O Pré-Sal e o Ambiente
Apresentação de um Modelo Alternativo para a Formação de Extensas Camadas de Sal e
Análise de Alguns dos Aspectos de Natureza Química que o Constituem
Tarcisio da Silva Vieira
Resumo: Apresenta-se um modelo alternativo para a formação de extensas camadas de sal, tanto
oceânicas como continentais, em oposição aos modelos uniformitarista que se utilizam da lenta
evaporação de águas, os quais são tradicionalmente aceitos no âmbito da geologia convencional e
amplamente vinculada pela mídia. Em seguida é feita a análise, sob a luz dos conceitos químicos e
parâmetros termodinâmicos necessários para a precipitação salina, dos mecanismos propostos
para a deposição de grandes quantidades de sal. Por fim, conclui-se que o modelo hidrotermal
proposto, em associação com outros modelos catastrofistas para a deposição e formação de
vastos depósitos sedimentares, apresenta-se como uma elegante argumentação a favor da
formação rápida das extensas camadas de sal tendenciosamente chamadas de “evaporitos”. Este
artigo busca inserir o pensamento criacionista, fundamentado em diversos princípios científicos,
na temática do Pré-Sal, tão em voga recentemente.

Introdução
Pré-sal é a designação dada às camadas de rochas porosas que armazenam petróleo e gás,
a profundidades que variam entre cinco mil e sete mil metros, e a cerca de quatrocentos
quilômetros da costa brasileira (mar adentro), se estendendo desde o litoral de Santa Catarina até o
litoral do Espírito Santo. Essas camadas de rochas porosas estão situadas logo abaixo de extensas
camadas de sal, que funcional como um “selante”, impedindo que o petróleo escape, vindo daí a
designação de “pré-sal”.
A mídia tem veiculado um grande volume matérias versando sobre as chamadas
“Camadas do Pré-Sal”, de onde se pretende extrair grandes quantidades de petróleo e, com isto,
inserir o Brasil entre os grandes exportadores mundiais. Tais matérias, em geral, estão associadas
aos aspectos econômicos advindos da exploração destas “novas” reservas de petróleo1.
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Notícias associando a exploração de petróleo na chamada “Camada do Pré-Sal” e o crescimento da economia brasileira ocupam a
quase
totalidade
das
matérias
versando
sobre
o
assunto,
como
por
exemplo,
em:
http://noticias.uol.com.br/especiais/pac/ultnot/2010/03/29/governo-preve-r-1257-bilhoes-para-petroleo-pre-sal-no-pac-2.jhtm;
http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2010/04/14/petro-sal-vai-virar-pre-sal-sa-diz-ministro.jhtm;
http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2010/05/12/shell-quer-comecar-a-perfurar-no-pre-sal-de-santos-ainda-esteano.jhtm e http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=71130. Páginas acessadas em 07/06/2010.
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Na controvérsia entre as idéias apresentadas pelo Criacionismo Bíblico e pelo
Evolucionismo, o período de duração dos eventos desempenha um importante papel. O surgimento
e a evolução das formas de vida até o estágio atual necessitariam de cerca de 4,5 bilhões de anos
na perspectiva evolucionista. Porém, na perspectiva criacionista, desde a formação dos chamados
tipos básicos de organismos vivos, pelo Criador, na Semana da Criação, até o atual estágio de
degradação das formas viventes e do mundo físico, teriam se passado apenas alguns milhares de
anos.
De modo análogo, o período de tempo necessário à formação das extensas camadas de
sal, as quais se sobrepõem às camadas de rochas porosas que armazenam petróleo, também se
insere nesta controvérsia. As explicações veiculadas pela mídia para a formação destas extensas
camadas de sal, bem como aquelas apresentadas nos livros didáticos, por serem em geral de cunho
evolucionista, requerem períodos de milhões de anos, não sendo assim condizentes com a narrativa
bíblica.
Desta forma, este artigo discutirá a possibilidade de formação destas extensas camadas de
sal a partir de uma perspectiva criacionista, apresentando um modelo hidrotermal catastrofista
alternativo em oposição ao modelo uniformitarista atualmente em vigência na geologia tradicional,
enfatizando principalmente nos aspectos químicos e termodinâmicos relacionados com a
precipitação salina.

Principais Espécies Químicas Constituintes da Água dos Mares e Oceanos
A água dos mares e oceanos, do ponto de vista químico, consiste em uma solução
formada por compostos orgânicos provenientes de organismos marinhos, gases e diversos sais, os
quais apresentam diferentes coeficientes de solubilidade. Se todo o líquido constituinte de 1000
gramas desta solução fosse evaporado, a massa de sólidos recolhida seria de aproximadamente 35
gramas.
O elevado teor de sais nas águas oceânicas é explicado por uma associação de diferentes
fatores. Sedimentos oriundos da erosão das rochas da crosta terrestre seriam transportados pelos
rios até os oceanos e mares. Tais sedimentos estariam constituídos principalmente pelas espécies
químicas Na+, K+, Ca2+ e Mg2+. Ânions como Cl-, Br-, HCO3- e SO42- teriam sua origem em
erupções vulcânicas, os quais seriam transportados diretamente pela ação dos ventos e da chuva,
ou indiretamente pelos rios, até os oceanos e mares. O magma proveniente de erupções vulcânicas
ou da atividade ígnea intrusiva no fundo oceânico representam as principais fontes de sais para os
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oceanos2. A Tabela 1 mostra a concentração média destes íons, em partes por milhão, na água do
mar.
A Figura 1 representa de modo aproximado a salinidade média na superfície das águas
oceânicas. Como se nota na Figura, as maiores salinidades são observadas nas regiões tropicais,
onde se verificam elevadas taxas de evaporação, resultando em um aumento da concentração dos
compostos dissolvidos na solução. Desta forma, as taxas de evaporação e de precipitação
contribuem de modo significativo para a variação da salinidade nos oceanos e nos mares.

Tabela 1. Concentração média das principais espécies iônicas que constituem a água do mar3.

Íons

Concentração

Íons

Concentração

(Cátions)

(ppm)

(Ânions)

(ppm)

Na+

10560

Cl-

18980

K+

380

Br-

65

Mg2+

1270

HCO3-

140

Ca2+

400

SO42-

2650

Figura 1. Salinidade na Superfície das águas oceânicas. A salinidade varia em função de diversos fatores, dentre eles, as taxas de
evaporação das águas oceânicas e de precipitação pluviométrica sobre os mesmos. Assim, a Figura é uma aproximação. Imagem
adaptada de <http://en.wikipedia.org/wiki/File:WOA05_sea-surf_SAL_AYool.png> Acesso em 14/06/2010
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Mais informações sobre a origem da salinidade nos oceanos estão disponíveis em
<http://www.cfh.ufsc.br/~oceano/documents/ApostilaFISQUIM.pdf> e <http://labqom.io.usp.br/downloads/IOF212/H2O_mar_origem_propriedades.pdf> Páginas acessadas em 14/06/2010.
3
Tabela modificada de Florêncio, C. P., Filho, E. R. Geoquímica do Bromo em Halitas na Sub-bacia Evaporítica de Maceió.
Revista de Geologia, 11, 5-14, 1998.
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Se uma amostra de água proveniente dos oceanos e mares fosse evaporada, durante o
processo de evaporação o volume da solução diminuiria gradualmente. Isto resultaria na formação
de uma seqüência de lâminas constituídas por diferentes minerais, na qual os sais com a menor
solubilidade em água formariam a base, no fundo do recipiente, e os sais com a maior solubilidade
em água, na temperatura considerada, ficariam no topo. A Tabela 2 contém alguns dos sais mais
comuns na água do mar e os seus respectivos coeficientes de solubilidade (em água pura) na
temperatura de 20°C.
O coeficiente de solubilidade é uma grandeza que indica a quantidade máxima de soluto
(neste caso, os sais) que pode ser dissolvido em uma quantidade padrão de solvente (neste caso, a
água), numa dada temperatura.
Considerando o que foi dito anteriormente, ao se evaporar gradualmente certo volume de
água oceânica, espera-se encontrar uma seqüência de lâminas de deposição salina exatamente na
mesma seqüência daquela apresentada na Tabela 2. O sulfato de cálcio (CaSO4), por apresentar o
menor coeficiente de solubilidade, seria o primeiro a ser precipitado, no fundo do recipiente. Já o
cloreto de sódio (NaCl), em função de apresentar o maior coeficiente de solubilidade, seria o
último a ser precipitado, constituindo o topo das lâminas de deposição.

Tabela 2. Coeficientes de solubilidade de alguns dos sais mais comuns que constituem a água dos oceanos e mares.

Sais

Solubilidade a 20°C
(g/100g de H2O)

NaCl

35,8

KCl

34,4

CaSO4

0,24

Depósitos Salinos de Grandes Dimensões
Depósitos salinos de grandes dimensões estão presentes em diversas partes do mundo,
tanto em áreas continentais quanto em ambientes marinhos. As rochas sedimentares que
constituem estes extensos depósitos salinos são constituídas por minerais abundantes na água dos
oceanos e mares, dentre eles: Gipsita (CaSO4.2H2O), Anidra (CaSO4), Halita (NaCl) e Silvita
4

(KCl). A Figura 2 mostra os principais depósitos salinos em áreas continentais e em ambientes
marinhos.

A

B

Figura 2. Principais depósitos evaporíticas de grande extensão em áreas continentais e suas respectivas idades4,
segundo a geologia tradicional (A) e em ambientes marinhos (B) 5.

