, que é um resultado 

bem diferente daquele de uma análise anterior realizada com um fóssil da Formação 

Romualdo. Tal fato indica, pelo menos em parte, diferentes dinâmicas de fossilização 

para fósseis das Formações Romualdo e Ipubi, ambas localizadas na parte superior da 

Bacia do Araripe. 

Através da fluorescência de raios-X pode-se evidenciar a presença dos 

elementos Si, Fe, Al, K, Mg, Ca, S, Ti, na rocha matriz de uma planta fóssil e, na 

mesma se encontrou os elementos S, Fe, Si, Al, K e Ca o que indica existência de 

fósseis piritizadas na Formação Ipubi observando a existência de FeS2 na planta fóssil, 

ou seja, a pirita. A piritização é um processo químico complexo, sendo diferente dos 

processos de fossilização que ocorreram com a mesma espécie de fóssil recolhido nas 

Formações Romualdo e Ipubi. De fato, nestas duas últimas formações o processo de 

fossilização ocorreu por caldificação. Isto sugeriu que a preservação dos fósseis nos 

estágios iniciais do processo de fossilização foi auxiliada pela alta salinidade do 

ambiente, com o potássio, o cálcio e o cloro no período Cretáceo formando diferentes 

sais dissolvidos nas águas da laguna. Uma vez que a pirita, sob condições marinhas se 



forma quando o pH tem valores entre 6 e 9, pode-se entender que este deveria ser o pH 

da água do paleomar. Além disso, por causa da conservação dos fósseis, pode-se inferir 

que havia abundância de substâncias contendo ferro dissolvido em sulfetos. Com o 

difratograma de DRX indicando a piritização é possível propor que o ambiente que 

envolvia o fóssil de cerca de 100 milhões de anos, como sugerem diversos trabalhos da 

literatura a respeito da Formação Ipubi, era anóxido e de temperatura elevada. A 

importância desta parte do trabalho reside no fato de que os fósseis de plantas 

piritizadas são as fontes mais comuns de dados da anatomia tridimensional das 

primeiras plantas vasculares, o que pode fornecer informação sobre a evolução dos 

tecidos condutores de água e a diversificação de plantas terrestres vasculares durante o 

Devoniano. Como uma das perspectivas de trabalho futuro pode-se sugerir a análise de 

folhas piritizadas mais bem conservadas do que a investigada nessa tese com o objetivo 

de ser ver os detalhes dos tecidos acima referidos. 

Finalmente, foi realizada uma análise de dois fósseis de peixes da Formação 

Ipubi, Vinctifer comptoni e Cladocyclus gardneri, através de difração de raios-X e de 

espectroscopia infravermelha. Dessas análises foi possível apreender que a matriz do 

Cladocyclus gardneri é constituída predominantemente das fases calcita, quartzo e 

pirita, enquanto que o fóssil do referido peixe é consituído principalmente por calcita e 

hidroxiapatita. Já no que diz respeito ao Vinctifer comptoni, a principal fase da matriz é 

a gipsita, com fases secundárias de pirita, quartzo e calcita; o fóssil, por outro lado, é 

constituído fundamentalmente por hidroxiapatita. Portanto, as análises apontam que a 

fossilização dos dois espécimes de peixe foi via calcificação, com a calcita envolvida no 

processo do Cladocyclus gardneri, enquanto que a gipsita e a calcita estariam 

envolvidas no processo do Vinctifer comptoni. Já a calcificação propriamente dito é um 

processo complexo, mas uma possibilidade envolveria a ação de bactérias que 

permitiriam a adsorção de íons Ca2+ e Mg2+ sobre as suas superfícies carregadas 

negativamente. Uma vez que os íons de Ca2+ e Mg2+  podem começar a precipitação de 

substâncias envolvendo o CO3, como a calcita, esses microorganismos serviriam como 

nucleadores da precipitação de calcita sobre os espécimes que viram fósseis.  

