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Estudos de proveniência sedimentar estão sendo realizados na Bacia de Resende, sul do 
Estado do Rio de Janeiro, utilizando-se traçadores isotópicos de Sm-Nd e Sr, e litogeoquímicos 
(elementos maiores e traço). Essa bacia, eminentemente siliciclástica, possui cerca de 240 km2 
e 45 km de comprimento e está situada no segmento central do Rift Continental do Sudeste do 
Brasil. A espessura do preenchimento sedimentar alcança cerca de 500 m e seu registro 
compreende, na base, depósitos eocênicos (?) da Formação Ribeirão dos Quatis (sistema 
fluvial entrelaçado pré ou sin-tectônica rifte) sotopostos pelas sucessões sedimentares 
eocênicas de rifte da Formação Resende (sistema fluvial entrelaçado com leques aluviais 
marginais). No topo da sucessão, ocorrem os depósitos miocênicos da Formação Floriano 
(sistema fluvial meandrante). Duas áreas-fonte adjacentes à Bacia de Resende são 
consideradas: o embasamento cristalino neo/paleoproterozoico constituído pelos gnaisses e 
granitos da Faixa Ribeira; e os complexos intrusivos/vulcânicos alcalinos mesozoicos (maciços 
de Itatiaia-Passa Quatro e do Morro Redondo). A amostragem incluiu: treze amostras da 
Formação Resende, sendo nove da Fm. Resende strictu sensu e quatro do Membro Itatiaia 
desta unidade (duas do Leque de Penedo e duas do Leque de Itatiaia); e, quatro amostras da 
Formação Floriano. As amostras de leque aluvial com maior componente alcalino (“leque de 
Itatiaia”) mostram εNd negativos de -12 a -13 e TDM de 0.74 a 0.80 Ga com pouca ou nenhuma 
contribuição isotópica do embasamento. Enquanto que as amostras de leque aluvial com maior 
componente do embasamento (“leque de Penedo”), também com εNd negativos de -14 a -17, 
exibem TDM de 1.97 a 1.98 Ga com pouca ou nenhuma contribuição isotópica das rochas 
alcalinas. Em relação as amostras de rochas pelíticas e arenosas dos sistemas fluviais das 
formações Resende e Floriano, valores de εNd (de -7.7 a -17.8) e TDM (de 0.85 Ga a 1.74 Ga) 
são compatíveis com uma mistura eficiente entre os componentes crustal e alcalino. Razões de 
87Sr/86Sr são muito a moderadamente radiogênicas em todas as unidades. Dados de 
litogeoquímica com base em elementos traço, incluindo terras raras, apontam para fontes mais 
crustais com alto componente félsico compatíveis a uma elevada reciclagem sedimentar 
(razões Th/Sc ≥ 1 e Zr/Sc ≥ 10) para todas amostras analisadas. Teores de La, Zr e Hf mais 
elevados e um maior fracionamento das terras raras leves foram registrados nas amostras do 
“leque de Itatiaia” se comparadas com as análises do “leque de Penedo” e das amostras dos 
sistemas fluviais.  Em contrapartida, o inverso ocorre nas razões Th/Co. Tanto os resultados de 
isótopos quanto os de litogeoquímica apontam que a composição isotópica e litogeoquímica 
das amostras de leques aluviais refletem suas áreas-fonte adjacentes, ao passo que as 
amostras de fácies fluviais indicam mistura de sedimentos das áreas-fonte citadas. Esta 
metodologia mostrou-se eficiente para avaliar diferenças nos padrões de idades isotópicas de 
rochas sedimentares que possam expressar diferenças nas contribuições de suas áreas-fonte, 
com ou sem mistura de fontes. 
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