4

Acervo do autor.
Disponível em <http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0521510_08_cap_02.pdf> Certificado digital número
0521510/CA. Acesso em 30/06/2010.
5
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No mapa A da Figura 2, encontram-se os depósitos evaporíticos de grande extensão
localizados em áreas continentais, formados, segundo a geocronologia tradicional, em diferentes
eras. No mapa B da mesma Figura, destacam-se as principais formações evaporíticas em ambientes
marinhos, dentre as quais se encontra a região de exploração de petróleo em águas profundas no
litoral brasileiro, o Pré-sal. Na verdade, cerca de 70% dos campos de petróleo em rochas
carbonáticas, em todo o mundo, estão associados a sedimentos que constituem estas extensas
formações salinas6.
As rochas que constituem estes vastos depósitos salinos, formados tanto em ambientes
continentais quanto em ambientes marinhos, são conhecidas como evaporitos. Para se determinar a
origem marinha ou não dos depósitos salinos, geralmente se faz a determinação da concentração de
brometos existente nestes depósitos, sendo que concentrações iguais ou superiores a 65 ppm
indicam origem marinha para a formação evaporítica7.
Os depósitos evaporíticos, embora ainda seja controverso na bibliografia especializada,
são geralmente classificados em Sabkhas e em Bacias, sendo que estas são subdivididas em Bacias
de Águas Profundas e em Bacias de Águas Rasas.
Sabkhas é um termo de origem árabe que significa “planície salgada”, o qual representa
muito bem este tipo de formação, que é caracterizada por sedimentação evaporítica em uma
matriz, sendo esta de constituição carbonática, siliciclástica ou mesmo mista. Estes depósitos estão
geralmente associados a ambientes desérticos, tanto na costa continental quanto na margem de
grande lagos interiores. Os minerais evaporíticos mais comuns deste tipo de formação são a
gipsita, anidrita e halita8, sendo que o pacote sedimentar formado é, em geral, de pequena
espessura, variando entre 30 centímetros e, no máximo, 2 metros9. A Figura 3 exemplifica uma
destas formações evaporíticas10 nas proximidades do Mar Mediterrâneo, na Tunísia.
Evaporitos de Bacias de Águas Rasa, em geral, são depósitos formados em bacias
situadas após uma barreira sobre a qual o mar extravasou durante períodos de maré alta. Com o
processo contínuo de evaporação, a concentração salina nestas bacias aumenta gradualmente e, na
medida em que o volume de água não é mais suficiente para dissolver um determinado sal
constituinte da salmoura, este é precipitado. É oportuno lembrar que os sais que apresentam o

6

Warren, J.K.. Evaporite Sedimentology. Importance in Hydrocarbon Accumulation. Prentice Hall, 1989, p285.
Para estudos adicionais sobre a relação entre a concentração de brometos em salmouras e a origem marinha dos depósitos
evaporíticos, ver Florêncio, P. C., Filho, E. R. Geoquímica do bromo em halitas da sub-bacia evaporítica de Maceió. Revista de
Geologia, 11, 5-14, 1998.
8
Silva, M. A. M., Schreiber, B. C., Santos, C. L. Evaporitos como recursos minerais. Revista Brasileira de Geofísica, 18, 337-350,
2000.
9
Schreiber, B. C., Tabakh, M. El. Deposition and early alteration of evaporites. Sedimentology. Millennium Reviews,47, 215-238,
2000.
10
Mais informações sobre formações evaporíticas do tipo Sabkhas podem ser obtidas no sitio
<http://www.soton.ac.uk/~imw/sabkha.htm> Acesso em 02/07/2010
7
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menor coeficiente de solubilidade são depositados primeiro. A Figura 4 ilustra a formação de
depósitos salinos neste tipo de bacias.

A

B

Figura 3. Exemplo de uma formação evaporítica do tipo Sabkhas. Em A pode se notar uma planície inundada, o Sabkha El Melah,
na Tunísia, em 1987. Em B, a mesma região no ano de 1999. A porção branca é constituída por sais precipitados em função de
processo de evaporação. Disponível em <http://en.wikipedia.org/wiki/Sabkha> Acesso em 02/07/2010.

Figura 4. Ilustração sobre a formação de depósitos salinos em Bacias de Águas Rasas. Imagem disponível em
<http://sites.google.com/site/miguelcorreia25/sedimentaresevaporitos.jpg> Acesso em 02/07/2010.

O estudo sobre a formação de evaporitos em ambientes de águas rasas é feito mediante a
observação do comportamento de salinas artificiais. Diversos tanques (poços) recebem água do
mar, de lagunas ou enseadas pré-concentradas. Nos primeiros tanques observa-se a precipitação de
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minerais carbonatados, precipitação esta que é fortemente controlada pela ação de cianobactérias
presentes na água.
As cianobactérias, arranjando-se de forma peculiar, são responsáveis pela retenção e
aprisionamento de sedimentos, dando origem a tufos ou retículos denominados esteiras
microbianas ou esteiras algálicas11. Conseqüentemente, muita matéria orgânica pode ser
encontrada no fundo destes tanques. A Figura 5 mostra a formação destas esteiras na Lagoa de
Araruama, no Rio de Janeiro.

Figura 5. Esteiras algálicas formadas em salina da Lagoa Araruama, no Rio de Janeiro. Imagem reproduzida de Silva, M. A. M.,
Schreiber, B. C., Santos, C. L. Evaporitos como recursos minerais. Revista Brasileira de Geofísica, 18, 337-350, 2000.

Nos tanques posteriores, nos quais a salinidade já é bastante elevada, são depositados sais
em ordem crescente de seus respectivos coeficientes de solubilidade, conforme dito anteriormente.
A Figura 6 ilustra este modelo de salinas para o estudo de formações evaporíticas, o qual foi
utilizado para se avaliar a evolução de salmouras salinas e hipersalinas em tanques que recebiam
água do lago Quarun, no Egito.
Os processos responsáveis pela formação de evaporitos em condições de águas profundas
são os menos compreendidos12, uma vez que, ao contrário das formações tipo Sabkhas e Bacias de
Águas Rasas, não existem atualmente ambientes em que este tipo de formação evaporítica esteja

11
Damazio, C. M., Silva e Silva, L. H. Cianobactérias em esteiras microbianas coloformes da Lagoa Pitanguinha, Rio de Janeiro,
Brasil. Revista Brasileira de Paleontologia, 9, 165-170, 2006.
12
Silva, M. A. M., Schreiber, B. C., Santos, C. L. Evaporitos como recursos minerais. Revista Brasileira de Geofísica, 18, 337-350,
2000.
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ocorrendo. O exemplo mais próximo são os depósitos sedimentares, de origem continental,
existentes no fundo do Mar Morto.

Figura 6. Ilustração dos tanques utilizados para o estudo da evolução de salmouras salinas e hipersalinas. Esquema adaptado de Ali,
Y. A., Dradir, A. A., El Sheikh, R. M. Evolution of the saline and hypersaline brines in the solar ponds from Lake Quaroun ,
Faiyoum-Egypt Egyptian Journal of Aquatic Research, 31, 213-225, 2005.

Segundo a geologia tradicional, ambientes de águas profundas seriam os responsáveis
pelas formações de depósitos salinos de alta continuidade lateral e vertical, ou seja, as formações
evaporíticas de maior extensão, sendo que a homogeneidade e continuidade destes extensos
depósitos evaporíticos somente poderiam ser justificados pela formação de uma salmoura de
grandes proporções13.

Um Modelo Alternativo para a Formação de Extensos Depósitos Salinos:
O Modelo Hidrotermal
Até agora foi feita a apresentação de algumas das características químicas da água que
constitui os oceanos e mares, bem como a apresentação e a exemplificação dos principais tipos de
depósitos tendenciosamente classificados como evaporíticos e dos ambientes associados com as
suas respectivas formações. Além disso, foi dito anteriormente que as explicações vinculadas pela
mídia, bem como aquelas presentes nos livros didáticos, em função dos milhões de anos requeridos
para a formação dos extensos depósitos salinos, não estão em acordo com o relato bíblico.
O público interessado na controvérsia entre as idéias apresentadas pelo Evolucionismo e
pelo Criacionismo Bíblico, diante deste fato e das constantes matérias relacionadas com as
13

Kendall, A. C. Evaporites. Em: Walker, R. G., James, N. P. Facies models: response to sea level change, p. 259-296, 1992.
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diversas temáticas do Pré-sal, aguarda com expectativa o posicionamento criacionista sobre a
formação de tais depósitos salinos.
Em função do pouquíssimo espaço dado pela mídia secular para a manifestação do
pensamento criacionista; do desconhecimento ou desinteresse das agencias publicitárias vinculadas
às diferentes denominações cristãs quanto à riqueza, variedade e profundidade do acervo existente
na Sociedade Criacionista Brasileira, bem como pelo reduzido número de colaboradores que atuam
ativamente em prol da causa criacionista no Brasil, há um aparente “silencio criacionista” quanto
aos assuntos relacionados com a temática do Pré-sal.
Contudo, muito antes desta temática ganhar tanto espaço na mídia, já existia um volume
significativo de publicações, de excelente qualidade, versando sobre a argumentação criacionista
para a formação de extensas e espessas camadas de sal.
Com o objetivo de romper com este aparente “silêncio criacionista”, bem como
incentivar a consulta e o estudo do rico acervo criacionista existente na biblioteca (e no sitio
www.scb.org.br) da Sociedade Criacionista Brasileira, é apresentado a seguir alguns pontos da tese
de David Irwin Nutting, a qual foi apresentada ao Institut for Creation Research Graduate School,
em 1984, como um dos requisitos para obtenção do Grau de Mastes of Science in Geology,
intitulada “Origin of Bedded Salt Deposits: A Critique of Evaporative Models and Defense of a
Hydrothermal Model”14.
Após listar os principais depósitos evaporíticos dos Estados Unidos, Nutting apresenta o
pensamento uniformitarista para a formação dos vastos depósitos salinos. Uma vez que se podem
observar atualmente a formação de pequenos depósitos salinos resultantes da evaporação da água,
os gigantes depósitos formados no passado geológico também teriam sido formados pelos mesmos
processos, recebendo assim a denominação de evaporitos (p. 4).
Nos Capítulos 2 e 3 são apresentados exemplos e argumentos contrários àqueles
apresentados pelos defensores do uniformitarismo. Discordando do dogma central da geologia
tradicional (o presente é a chave para o passado), Nutting se propõe a apresentar um modelo
catastrofista alternativo para explicar a formação de extensos depósitos salinos: O “Modelo
Hidrotermal”15.
Antes, porém, de apresentar em maiores detalhes seu modelo, Nutting discorre no
Capítulo 4 (iniciando na página 42) sobre algumas das principais discrepâncias existentes entre as
observações de campo e os resultados advindos de experimentos executados em laboratório.
14