Como perspectivas sugeridas estão a continuidade da caracterização dos diversos 

fósseis da região com as técnicas utilizadas neste trabalho e com outras que possamos 

acrescentar através de interações com outras instituições que possam colaborar com as 

instituições UFC e URCA. Ou seja, pretende-se utilizar outras técnicas adicionais para 

inferir com mais precisão sobre o paleoclima ao tempo de ocorrência dos fenômenos 
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que provocaram o processo de fossilização desse lagerstatten que é a Chapada do 

Araripe. 

Como outra perspectiva pode-se fazer uma análise dos fósseis em um perfil de 

fina escala da Formação Ipubi desde a altura onde é encontrado o gesso até o contato 

com a Formação Romualdo para estudar a variação da composição destes fósseis. É 

uma boa perspectiva de continuidade desse trabalho por esperarmos com isso mais 

elucidações dos processos fossilíferos ali ocorridos. 
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APÊNDICE A: 

 

IDENTIFICAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS SEMELHANTES ATRAVÉS DA 

ESPETROSCOPIA RAMAN 

 

Foi visto ao longo do trabalho que diferentes fases de materiais inorgânicos 

semelhantes podem ser discernidas pela espectroscopia Raman. Assim, por exemplo, 

diferentes fases de substâncias contendo sulfato de cobre podem ser distinguidas pela 

técnica. Na Figura A1 apresentam-se os espectros Raman da antlerita 

(CuSO42Cu(OH)2), langita (CuSO43Cu(OH)2.2H2O), brochanita (Cu4SO4(OH)6) e 

posnjakite (CuSO43Cu(OH)2.H2O). 

 

 

Figura A1: Espectros Raman de quatro compostos de sulfato de cobre (Gilbert 2003). 
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 Como um segundo exemplo, a Figura A2 apresenta os espectros Raman da 

gibbsita (γ-Al(OH)3), da boehmita (γ-AlOOH), da diáspora (α-AlOOH) e da bayerita 

(α-Al(OH)3). Nesta figura muito claramente se compreende que apesar da semelhança 

da fórmula química, há uma grande diferença qualitativa entre os diversos espectros 

Raman. 

 

 

 

 

Figura A2: Espectros Raman de quatro compostos de óxidos de alumínio (Ruan 2001). 

 

 

 



 

Outro exemplo de distinção entre duas formas de substâncias químicas muito 

semelhante é dado pelo óxido de cromo. Dependendo se ele é Cr2O5 ou Cr3O8, seus 

espectros Raman diferiram bastante como é apresentado na Figura A3, retirada da 

Referência (J.E. Maslar et al., J. Raman Spectroscopy 32 (2001) 201). 

 

 

 

Figura A3: Espectros Raman do Cr3O8 (acima) e do Cr2O5 (abaixo). As figuras (b) são 
as mesmas de (a), com a diferença que possuem as escalas de intensidade estendidas  
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(Maslar, 2001). 
 

Um quarto exemplo que pode ser fornecido em relação à discriminação altamente 

eficiente da espectroscopia Raman no que diz respeito a compostos bastante 

semelhantes foi conseguida com o carbonato de cálcio hexahidratado (CaCO3.6H2O) e o 

monohidratado  (CaCO3.H2O). Este belo exemplo é apresentado na Figura A4. 

 

 

 

 

 

Figura A4: Espectros Raman do carbonato de cálcio hexahidratado (CaCO3.6H2O) e do 
carbonato de cálcio monohidratado  (CaCO3.H2O), respectivamente, nos quadros acima 

e abaixo (M.M. Tlili et al., J. Raman Spectroscopy 33 (2002) 10). 



 

Um quinto exemplo de substâncias similares discriminadas pela espectroscopia 

Raman são os do sulfato de sódio decahidratado (Na2SO4.10H2O) ou mirabilita e do 

sulfato de sódio heptahidratado  (Na2SO4.7H2O), que estão apresentados na Figura A5. 

