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RESUMO: O Grupo Port au Port, oeste de Newfoundland (Terra Nova), Canadá, é uma sucessão
carbonática  cambriana,  composta  por  três  ciclos  transgressivos-regressivos  de  carbonatos
lamosos  e  folhelhos  na  base  e  grainstones  oolíticos  no  topo.  Um  influxo  de  sedimentos
siliciclásticos  coincide  com valores  positivos  da  razão  isotópica  de  carbono  (δ13CVPDB)  nos
carbonatos marinhos. Esta excursão, que apresenta magnitude de até + 5 ‰ em sucessões
carbonáticas do Cambriano Superior de diversas localidades, incluindo China, Kazaquistão e
Omã, é denominada SPICE (Steptoean Positive Isotope Carbon Excursion). No cráton Norte
Americano (Laurentia), esta excursão indica o limite entre as sequências Sauk II e Sauk III,
marcado pelo influxo de sedimentos siliciclásticos durante a máxima regressão. A espessura  e
a magnitude da excursão variam de ~200 m e + 5 ‰ em Nevada e Utah (EUA), e ~20 m e +2
‰ em Newfoundland. Novos dados de  δ13C,  δ18O,  δ13Corg e de petrografia do Grupo Port au
Port  nas localidades de  March  Point  e  de  Felix  Cove  devem auxiliar  no  entendimento  da
dinâmica e das condições paleoambientais da geração da SPICE. O arcabouço estratigráfico e
as características dos depósitos siliciclásticos variam ligeiramente entre estas duas localidades.
Em March Point, uma camada de ~1 m de espessura de quartzarenito fino, moderadamente
selecionado e compactado ocorre ligeiramente acima do pico da excursão. Em Felix Cove, uma
camada quartzarenito bem selecionado e arredondado com ~0,25 m de espessura ocorre junto
com a inflexão positiva do δ13C. A análise petrográfica preliminar indica uma forte influência da
diagênese, com extensa dolomitização nas camadas imediatamente sotopostas e sobrepostas
à excursão, principalmente em March Point. Os valores de  δ13C da excursão em Felix Cove
chegam a +1,8 ‰ (um pouco inferiores aos da literatura, +2,2‰) em um intervalo de ~20 m de
espessura , enquanto que na localidade de March Point os valores de δ13C chegaram a +1,1 ‰
em ~5  m.   As  razões  isotópicas  de  carbono  na  matéria  orgânica  (δ13Corg)  confirmam a
excursão positiva,  variando entre -30 e -22 ‰, apesar  do comportamento ser  diferente do
observado  para  os  valores  de  δ13C dos  carbonatos.  Os  valores  de  isótopos  de  oxigênio
(δ18OVPDB) variam entre -9.0 e -5,4 ‰ em Felix Cove, e entre -8,5 e -4,5‰ em March Point, sem
clara  correlação com os valores  de  δ13C.  Análises  de  isótopos  de  estrôncio  (Sr87/Sr86)  em
execução  deverão  auxiliar  na  análise  das  variações  do  nível  relativo  do  mar,  desde  que
avaliações  preliminares  indicam  uma  influência  da  paleogeografia  na  acumulação  dos
carbonatos. Por outro lado, processos diagenéticos podem ter influenciado nas diferenças de
magnitude da excursão positiva de carbono observada nas rochas carbonáticas cambrianas de
Newfoundland. 
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