A
tese
de
Nutting,
na
integra,
pode
ser
“baixada”
gratuitamente
no
site:
<http://www.discovercreation.org/documents/OriginofBeddedSaltDepositsCritiqueofEvaporativeModelsandDefenseofaHydrothermalModel.pdf> Página acessada em 05/07/2010.
15
Um excelente resumo do trabalho de Nutting, bem como outros trabalhos e considerações sobre a visão criacionista da formação
de extensos depósitos salinos estão publicados na Revista Criacionista número 81.
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Nestes experimentos a água dos oceanos e mares, ou soluções aquosas contendo os sais mais
comuns nessas águas, é evaporada sob condições supostamente idênticas àquelas nas quais os
depósitos evaporíticos teriam sido formados. Para fundamentar suas argumentações, o autor faz
uso de uma das obras clássicas da área de Geoquímica, “Introduction to Geochemistry”, de autoria
do Dr. Konrad B. Krauskopf.
Nutting ressalta que, apesar do Dr. Krauskopf ser defensor dos modelos uniformitaristas
para a formação dos vastos depósitos evaporíticos, ao comparar as informações relativas à
composição química das águas dos rios, riachos e lagoas, com a composição química dos mares,
oceanos e dos depósitos salinos, o Dr. Krauskopf afirmar ter encontrado diversas discrepâncias e
muitos problemas.
O primeiro destes problemas destacados refere-se à velocidade de dissolução dos
materiais que constituem as plataformas continentais. Segundo o Dr. Krauskopf, considerando as
atuais velocidades de dissolução destes minerais, a partir da concentração dos sais que se fazem
presentes em córregos e riachos, a estimativa feita, supondo como verdadeiros os princípios do
uniformitarismo, é de que os minerais que constituem os continentes tivessem sido quase que
totalmente dissolvidos em aproximadamente 30000 anos após a formação das plataformas
continentais (p. 43-44). “Onde, então, há tanto tempo mesmo para as mais recentes eras
geológicas?”, pergunta Nutting.
Mesmo utilizando-se dos princípios uniformitaristas, quando são comparadas as
concentrações dos mais abundantes íons nas águas dos rios e riachos (sódio, potássio, cálcio,
magnésio, cloreto e sulfato) com as concentrações destes mesmos íons nas águas dos oceanos e
mares, notam-se grandes diferenças, as quais se mostram como mais um sério problema. Mesmo
assumindo que “a composição das águas oceânicas não tenha mudado significativamente desde a
era Paleozóica” (p. 44), isto é, nos últimos 600 milhões de anos, ainda existe uma diferença muito
grande nas concentrações daqueles íons. Após um intervalo considerável de tempo como este,
considerando o volume de sedimentos que são transportados para os oceanos e mares todos os anos
e tendo em mente os princípios básicos de equilíbrio químico em meio aquoso, os geoquímicos
não esperavam encontrar tamanha diferença na concentração daqueles íons.
Algumas das discrepâncias verificadas entre os conteúdos mineralógicos encontrados nos
extensos e espessos depósitos salinos, e os minerais que deveriam ser depósitos sob condições em
que as águas fossem represadas em extensas e profundas bacias, as quais, segundo os principais
modelos da geologia tradicional, seriam necessárias para a formação daqueles depósitos salinos,
são apontadas e exemplificadas pelo Dr. Krauskopf, e Nutting, por sua vez, cita algumas delas em
sua tese. O conteúdo mineralógico da série Stassfurt, na Alemanha, quando comparado com a
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composição química dos sais precipitados pela evaporação em laboratório de águas oceânicas,
revelou uma quantidade de sulfato de cálcio excessivamente alta e uma proporção entre os sais de
potássio e magnésio excessivamente baixa (p. 46). Mais adiante, na página 47, Nutting apresenta
uma citação na qual o Dr. Krauskopf reconhece que os resultados obtidos experimentalmente, por
meio da evaporação da água dos oceanos, quando comparados com as observações de campo,
mostram-se insatisfatórios!
A comparação do mineral predominante e da seqüência de deposição em formações
evaporíticas antigas com as formações recentes, bem como com os resultados advindos de
experimentos em laboratório, também se mostra como mais uma discrepância. Observações de
campo indicam que o gesso é depositado primeiramente, em relação à anidrita, nos locais em que
atualmente se observa a formação de depósitos evaporíticos. Estas observações de campo estão em
harmonia com os resultados obtidos da evaporação de salmouras ou águas oceânicas, conforme
mostrado abaixo na Figura 7.

Figura 7. Gráfico estimativo do comportamento de uma salmoura, ou água oceânica, durante o processo de evaporação. Gráfico do
acervo do autor.

Nesta Figura, embora não esteja indicado no gráfico, nota-se, na ordem de deposição, que
o gesso é depositado primeiramente em relação à anidrita. Contudo, os extensos e espessos
depósitos antigos são constituídos predominantemente por anidrita (p. 47), não apresentando
quantidades significativas de gesso. O Dr. Krauskopf, como mencionado anteriormente, é adepto
do pensamento uniformitarista. Assim, na tentativa de explicar esta discrepância, ele, assim como a
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maioria dos geólogos, sugere a origem diagenética da anidrita a partir do gesso depositado
anteriormente. Para defender seus argumentos, segundo Nutting (p. 48), são realizados outros
experimentos em laboratório, agora sob “simuladas condições naturais”. Nestes experimentos, os
geoquímicos conseguem demonstrar a formação da anidrita a partir do gesso. Nutting então chama
a atenção para o fato de que tais “condições naturais” não podem ser conhecidas, uma vez que
depósitos evaporíticos para os quais sejam necessárias extensas e profundas bacias não estão sendo
formados em nenhum lugar atualmente, como foi mostrado anteriormente. Desta forma,
“simuladas condições naturais” são, na verdade, ajustes feitos com o objetivo de se alcançar
determinado resultado, neste caso, a transformação do gesso em anidrita.
Nutting então começa a discutir a relação entre a temperatura das águas oceânicas e a
precipitação de sais (p. 49). Ele afirma que as “simuladas condições naturais”, sob as quais os
experimentos feitos em laboratórios apoiariam as suposições uniformitaristas, descartam a
possibilidade das águas oceânicas terem apresentado, em muitas áreas, temperaturas muito maiores
de que aquelas convencionalmente aceitas pela geologia tradicional. Então, apresenta uma citação
do Dr. Ager, na obra The nature of the stratigraphical record, de 1981, na qual ele afirma que os
sedimentos depositados no passado foram formados rapidamente e

tiveram sua origem em

fenômenos de natureza catastrófica! Nutting não diz qual a cosmovisão do Dr. Ager, contudo,
considerando que a Editora desta obra é bastante tradicional no âmbito acadêmico (John Wiley and
Sons), o autor deste artigo pressupõe que não há nenhum cunho criacionista ali. Assim, Nutting
nos dirige ao quinto Capítulo de sua tese no qual é apresentado o Modelo Hidrotermal para a
Deposição de Grandes Corpos de Sal.
Na página 52 são listados os parâmetros geológicos para o estabelecimento do modelo
proposto. São eles:
1. Um período de intensa atividade vulcânica submarina ou de intrusões ígneas;
2. Sistemas de fontes hidrotermais amplamente espalhados, pelos quais escoem grandes
quantidades de água;
3. Bacia de deposição, sem especificação de sua profundidade, embora maiores depósitos
requeiram maiores bacias.
Segundo Nutting, as águas aquecidas e enriquecidas com sais formariam camadas
estratificadas nas proximidades de fundo oceânico, em função da diferença de densidade,
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originando estruturas conhecidas como picnoclinas16,17. Os seguintes mecanismos explicariam a
origem dos sais que constituem os depósitos salinos:
1. Precipitação, na medida em que as águas enriquecidas com sais ascendem e resfriam-se
pela água do mar mais fria existente acima;
2. Precipitação de sais que são menos solúveis em solução salina quente, como carbonato de
cálcio e o sulfato de cálcio, devido ao aquecimento provocado pelas águas ascendentes
mais quentes provenientes de baixo, por convecção, ou por variações na atividade
magmática;
3. Precipitação resultante da diminuição de pressão na medida em que as massas de sal
dissolvido na água escoam para cima (por convecção);
4. Precipitação resultante da mudança do Eh do sistema;
5. Precipitação resultante da mudança do pH do sistema;
6. Precipitação resultante de um processo de mistura de soluções salinas, com diferentes
concentrações para os sais dissolvidos, conforme a reação descrita por Raup (1970) e
Wilcox e Davidson (1976)18.
Nutting apresenta em esquema geral de seu modelo proposto. Este esquema é mostrado
na Figura 8.
Nutting argumenta que, embora grandes depósitos salinos não estejam sendo formados
atualmente segundo o modelo proposto por ele, cada parte do modelo tem análogos ocorrendo em
nossos dias, sendo que a principal diferença esta na intensidade dos processos. São citados como
exemplos os extensivos fluxos basálticos no fundo oceânico, que estariam relacionados com
intensa intrusão ígnea, e a formação catastrófica de depósitos de sílica gel na Califórnia, os quais
não podem ser explicados pelos modelos da geologia tradicional. Assim, como no passado estes
processos geológicos ocorriam em maior intensidade, os resultados e a abrangência destes
processos também seriam proporcionalmente aumentados (p. 57-58). Além disto, a estratificação
da água oceânica (picnoclina) em função da diferença de densidade, a qual por sua vez está
relacionada com a temperatura e com a concentração salina, também é encontrada atualmente.
Nutting apresenta uma Tabela que contém dados relativos à temperatura e salinidade, em função
da profundidade, em dois diferentes pontos do Mar Vermelho, designados respectivamente como
Atlantis II e Discovery. Esta Tabela, adaptada, é mostrada na Figura 9.
16

Winton, M. Polar water column stability Journal of Physical Oceanography, 29, 1368-1371, 1998.
Abu-Jaber, N. Geochemical modeling of the effects of the proposed Red Sea-Dead Sea Canal Abhath Al-Yarmouk: “Basic Sci. &
Eng.”, 13, 269-281, 2004.
18
O trabalho de Roup será apresentado em maiores detalhes mais a frente neste artigo.
17
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Figura 8. Ilustração do Modelo Hidrotermal proposto por Nutting. Reproduzido e adaptado de Nutting, D. I. “Origin of Bedded
Salt Deposits: A Critique of Evaporative Models and Defense of a Hydrothermal Model, p. 55, 1984. Os principais eventos
relacionados com a precipitação dos sais dissolvidos na água dos oceanos seriam: 1) O aumento da atividade vulcânica e magmática
ocasiona sistemas de fontes hidrotermais amplamente espalhados; 2) O aumento da salinidade marinha deve-se à afluência do
magma ou pela circulação da água do mar através de rochas quentes fraturadas dos sistemas de fontes hidrotermais; 3) A solução
salina ou se precipita imediatamente respondendo às alterações das condições termodinâmicas, ou se estratifica formando uma
picnoclina, isto é, uma camada de água salgada com diferenças acentuadas na distribuição vertical das densidades, como indicado
na Figura (Camadas A, B, C); 4) A precipitação de sais que são menos solúveis em temperaturas menores, como halitos, ocorre ao
serem resfriadas as camadas pelas águas mais frias que estão acima da picnoclina; 5) A precipitação de sais que são menos solúveis
em temperaturas maiores ocorre ao serem aquecidas as camadas mais fundas, com a formação de anidrita, gesso e calcário; 6) A
precipitação devido ao mecanismo salientado por Raup (1970) ocorre com a mistura das diversas camadas de solução salina. Isso
pode envolver camadas inteiras ou pode ser confinado às interfaces, em resultado de convecção de calor; 7) A precipitação ocorre
quando os íons nas camadas de solução salina reagem com a água salgada normal, oxigenada.