Observe-se que mesmo sem se investigar a região dos modos relacionados aos 

estiramentos OH da água (em ~ 3400 cm-1) é possível perceber a diferença entre os dois 

espectros. 

 

 

 
 

Figura A5: Espectros Raman da mirabilita, ou sulfato de sódio decahidratado 
(Na2SO4.10H2O) e do sulfato de sódio heptahidratado  (Na2SO4.7H2O), 

respectivamente, nos quadros superior e inferior (Hamilton, 2010). Os espectros 
pontilhados correspondem às substâncias em solução. 
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Como sexto e último exemplo, podemos citar o caso dos materiais que possuem 

enxofre em suas estruturas, e que está mais de perto relacionado com os resultados de 

espectroscopia Raman apresentados nesta Tese. Na figura A6 apresentam-se os 

espectros Raman da pirita (FeS2, que possui simetria cúbica), da marcassita (um 

polimorfo da pirita, FeS2, com estrutura ortorrômbica) e da arsenopirita (FeAsS). 

Obviamente, existem vários outros compostos inorgânicos com enxofre, mas cujos 

espectros não estão representados na figura, como a molibdenita (MoS2), a cattierita 

(CoS2), vaesita (NiS2) e a calcopirita (CuFeS2), entre outros. Confirmando os espectros 

da Figura A6, na Figura A7 apresentam-se partes dos espectros Raman da pirita e da 

marcassita publicados em outra referência. 

 

 

Figura A6: Espectros Raman da pirita (I), da pirita (II), da marcassita e da 
arsenopirita (Wincott, 2006). 

 
Figura A7: Espectros Raman da pirita e da marcassita (Hopp, 2001). 



 
 Além de poder identificar substâncias químicas semelhantes e mesmo 

polimorfos da mesma substância, como é o caso da pirita e da marcassita, a 

espectroscopia Raman pode identificar unidades ou íons dentro de uma matriz cristalina. 

Para exemplificar este último aspecto pode-se citar o caso da turmalina. A turmalina 

possui uma composição muito complexa, com fórmula química geral dada por 

XY3Z6(T6O18)(BO3)3V3 W, onde X é o sítio ocupado por Na+ (K+), Ca2+ (Mg2+), ou 

alguma vacância; o sítio Y pode ser ocupado por vários cátions possuindo diferentes 

cargas e tamanhos, como Li+, Mg2+, Fe2+, Mn2+, Al3+, Fe3+, Mn3+, ou Cr3+. O sítio Z é 

tipicamente ocupado pelo Al3+, mas também pode ser ocupado por cátions do tipo Mg2+, 

Fe3+, Cr3+, ou V3+, o sítio T é geralmente ocupado por Si, podendo conter pequenas 

quantidade de B e Al; o sítio V é tipicamente ocupado por OH−, mas pode também ser 

ocupado por O2−; e o sítio W é ocupado por O2−, OH−, or F−. Uma forma precisa de 

confirmar, por exemplo a presença do OH− é investigando-se o espectro Raman na 

região espectral em torno de 3600 cm-1. Como é apresentado na Figura A8, a presença 

do OH produz bandas relativamente intensas nesta região espectral. 

 
 

 

 
 

Figura A8: Espectros Raman da turmalina elbaita na região das vibrações OH 
(Hoang, 2011). 
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 Obviamente que, dependendo do tipo de turmalina que esteja sendo investigada, 

a região das vibrações OH será bem diversa, uma vez que as hidroxilas estão rodeadas 

por diferentes cátions. Assim, diferentes vibrações de estiramento OH estarão 

relacionadas com diferentes ambientes cristalinos, como é ilustrado na Figura A9. 

 
 

 
 

Figura A9: Espectros Raman de diferentes turmalinas na região das vibrações de 
estiramento OH (Hoang, 2011). 