Nutting chama a atenção para a relação existente entre o aumento da profundidade e o
conseqüente aumento de salinidade e da temperatura nas diferentes camadas estratificadas. Assim,
uma intensificação deste fenômeno resultaria em camadas mais extensas e espessas, as quais
poderiam originar uma ampla e compacta deposição de sais (p. 60).
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Figura 9. Representação da Tabela 2 a qual apresenta dados relativos à relação entre a temperatura e a salinidade com a
profundidade em dois pontos distintos no Mar Vermelho. Reproduzida e adaptada de Nutting, D. I. “Origin of Bedded Salt
Deposits: A Critique of Evaporative Models and Defense of a Hydrothermal Model, p. 59, 1984.

Outro ponto destacado é a constituição química dos depósitos salinos do fundo do Mar
Vermelho, os quais são constituídos por uma mistura de anidrita e sais metálicos sulfurados.
Nutting então lista diversos domos de sal que, além de serem constituídos por gesso ou anidrita,
são compostos também por quantidades significativas de sais contendo enxofre como a galena e a
pirita (p. 61). Em seguida, mostra que mesmo nos modelos clássicos utilizados pela geologia
tradicional, a deposição destes minerais esta associada com a intensa atividade de fontes
hidrotermais (p. 61-62), por meio do enriquecimento das águas com os íons que constituem estes
minérios.
O enriquecimento das águas oceânicas com outros compostos, tais como cloreto de
sódio, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, cloreto de amônio e dióxido de carbono,
por meio da afluência direta de exalações vulcânicas, conforme é proposto na Figura 8, também é
muito bem documentado na literatura especializada, como é exemplificado por Nutting (p. 63-64).
A precipitação de sais, como carbonatos e sulfatos de cálcio, os quais apresentam
solubilidades exotérmicas19, ocorreria nas proximidades de fundo oceânico onde as águas seriam
aquecidas e saturadas de íons, ou pela transferência de íons sulfato na interface das camadas que
constituem a picnoclina, conforme é sugerido por alguns autores para as deposições que
atualmente ocorrem no Mar Vermelho (p. 64-65). Estas possibilidades, também representadas na

19

Significa que o sal em questão, ao contrário da maioria dos sais, é mais solúvel em temperaturas menores, ou seja, a solubilidade
do sal aumenta com o processo de resfriamento das águas. Existindo um aquecimento das águas, como se espera que aconteça em
regiões que apresentem atividade hidrotermal, sais com características de solubilidade exotérmica são precipitados.
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Figura 8, tendo os fenômenos a elas associados intensificados no passado, também resultariam na
deposição de vastos corpos de sais.
Nutting, em seu modelo, também relaciona a solubilidade de sais com a pressão
ambiente. Ele mostra que existem trabalhos de diversos geoquímicos sobre o assunto e exemplifica
a variação de solubilidade da sílica e função da variação de pressão (p. 65). Quando há variações
de profundidade equivalentes a 2000 metros, a solubilidade da sílica varia em cerca de 300 ppm, o
que possibilitaria a deposição substancial deste mineral dissolvido em águas saturadas que
estivessem em ascensão a partir do fundo oceânico.
Outro mecanismo proposto para a deposição de grandes quantidades de sais seriam
variações no pH (grandeza que mede a acidez de um dado meio) e no Eh (grandeza que mede o
teor de gás oxigênio dissolvido na água). Caso uma picnoclina que apresentasse grandes teores de
sulfetos, cálcio e outros íons, havendo um aumento na concentração de gás oxigênio na água
(variação de Eh), os sulfetos seriam oxidados a sulfatos, os quais reagiriam com o cálcio existente
formando o sulfato de cálcio, o qual seria precipitado em grandes quantidades (p. 66). Segundo
Nutting, a alternância na constituição das lâminas evaporíticas em formações existentes no Texas e
no Novo México seriam melhores explicadas por estes mecanismos em associação com outros
fatores, tais como variações de temperatura e de salinidade.
A mistura de soluções salinas de diferentes concentrações, bem como a mistura de águas
oceânicas em diferentes temperaturas, fornece um mecanismo adicional para a deposição de
grandes corpos de sais (p. 67). Nutting afirma que este mecanismo tem um grande potencial dentro
do modelo proposto. Em seguida, lista as seis mais importantes conclusões dos trabalhos
experimentais realizados por Roup20:
1. A precipitação de sais em uma bacia evaporítica marinha pela mistura de salmouras que
apresentam diferentes composições e densidades;
2. A precipitação ocorre sem a parda de água por evaporação;
3. A precipitação pode ocorrer em salmouras que eram insaturadas antes da mistura;
4. A mistura das salmouras faria com que os sais fossem depositados nas partes mais
profundas da bacia, embora todas as partes da bacia pudessem receber semelhantes
depósitos;
5. Silvita seria o principal mineral depositado;
6. Cristais podem ser formados pela mistura de salmouras e águas de qualquer profundidade.
20

Roup, O. B. Brine mixing: an additional mechanism for formation of basin evaporites The American Association of Petroleum
Geologists Bulletin, 54, 2246-2259, 1970. Em função da importância deste trabalho para o modelo proposto por Nutting, bem como
outros com esta mesma temática, os quais são muito significativos para o pensamento criacionista, serão apresentados maiores
detalhes sobre os mesmo mais adiante neste artigo.
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Nutting comenta ainda que a obtenção de silvita (KCl) é muito importante e esclarecedor,
uma vez que a formação deste mineral não tem sido explicada com sucesso pelo modelo da lenta
evaporação das salmouras, até então vigente na geologia tradiconal (p. 68).
Uma vez que grandes quantidades de sais poderiam ser precipitadas através da mistura de
salmouras, quais processos estariam relacionados com a mistura de grandes volumes de solução, os
quais seriam necessários para a formação dos extensos e espessos depósitos salinos, pergunta
Nutting (p. 68). Ele então apresenta as seguintes possibilidades:
1. Em uma picnoclina, caso houvesse a precipitação dos sais constituintes de uma camada
inferior, esta imediatamente se tornaria menos densa que as camadas acima. Isto
ocasionaria uma forte movimentação da água, em função da existência de uma picnoclina
instável, o que proporcionaria um mecanismo para a mistura. É apresentada então uma
referência bibliográfica versando sobre a observação deste fenômeno no Mar Morto21.
2. Águas correntes, provenientes de outros eventos catastróficos como vulcanismo
subaquático, também poderiam promover a mistura;
3. A rápida precipitação de qualquer camada da picnoclina desencadearia uma grande
quantidade de água corrente que poderia causar a mistura da salmoura, processo este que se
perpetuaria dando continuidade à deposição de sais;
4. Correntes de convecção, resultantes do aquecimento das camadas inferiores, causariam a
mistura no interior de cada camada constituinte da picnoclina. É apresentada então outra
referência bibliográfica, na qual são discutidos os efeitos deste fenômeno nas picnoclinas
formadas no Mar Vermelho22.
Assim, Nutting fecha o Capítulo apresentando mais evidências de que cada parte do
modelo hidrotermal proposto, o qual explicaria melhor a deposição de grandes corpos de sal, pode
ser observado em processos que estão ocorrendo atualmente.
No Capítulo seguinte, Nutting mostra que o modelo hidrotermal proposto por ele é
compatível com as observações de campo e com as informações referentes à deposição de sais,
além de resolver muitos dos problemas que são frequentemente aludidos nas publicações
especializadas versando sobre evaporitos (p. 71). Para começar, apresenta as cinco principais
categorias nas quais as observações de campo são estudadas. São elas:
21

Steinhorn, I., Gat, J. R. The Dead Sea Sci. Amer., 249, 102-109, 1983.
Turner, J. S. A physical interpretation of the observations of hot brine layers in the Red Sea, 164-173, 1969, citado em Degerns,
E. T., Ross, D. A. Hot brines e recent heavy metal deposits in Red Sea: a geochemical and geophysical account, New York,
Springer-Verlag New York Inc., p. 600, 1969.
22
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1. Tamanho e distribuição;
2. Composição;
3. Associações vulcânicas, tectônicas e estruturais;
4. Associações de hidrocarbonetos e metais pesados;
5. Relações estratigráficas.
Nutting apresenta as observações de campo relativas a cada uma destas categorias e
demonstra a harmonia entre tais observações e o modelo hidrotermal proposto. Uma síntese destas
correlações é apresentada a seguir:
1.

As observações de campo mostram depósitos de tamanho variado, desde aqueles com

pequena extensão e espessura, até aqueles com milhões de quilômetros quadrados, apresentado de
1 a 3 quilômetros de espessura. Em sistemas hidrotermais, como o modelo proposto, a extensão
lateral dos depósitos seria limitada apenas pelo tamanho da bacia. Além disto, sistemas que
contemplem intensa atividade vulcânica (como proposto) e estratificação das camadas de água,
como se observa atualmente no Mar Morto, levariam a uma grande variedade, de tamanho e
espessura, dos depósitos salinos formados.
2.

Estudos dos extensos depósitos salinos evidenciam que os mesmo não estão restritos

apenas a um dado período geológico, mas ocorrem em diferentes períodos (como mostrado na
Figura 2). Os resultados cinéticos advindos de trabalhos com a mistura de soluções salinas, bem
como as observações do comportamento de picnoclinas formadas em diversos ambientes, sugerem
um rápido processo precipitação para os sais dissolvidos em solução. Como o modelo hidrotermal
é composto por estes mesmo processos, a formação de depósitos salinos gigantes provavelmente
representa um único período da história da terra marcado por intensa e extensiva atividade
vulcânica, intrusão ígnea e atividade hidrotermal, evidenciando um período de maior instabilidade
estrutural do planeta.
3.

Os principais depósitos salinos podem ser observados por toda a superfície da Terra,

inclusive em elevadas latitudes, como no Canadá, Eurásia e no Circulo Ártico (ver Figura 2). Estes
formações salinas geralmente apresentam-se como um desafio para os defensores da idéia de que
tais depósitos teriam se formado a partir da lenta evaporação das águas. Segundo o modelo
hidrotermal proposto, estes vastos corpos salinos independem do processo de evaporação para se
formar, sendo assim explicados de modo muito mais coerente por este modelo.
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4.

As proporções dos sais encontrados nos vastos depósitos salinos não estão em harmonia

com os resultados advindos dos métodos experimentais, quando estes são baseados nas teorias
uniformitaristas, como, por exemplo, a lenta evaporação de salmouras. Além disto, observa-se que
os depósitos salinos são constituídos por grandes espessuras de um determinado sal e,
estranhamente, há a ausência de outros sais que deveriam ser precipitados mediante a gradual
evaporação das águas. Também tem se observado a formação de sulfato de magnésio em recentes
lagoas evaporíticas, porém, este mineral esta ausente nos extensos e vastos depósitos salinos. E
ainda, espessas camadas de anidrita são encontradas sem conter qualquer quantidade de halita, e o
inverso também tem sido observado. Estima-se que para a formação de depósitos de anidrita com
300 metros de espessura (a formação “Comanchean Séries”, na Flórida, alcança uma espessura de
dois quilômetros!), seja necessária uma coluna de água de cerca de 420 quilômetros, considerando
a lenta e gradual evaporação da água, em acordo com o pensamento uniformitarista. O problema é
o que teria acontecido com a halita, uma vez que uma camada de halita e uma camada anidrita, em
contato, se formam a partir da evaporação da água de uma salmoura, conforme se nota na Figura 7.
O modelo hidrotermal proposto por Nutting oferece uma elegante explicação para estas
observações (p. 75-76). Dependendo da espessura da camada da salmoura, da etapa em que se
encontraria a atividade hidrotermal e a duração desta etapa, espessos depósitos salinos com
predominância de apenas um tipo de mineral podem ser formados. O mecanismo que possibilitaria
este tipo de formação, dentre outros, seria o enriquecimento de uma determinada camada da
salmoura com um determinado íon, conforme citado anteriormente. Uma vez que os depósitos
salinos não seriam formados a partir da evaporação da água, os mesmos não refletiriam a
constituição química do corpo aquoso que lhe deu origem, mas sim, o enriquecimento das soluções
aquosas com um determinado íon. Nutting apresenta (p. 77) uma Tabela comparando as principais
espécies químicas encontradas nas águas oceânicas, nos rochas “evaporíticas” e nas águas oriundas
de fontes hidrotermais, a qual é mostrada na Figura 10. Nota-se, nesta Tabela, que a composição
química das rochas “evaporíticas” é ligeiramente mais próxima à composição química das águas
oriundas das fontes hidrotermais, inclusive na razão entre os isótopos estáveis do estrôncio e do
carbono. Estes fatos estão em acordo com o modelo hidrotermal proposto, no qual os vastos
depósitos salinos teriam sido formados a partir da rápida precipitação de sais presentes numa
solução, enriquecida de íons, em ascensão a partir de fontes hidrotermais.
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Figura 10. Representação da Tabela 3, na qual são apresentadas as razões entre diversos íons e isótopos estáveis constituintes de
águas oceânicas, de rochas “evaporíticas” e de fontes hidrotermais. Os dados bibliográficos referentes à compilação dos valores
listados na Tabela estão devidamente referenciados na Tese de Nutting. Reproduzido e adaptado de Nutting, D. I. “Origin of
Bedded Salt Deposits: A Critique of Evaporative Models and Defense of a Hydrothermal Model, p. 77, 1984.

Outra importante observação de campo são associações minerais indicativas de precipitação salina
primária (não tendo origem em processos diagenéticos a partir de outros minerais) sob elevadas
temperaturas, como por exemplo, anidrita, dolomita ou cassiterita, com a silvita. Além disto,
experimentos em laboratório somente originam precipitados primários de dolomita sob condições
de extremas temperaturas, próximas à temperatura de ebulição da água! Porém, temperaturas tão
elevadas assim para as águas oceânicas não fazem parte dos cenários propostos segundo o
pensamento uniformitarista. Nutting, então, cita referências bibliográficas que admitem este
problema (p. 78-79) e outras referências que, diante das vastas evidências de campo, sugerem que
os oceanos antigos apresentavam temperaturas extremamente altas. Assim, conclui Nutting, o
modelo hidrotermal proposto seria o único modelo realmente realístico e capaz de explicar
depósitos salinos primários de dolomita e anidrita.
5.

Os extensos e espessos depósitos salinos são constituídos por praticamente uma espécie

mineral. Os defensores do pensamento uniformitarista, que procuram explicar a formação destas
formações utilizando modelos de bacias evaporando lentamente ao longo de milhões de anos,
percebem a ausência de sedimentos clásticos que deveriam ser transportados para dentro destas
bacias. A ausência destes sedimentos, bem como o fato de que estes gigantescos domos salinos são
constituídos por praticamente uma única espécie mineral, estão em acordo, de forma muito
elegante, com a deposição rápida de grandes quantidades de sais, como proposto por Nutting.
6.

Outra observação de campo é a de que os maiores depósitos salinos estão sempre

associados a vulcões, conforme é bem referenciado por Nutting. Além disto, formações
evaporíticas atuais não estão associadas a vulcões. Os defensores do pensamento uniformitarista
atribuem a estes fatos a mera coincidência (p. 82). Contudo, como apresentado anteriormente neste
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artigo e é amplamente discutida na Tese de Nutting, a atividade vulcânica seria o principal
mecanismo para a deposição de grandes quantidades de sais.
7.

Como destacado anteriormente, as principais reservas de petróleo estão associadas a

imensos depósitos salinos, como por exemplo, a região em que se pretende extrair grandes
quantidades de petróleo em águas profundas no litoral brasileiro, a Camada Pré-sal. Nutting mostra
então que pesquisas recentes (considerando o período em que sua Tese foi apresentada)
evidenciaram a formação recente de petróleo em sistemas de fontes hidrotermais no Golfo do
México23. No fundo oceânico a matéria orgânica surpreendentemente abundante, em contato com
os sistemas hidrotermais, davam origem ao petróleo. O biólogo William Smithey, em
correspondência pessoal com Nutting, afirma que esta descoberta despedaçou a visão
tradicionalmente aceita para a formação do petróleo (p. 84). Nutting mostra que o modelo
hidrotermal proposto, por estar em acordo com observações de campo, além de explicar a
formação do petróleo de modo mais coerente que os modelos apresentados considerando-se os
princípios uniformitarista, explica simultaneamente as formações salinas que atual como selante,
impedindo que o petróleo formado se misture com as águas dos oceanos. Argumenta ainda que,
tendo os fenômenos geológicos sido intensificados no passado, o modelo hidrotermal explicaria de
modo muito elegante a associação das reservas petrolíferas com os vastos depósitos salino.
8.

Nutting apresenta outra observação de campo muito importante para o modelo proposto.

Trata-se da existência de camadas de lodo, de origem marinha, na porção superior e na porção
inferior de extensas e espessas camadas de sal, as quais além não apresentarem conteúdo fóssil,
não apresentam deposições transicionais. Isto significa que todo o depósito salino em questão foi
formado em um único estágio (p. 86)! Além disto, a presença de lodo, nas porções superiores e
inferiores do depósito salino, seriam indicativas de intervalos entre os períodos de intensa
atividade hidrotermal.
Além destas observações, muitas outras podem ser estudadas a partir da Tese de Nutting,
sendo que todas elas são devidamente referenciadas bibliograficamente, o que é de sumária
importância em qualquer discussão que se pretende que seja levada a sério no âmbito científico.
No Capítulo final de sua Tese, apresentando as conclusões (p. 90), Nutting faz uma
síntese do modelo proposto, a qual é brevemente apresentada neste artigo:
1. Intensificação da atividade vulcânica e da atividade ígnea intrusiva resultaria em ampla
distribuição de fontes hidrotermais;
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2. Grandes quantidades de salmouras quentes seriam formadas resultantes do enriquecimento das
águas oceânicas com íons oriundos das fontes hidrotermais, ou ainda, diretamente do magma
lançado por vulcões submersos ou por fissuras no fundo oceânico;
3. Estas salmouras quentes precipitariam imediatamente como resposta termodinâmica às
mudanças de temperatura ou estratificariam em grandes extensões lateralmente e em espessas
camadas, formando as estruturas conhecidas como picnoclinas;
4. Estas camadas da salmoura precipitariam, formando depósitos salinos, estando elas saturadas ou
não. As camadas saturadas, apresentando altas concentrações de íons sódio e de íons cloreto, em
ascensão, precipitariam ao serem resfriadas pelas camadas superiores da picnoclina, as quais
apresentariam menores temperaturas. As camadas inferiores que estivessem saturadas
apresentando altas concentrações de íons cálcio, sulfato e carbonato, precipitariam em função das
elevadas temperatura nas proximidades do fundo oceânico, uma vez que os sais resultantes das
associações entre estes íons apresentam reduzida solubilidade em temperaturas altas, conforme foi
apresentado anteriormente. Além disto, variações de pressão, mudança na acidez e na quantidade
de oxigênio dissolvido, resultariam na deposição de enormes quantidades de sal. Por fim, camadas
constituintes da picnoclina, que estivessem insaturadas, poderiam ser precipitadas caso
misturassem entre si.
Além disto, Nutting mostra quais formações o modelo proposto seria bem sucedido em
explicar (p. 92). Seriam elas:
1. Depósitos salinos gigantes de gesso, anidrita, halita e sais de potássio;
2. Vastos depósitos de petróleo, inclusive as rochas porosas que o armazenam e as camadas
de sal que atuam como selante;
3. Depósitos constituídos por sulfetos metálicos, dentre outros.
Nutting destaca então as principais observações de campo, as quais não podem ser
explicadas com sucesso pelos atuais modelos que versam sobre a lenta evaporação da água, mas
que são elegantemente explicadas pelo modelo hidrotermal proposto:
1. Depósitos minerais que somente podem ser explicados reconhecendo-se que as suas
formações ocorreram sob elevadas temperaturas, como por exemplo, a cassiterita, a
dolomita e a anidrita, o que jamais poderia ser explicando assumindo-se que as
temperaturas oceânicas eram aproximadamente iguais as da atualidade;

23

2. Vastos e espessos depósitos contendo apenas anidrita ou halita, mas nunca contendo ambos
os minérios, uma vez que, num lento processo de evaporação de uma enorme salmoura,
ambos os sais deveriam ser precipitados (primeiramente a anidrita e logo em seguida a
halita);
3. Grande número de repetidas laminações em diversas formações salinas, as quais são
indicativas de bruscas mudanças de temperatura e de salinidade, repetidas vezes, nas
proximidades do fundo da bacia deposicional. Tais laminações não são formadas em
contínuos processos de evaporação de salmouras;
4. A associação dos vastos e extensos depósitos salinos com regiões de intensa atividade
vulcânica ou intrusão ígnea, associação esta que está em grande harmonia com o modelo
proposto, uma que atividade vulcânica e intrusões ígneas são os principais fatores
responsáveis pela grande deposição de sais, mas que, segundo os modelos propostos pela
geologia tradicional, seriam meras coincidências;
5. A ausência de sedimentos clásticos nos vastos depósitos salinos é muito bem explicada pela
precipitação catastrófica dos sais dissolvidos existentes numa salmoura, de acordo com o
modelo proposto. A lenta evaporação desta salmoura, por longos períodos de tempo,
inevitavelmente resultaria na presença destes sedimentos em meio aos sais precipitados;
6. Uma vez que o modelo hidrotermal independe da evaporação de água de uma salmoura,
este modelo explica de modo muito elegante a formação de vastos depósitos salinos em
regiões localizadas em elevadas latitudes, como na Eurásia e no Circlo Polar Ártico;
7. Extensos depósitos salinos submersos, como os existentes no Golfo do México e no Mar
Mediterrâneo, são muito bem explicados pelo modelo hidrotermal proposto, não
requerendo, como se faz nos modelos tradicionais que atribuem a tais formações a
designação de evaporitos, a total evaporação destes corpos d’água.
Posteriormente, Nutting mostra que muitos Geólogos estão reconhecendo a natureza
catastrófica dos registros geológicos, bem como a necessidade de se desprenderem do dogma
evolucionista de que “o presente é a chave para o passado” (p. 95-96). Segue, então, elencando
vários exemplos. Por fim, são feitas interessantes e esclarecedoras correlações entre o modelo
hidrotermal proposto, a natureza catastrófica dos registros geológicos e o relato bíblico sobre o
dilúvio (p. 97-98), onde Nutting mostra a perfeita harmonia entre eles.
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Considerações Sobre Alguns dos Aspectos Químicos Presentes no Modelo Hidrotermal
Embora tenha cursado a cadeira de Geologia durante a graduação e ter lido alguns livros
e papers relacionados à Geoquímica, o autor deste artigo não tem formação específica na área em
questão. Contudo, em função do grande interesse em Geoquímica, do brilhantismo do modelo
proposto por Nutting e pela oportunidade concedida pelo Presidente as Sociedade Criacionista
Brasileira, no sentido do autor estar contribuindo com o VIII Seminário sobre a Filosofia das
Origens, o autor aventurou-se em escrever estas linhas. Neste sentido, fica aqui o pedido de
compreensão para aqueles versados em Geologia, com relação aos termos técnicos e demais
inadequações que eventualmente estejam presentes neste artigo. Sugestões e correções, desde já,
são muito bem vindas.
O modelo hidrotermal proposto por Nutting, além dos catastróficos eventos geológicos,
faz uso de diversos conceitos químicos, tais como íons, sais, mistura de soluções com solutos
diferentes, solubilidade e coeficiente de solubilidade, evaporação do solvente de uma solução,
termodinâmica química, solvatação de íons, dentre outros.
Como apresentado neste artigo, em sua Tese, Nutting avaliou a adequação do modelo
proposto com relação às observações de campo e quanto aos fenômenos geológicos que ocorrem
atualmente, concluindo que, se tais fenômenos tivessem sido intensificados no passado, o seu
modelo explicaria, de modo mais coerente e elegante, diversos registros geológicos, inclusive
muitos daqueles considerados como “problemas” pela geologia tradicional.
De modo análogo, a avaliação do modelo hidrotermal proposto com relação à sua
adequação quanto aos conceitos químicos citados acima, poderia contribuir de modo significativo
com a sua aceitação por parte de muitos dos interessados na controvérsia entre as idéias
apresentadas pelo Evolucionismo e pelo Criacionismo Bíblico, além de contribuir também com o
aperfeiçoamento do mesmo.
O mecanismo central propostos por Nutting, o qual se propõe a explicar a formação dos
vastos e espessos depósitos salinos, seria a precipitação dos sais inicialmente dissolvidos na água.
Isto aconteceria em decorrência dos seguintes fatores: enriquecimento das águas com íons
advindos das fontes hidrotermais, atividade vulcânica e atividade ígnea intrusiva; variações de
temperatura, acidez e teor de oxigênio dissolvido nas águas; misturas entre salmouras saturadas ou
não, as quais constituiriam estruturas conhecidas como picnoclinas, sendo que neste caso, a
precipitação de sais poderia ocorrer tanto em função da total mistura de duas camadas distintas ou
somente na interface de contato entre tais camadas.
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Precipitação é o termo utilizado para descrever o processo de formação de uma fase
sólida separável dentro de um meio líquido24. Ou seja, algum constituinte que se encontrava
dissolvido numa solução inicial, em decorrência da mudança ou variação de determinados fatores,
tornou-se “insolúvel”25, vindo a formar uma fase sólida que geralmente se deposita no fundo do
recipiente.
Desta forma, para se avaliar a adequação do modelo proposto por Nutting para a
formação dos depósitos salinos, é de grande importância a compreensão dos fatores envolvidos
com solubilidade e com a precipitação de solutos que constituíam uma solução inicial.
A) A solubilidade dos sais
Sais são compostos iônicos, ou seja, são constituídos por unidades estruturais com carga
elétrica positiva (cátions), por apresentarem falta de elétrons, e por unidades estruturais com carga
elétrica negativa (ânions), por apresentarem excesso de elétrons. Já a molécula da água (H2O), o
solvente em questão, não é constituída por íons, porém, ela apresenta uma porção com carga
elétrica positiva, nas proximidades dos átomos de hidrogênio, e outra porção com carga elétrica
negativa, nas proximidades do átomo de oxigênio, conforme ilustrado na Figura 11. Assim, diz-se
que a molécula de água apresenta dois dipolos (um positivo e outro negativo).

Figura 11. Representação da molécula de água (H2O). À esquerda estão evidenciados os dois pares de elétrons “livres” do átomo de
oxigênio, os quais contribuem para o estabelecimento da carga elétrica com sinal negativo neste átomo. É bastante evidente também
a geometria tetraédrica desta molécula, ao contrário daquilo que é comumente encontrado em livros do ensino médio. À direita
estão evidenciados os dipolos negativos e positivos presentes na molécula de água, os quais são responsáveis por muitas de suas
propriedades físicas e químicas. Imagens do arquivo pessoal do autor.
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Barbosa, A. L. Dicionário de química. AB Editora, 1° Edição, Goiânia, p. 266, 1999.
Na verdade, mesmo os sais classificados como insolúveis em água, são, na verdade, solúveis em uma quantidade muito pequena.
Mesmo assim, o termo “insolúvel” foi empregado com o objetivo de facilitar a compreensão.
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Quando os íons provenientes de uma determinada substância estão em meio aquoso, as
moléculas da água se orientam espacialmente em volta deles dando origem a uma nova estrutura,
de formato aproximadamente esférico, em acordo com os princípios eletrostáticos. Isto significa
que os íons negativos (ânions) estarão rodeados por várias moléculas de água, de modo que os
átomos de hidrogênio que constituem estas moléculas ficam mais próximos (voltados) deles.
Analogamente, os íons positivos (cátions) também estarão rodeados por várias moléculas de água,
mas, de tal modo que os átomos de oxigênio que constituem estas moléculas fiquem mais
próximos destes. Diz-se então que os íons estão hidratados ou solvatados em solução aquosa, de
modo que as moléculas de água tendem a manter estes íons afastados.
A Figura 12 ilustra esta situação. Na verdade, em torno dos íons formam-se duas ou três
camadas das moléculas do solvente, de modo que a primeira destas camadas, a que está mais
próxima do íon em questão, é conhecida como primeira esfera de hidratação, e o número de
moléculas do solvente, presentes nesta camada, é chamado de número de hidratação26.
A solubilidade dos sais, assim como os demais processos que ocorrem no universo, deve
obedecer aos princípios fundamentais da termodinâmica. Para que um dado processo possa ocorrer
de modo espontâneo, o mesmo deve ser acompanhado pelo aumento da desordem (entropia) no
sistema com conseqüente redução de energia livre ( G), a qual esta relacionada com as variações
de entalpia (calor,

H), de entropia ( S) e com a temperatura (T) do sistema considerado, de

acordo com a equação: G = H – T S (Equação 1).

Figura 12. Ilustração do fenômeno da hidratação em um cátion (esquerda) e em um ânion (direita). Embora o que realmente
acontece durante a hidratação dos íons seja mais bem descrito por meio de modelos matemáticos, esta ilustração transmite
informações bastante significativas sobre aquilo que esta sendo discutido neste artigo. Imagens do arquivo pessoal do autor.
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A dissolução de um sal (ou outro composto iônico) em água (ou outro solvente) sempre
ocasiona a liberação ou a absorção de calor, considerando o processo como um todo. A variação de
calor envolvido na dissolução de uma substância em um dado solvente, à pressão constante, é
conhecida como entalpia de dissolução ( Hsol.). Ajustando a Equação 1 apresentada
anteriormente, tem-se: G = Hsol. – T S (Equação 2).
A entalpia de dissolução ( Hsol.), por sua vez, está relacionada às interações existentes
ente os íons provenientes do sal e as moléculas do solvente (íon-dipolo), também conhecidas como
energia de solvatação; interações entre os próprios íons que constituem os cristais do sal (íon-íon),
também conhecidas como energia de rede, e as interações entre as próprias moléculas do solvente
(dipolo-dipolo).
Quando um sal é dissolvido em água, a separação dos íons que constituíam o cristal é, na
maioria das vezes, acompanhada pelo aumento de entropia (desordem) no sistema. Assim, o
segundo termo na Equação 2 tende a ser positivo, ou seja, T S > 0, contribuindo assim para que a
variação de energia livre,

G, seja acompanhado de sinal negativo, ou seja, G < 0.

O primeiro termo da Equação 2 também esta diretamente relacionado com o sinal do
valor associado à energia livre. Porém, a entalpia de dissolução pode ter seu valor correspondente
acompanhado de sinal negativo ( Hsol. < 0) ou de sinal positivo ( Hsol. > 0). A Figura 13 ilustra
estas duas situações.

A

B

Figura 13. Ilustração das energias associadas aos processos de dissolução exotérmica (A) e de dissolução endotérmica (B). Imagem
reproduzida de Silva, L. A., Martins, C. R., Andrade, J. B. Porque todos os nitratos são solúveis? Química Nova, 27, 1016-1020,
2004.

O gráfico A da Figura 13 mostra que a energia de rede (íon-íon), necessária para separar
os íons que constituem o cristal, é superada pela energia de solvatação (íon-dipolo). Em
conseqüência, a entalpia de dissolução terá sinal negativo27 ( Hsol. < 0), sendo, portanto, a
27

A entalpia de dissolução é obtida em função da seguinte equação: Hsol = H(íon-dipolo) – H(íon-íon) – H(dipolo-dipolo). As energias
relacionadas com a entalpia de dissolução sempre irão apresentar valores negativos, o que justifica o fato desta entalpia apresentar
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dissolução classificada como exotérmica. Lembrando-se da Equação 2 mostrada anteriormente
( G =

Hsol. – T S), ficará evidente que o sinal negativo associado à entalpia de dissolução

exotérmica contribuirá para que G também sinal negativo, ou seja, o processo de dissolução em
questão será termodinamicamente favorável. Macroscopicamente este tipo de dissolução é
caracterizado por um ligeiro aumento na temperatura do sistema. Por outro lado, o gráfico B
mostrado na mesma Figura, evidencia que a energia de solvatação sozinha não é suficiente para
superar a energia de rede, sendo que neste caso, a entalpia de dissolução apresentará sinal positivo
( Hsol. > 0), sendo, portanto, endotérmica e não contribuindo para que a dissolução em questão
seja favorável. Neste caso, o sistema é obrigado a realizar trabalho com a finalidade de auxiliar a
entalpia de solvatação a vencer a energia de rede e separar os íons, o que é caracterizado
macroscopicamente por uma ligeira diminuição de temperatura no sistema. Assim, para que a
dissolução endotérmica seja termodinamicamente favorável, o segundo termo da Equação 2, o qual
está relacionado à desordem no sistema, deverá ser maior que a entalpia de dissolução. Caso isto
não aconteça, a dissolução do sal será termodinamicamente desfavorável e o sal será considerado
insolúvel28.
O leitor deve estar se perguntando: em que todos estes conceitos e parâmetros se
relacionam como o modelo hidrotermal proposto por Nutting? Lembre-se que o modelo
hidrotermal propõe a precipitação de sais a partir de íons que inicialmente se encontrariam
dissolvidos numa solução aquosa. Assim, é importante compreender os fatores relacionados com
as condições para que tais íons permaneçam dissolvidos em solução, de modo que seja possível
avaliar se alterações nestas condições, de acordo com o modelo proposto por Nutting, poderia
realmente ocasionar a precipitação salina.
Espécies iônicas, como por exemplo, Li+, Na+, K+, Cl-, SO42-, CO32-, S2-, possuem
diferentes raios em função de diversos fatores. Íons com menores raios iônicos tendem a
apresentar maiores energias de solvatação, e, íons com maiores cargas tendem a apresentar
maiores energias de solvatação em relação a íons com menores cargas. Em outras palavras, as
maiores energias de solvatação estariam associadas com as espécies que apresentem os menores
raios iônicos e as maiores cargas.
A maior energia de solvatação associada aos íons com estas características contribuiria
para que a energia de dissolução, primeiro termo na Equação 2, apresentasse sinal negativo, o que
apontaria no sentido de que tais íons teriam a sua dissolução em água favorecida
sinal negativo quando a energia de solvatação (primeiro termo da equação) supera a energia de rede. Para maiores detalhes, veja:
Russel, J. B.; Química Geral, 2ª ed., Makron Books: São Paulo, vol. 1, p. 553, 1994
28
Uma discussão bastante detalhada sobre os aspectos termodinâmicos relacionados com a solubilidade dos sais pode ser
encontrada em: Silva, L. A., Martins, C. R., Andrade, J. B. Porque todos os nitratos são solúveis? Química Nova, 27, 1016-1020,
2004.
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termodinamicamente. Contudo, vale lembrar que o segundo termo na Equação 2, o fator entrópico,
também contribui significativamente para que esta tendência se concretize. Acontece que íons
pequenos e com maiores cargas, em função de apresentarem uma grande afinidade com as
moléculas de água, acabam estabelecendo ligações mais fortes com esta molécula, além
permitirem que um maior número de moléculas do solvente estejam ao seu redor. Em outras
palavras, íons com tais características causam um ordenamento maior das moléculas de água à sua
volta, ocasionando a conseqüente redução de entropia no sistema. Se este efeito é muito
pronunciado, o segundo termo da Equação 2 tenderia a contribuir no sentido de tornar o processo
de dissolução termodinãmicamente desfavorável!
Assim, os mesmos fatores que tornariam possível a dissolução do sal, considerando a
variação da entalpia de dissolução, tenderiam a tornar a dissolução do sal inviável, considerando-se
a variação de entropia no sistema. Por isto é importante avaliar a estrutura particular de cada íon e
verificar qual destes fatores teriam maior contribuição na variação de energia livre total do sistema.
Estes fatos revelam duas grandes verdades. Em primeiro lugar, a adequação ou não do
modelo proposto por Nutting, esta condicionada não somente aos fenômenos de natureza química
propostos por ele, mas também, da composição química dos vastos depósitos salinos aos quais o
modelo hidrotermal se propõe a explicar. Em segundo lugar, uma vez identificada a composição
química de tais depósitos, é possível se investigar muitas das características do modelo proposto
sob condições de laboratório, uma vez que importantes previsões sobre a solubilidade de sais
podem ser feitas considerando-se diferentes parâmetros termodinâmicos.
Em função dos fatos expostos acima, são realizados minuciosos experimentos e
elaboradas Tabelas relacionando a energia de solvatação, o raio iônico e a entropia de íons
hidratados. Duas destas Tabelas são apresentadas na Figura 14.

Figura 14. Tabela apresentando propriedades termodinâmicas de alguns cátions e Tabela apresentando o raio e a entropia de alguns
ânions. Reproduzidas de Silva, L. A., Martins, C. R., Andrade, J. B. Porque todos os nitratos são solúveis? Química Nova, 27,
1016-1020, 2004.
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Em geral, sais formados por cátions e ânions com raios iônicos consideravelmente
diferentes são muito solúveis, em função da baixa energia de rede. Conseqüentemente, uma
pequena energia de solvatação irá ser necessária para que a variação da entalpia de dissolução
contribua no sentido de tornar a dissolução do sal termodinãmicamente favorável. Contudo, o
efeito da carga do íon é mais importante que o efeito do tamanho. A maior carga do íon ocasiona
tanto um aumento na energia de rede quanto reduz a entropia de solvatação dos íons. Ambos os
fatores contribuem para que a dissolução do sal seja desfavorável termodinamicamente.
B) A precipitação de sais
Feitas as devidas considerações quanto à dissolução dos sais, o processo que poderia ser
considerado como sendo o inverso, a precipitação, poderá ser mais bem compreendido.
A precipitação de sais pode ser obtida por diversos métodos e com diferentes finalidades.
Contudo, em função do modelo hidrotermal proposto, neste artigo será discutido apenas: a
precipitação em função da variação de temperatura; precipitação em função da formação de
composto insolúvel em uma reação química; precipitação em função do produto de solubilidade;
precipitação em função da mistura de soluções.

B.1 Precipitação salina em função variação de temperatura
A temperatura desempenha um importante papel na solubilidade de diferentes substâncias
e, conseqüentemente, na precipitação das mesmas. Considere a Figura 15, na qual são apresentadas
curvas da solubilidade para alguns sais, em uma quantidade determinada de solvente.

31

Figura 15. Curvas de solubilidade de alguns sais em função da temperatura para 100 g de água, à pressão constante. Disponível em
<http://www.agracadaquimica.com.br/imagens/artigos/sol.jpg>. Página acessada em 12/07/2010.

Como se nota na Figura, para a maioria dos compostos mostrados, o aumento na
temperatura é acompanhado de um aumento da quantidade de determinada substância que pode ser
dissolvido em um mesmo volume de água.
Na temperatura de 30 °C podem ser adicionadas até aproximadamente 31 g de cloreto de
amônio (NH4Cl) em 100 g de água, de modo que a mistura entre o soluto (sal) em questão e o
solvente (água) formem uma mistura homogênea, sendo esta classificada como uma solução
saturada. Às mesmas 100 g de água, na temperatura de 70 °C, podem ser adicionadas cerca de 63 g
de cloreto de amônio, sendo que a mistura resultante também será uma solução. Neste caso o
aumento de temperatura favorece a dissolução da substância.
A solubilidade de outros compostos, como o sulfato de sódio (Na2SO4), apresenta uma
relação inversa com a temperatura. Note que na temperatura de 40 °C, cerca de 50 g deste sal
adicionadas a 100 g de água, irão constituir um sistema homogêneo, uma solução saturada. Porém,
as mesmas 100 g de água, na temperatura de 100 °C, podem formar uma solução saturada somente
com 40 g desta sal. Neste caso o aumento de temperatura dificulta a dissolução da substância.
Este diferente comportamento das substâncias em função da temperatura ser explicado
pela associação dos aspectos termodinâmicos envolvidos coma solvatação dos íons e à luz do
Principio de Le Chatelier, que na verdade se complementam.
Em termos de equação química, a dissolução de determinado sal, genericamente aqui
escritos como AB e CD, pode ser representada simplificadamente como os equilíbrios abaixo:

Equação 3
Equação 4

A Equação 3 representa a dissolução de sais que têm a sua solubilidade aumentada em
função da elevação de temperatura, ou seja, a solubilidade do sal é maior em temperaturas mais
altas. A solubilidade destes sais é classificada como endotérmica. O gráfico B da Figura 13 mostra
a variação de entalpia para a dissolução destes sais. Com foi dito anteriormente, para sais com
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estas características apenas a entalpia de solvatação não é suficiente para superar a energia de rede
e, conseqüentemente, a entalpia de dissolução seria maior que zero ( Hsol. > 0), não contribuído
para que a dissolução do sal seja favorável. Porém, nota-se o segundo termo da Equação 2 é
acompanhado da variável temperatura (T). Assim, a elevação da temperatura, para estes sais,
ocasiona um aumento na entropia e, conseqüentemente, o segundo termo da Equação 2 torna-se
proporcionalmente negativo, compensando o primeiro termo e tornando a energia livre resultante
negativa. Assim, a dissolução do sal é termodinamicamente favorecida com a elevação da
temperatura, de modo que o equilíbrio apresentado na Equação 3 é deslocado para a direita.
Por outro lado, a Equação 4 representa o equilíbrio de solubilidade para sais cujo
aumento de temperatura é desfavorável ao processo de dissolução. Estes sais têm sua solubilidade
classificada como exotérmica. O gráfico A da Figura 13 mostra a variação de entalpia para a
dissolução destes sais. Como se nota, a entalpia de solvatação é suficientemente grande para
superar a energia de rede. Assim, o primeiro termo da Equação 2, a entalpia de dissolução,
apresentará sinal negativo ( Hsol. < 0), contribuindo para que a dissolução do sal seja
termodinamicamente favorável. Porém, como já foi visto, o segundo termo da Equação 2 contribui
significativamente para o resultado final deste processo. Como foi dito anteriormente, associação
de íons com raios muito diferentes apresentam baixas energias de rede, permitindo assim que a
entalpia de solvatação a supere. Contudo, estas associações ocorrem geralmente com íons que
apresentam elevada carga, a qual faz com que as moléculas do solvente se apresentem de modo
altamente ordenado no processo de solvatação destes íons, ou seja, a entropia do sistema diminui
muito, aponto de adquirir sinal negativo. Assim, o aumento da temperatura, a variável T no
segundo membro da Equação 2, fará com que a contribuição entrópica, no sentido de inviabilizar a
dissolução do sal, seja muito grande ultrapassando a contribuição entalpica. Assim, o aumento de
temperatura para sais que apresentam dissolução exotérmica ocasiona significativa redução de
entropia, tornado a dissolução do sal inviável com a elevação de temperatura. Conseqüentemente,
o equilíbrio químico representado na Equação 4 será deslocado para a esquerda.
Desta forma, a variação de temperatura esta intimamente relacionada com a dissolução e
com a precipitação salina.

B.2 Precipitação em função da formação de composto insolúvel numa reação química
As discussões feitas até aqui mostram que o raio iônico e a carga do íon são aspectos
muito importantes com relação à solubilidade e a precipitação de sais.
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Considere um recipiente A no qual exista inicialmente algumas gramas de um sólido
branco, o nitrato de cálcio, Ca(NO3)2. Em seguida, adiciona-se água a este recipiente agitando-o
suavemente, até que o sólido seja totalmente dissolvido. Nesta solução, as espécies existentes,
além de uma quantidade imperceptível do sólido, seriam Ca2+(aq) e NO3-(aq), desconsiderando os
íons provenientes da água. A predominância destes íons na fase aquosa, em relação ao sólido
inicial, pode ser explicada fazendo-se uso das Tabelas apresentadas na Figura 14.
O íon cálcio, quando hidratado, em função do raio iônico e de sua elevada carga elétrica
ocasiona o segundo menor aumento de entropia em meio aquoso dentre os cátions listados na
Tabela desta Figura. Porém, o raio iônico do íon nitrato e a baixa carga elétrica a ele associada,
quando hidratado, resulta no segundo maior aumento de entropia dentre os ânions listados na
Tabela da Figura 14. Considerando ainda a entalpia de hidratação destes íons, ao final, verifica-se
que a energia livre associada a estes íons é negativa, ou seja, a dissolução do nitrato de cálcio em
água é termodinamicamente favorável.
Considere agora outro recipiente B, no qual seja colocado outro sólido branco, o
carbonato de sódio, Na2CO3. Em seguida, de modo análogo, adiciona-se água neste recipiente até a
completa dissolução do sólido. As principais espécies químicas em solução, desconsiderando os
íons provenientes da ionização da água, seriam Na+(aq) e CO32-(aq). Seguindo o mesmo raciocínio
aplicado anteriormente, se explica a elevada solubilidade deste composto em água.
Agora, a solução aquosa de sulfato de sódio será lentamente adicionada à solução aquosa
de nitrato de cálcio, no recipiente A. imediatamente percebe-se a formação de um sólido branco,
no fundo do recipiente A. Este sólido é uma nova espécie química, o carbonato de cálcio, CaCO3.
Esta reação, caso haja íons carbonato em quantidade suficiente, promove a remoção de todo o
cálcio originalmente presente na solução. Esta simples experiência representa uma reação entre
dois sais inicialmente solúveis, resultando na formação de um precipitado insolúvel. Embora
outros fatores estejam envolvidos na precipitação deste sal, um destes motivos é facilmente
visualizado por meio da atenta observação das Tabelas que compõem a Figura 14. O íon
carbonato, quando hidratado, ocasiona a menor redução de entropia em meio aquoso, em relação a
todos os ânions listados nesta Tabela, tendendo a contribuir para que a dissolução dos sais
constituídos por este íon seja termodinamicamente desfavorável. Cátions como sódio, que
apresentam uma carga pequena, contrabalanceiam a tendência anterior, tornando o carbonato de
sódio solúvel em água. Porém, o íon cálcio, com uma elevada carga, contribui ainda mais para a
insolubilidade do composto formado pela sua associação com o íon carbonato.
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Estes fatos evidenciam uma solução salina, constituída por sais solúveis, ao receber íons
que apresentem determinadas propriedades termodinâmicas, pode originar a formação de
precipitado, e em grande quantidade.

B.3 Precipitação em função do produto de solubilidade
Quando um sólido apresenta solubilidade muito baixa em água, este é geralmente
classificado como insolúvel. Porém, como visto anteriormente, uma pequena porção destes íons
ainda é dissolvida em água, de forma que um equilíbrio químico é estabelecido. Considere o
sulfato de cálcio e o equilíbrio estabelecido abaixo:

Quando uma solução saturada deste sal é preparada, os íons em solução terão uma
concentração máxima. O produto destas concentrações é um valor constante na temperatura
considerada, recebendo a denominação de constante do produto de solubilidade (Kps).
Para o sulfato de cálcio, esta constante é igual e 2,4.10-5 mol/L. Caso uma solução
concentrada de sulfato de cálcio receba mais íons cálcio ou mais íons sulfato, provenientes da
adição de um outro sal que contenha um destes íons, o produto das concentrações dos íons cálcio e
sulfato presentes na solução, tenderá a ser maior que o Kps para este sal, o que não é possível para
soluções saturadas. Conseqüentemente, o equilíbrio mostrado acima será deslocado para a
esquerda, fazendo com que sulfato de cálcio seja precipitado.
Este fato evidencia que o enriquecimento de uma solução com íons que já sejam comuns
a um determinado equilíbrio estabelecido poderá, em função dos valores de Kps, ocasionar a
precipitação salina.

B.4 Precipitação em função da mistura de soluções
A mistura de soluções constituída por solutos (sais) diferentes, estando estas saturadas ou
não, também pode resultar na precipitação salina em função da atuação em conjunto dos diversos
fatores apresentados e discutidos ao longo deste artigo. A próxima seção exemplificará a
precipitação de considerável quantidade de sal em função da mistura de soluções saturadas ou não.
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A Harmonia entre a Precipitação Salina e o Modelo Hidrotermal
Como dito anteriormente, uma avaliação quanto à adequação do modelo hidrotermal
proposto por Nutting com relação aos aspectos químicos que estariam envolvidos com a
precipitação salina, seria muito importante tanto para o aperfeiçoamento quanto para uma maior
aceitação do mesmo por parte dos interessados na controvérsia entre evolucionistas e criacionistas.
Assim, após apresentar e discutir os principais fenômenos de natureza química
relacionados com a precipitação salina faz-se necessário relacioná-los com os mecanismos
propostos por Nutting para a formação dos extensos e espessos depósitos salinos, bem como com a
composição química destes depósitos. Abaixo são apresentadas algumas destas relações.
O modelo hidrotermal: Propõe que a muitas salmouras quentes seriam formadas
resultantes do enriquecimento das águas oceânicas com íons oriundos das fontes hidrotermais, ou
ainda, diretamente do magma lançado por vulcões submersos ou por fissuras no fundo oceânico.
Estas salmouras quentes precipitariam imediatamente como resposta termodinâmica às mudanças
de temperatura.
Comentários: Como visto na seção anterior a temperatura esta intimamente relacionada
com a solubilidade dos sais (e demais substâncias). Gesso e anidrita, ambos constituídos
principalmente por sulfato de cálcio, Na2SO4, estão entre os depósitos salinos que o modelo
hidrotermal se propõe a explicar. Considere a Figura 16, na qual é apresentado o gráfico da
solubilidade deste sal em função da variação da temperatura.

Figura 16. Gráfico da solubilidade do sulfato de cálcio (com diferentes índices de hidratação) em função da temperatura. Imagem
reproduzid de <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Temperature_dependence_calcium_sulfate_solubility.svg> e modificada. Acesso
em 13/07/2010.
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Como visto na Figura 16, a solubilidade do sulfato de cálcio é exotérmica. Considerando
as discussões anteriores referentes aos aspectos termodinâmicos envolvidos na solubilidade de sais
com esta característica, fica evidente que o aquecimento das águas oceânicas, em função dos
eventos de natureza geológica apresentados anteriormente, resultaria na formação de depósitos de
minerais constituídos predominantemente por sulfato de cálcio. Estes depósitos teriam sua origem
nas proximidades do fundo oceânico, onde seriam verificadas as maiores temperaturas. Além disto,
o enriquecimento das salmouras com diferentes íons também ocasionaria a precipitação de sais
como conseqüência da atuação do efeito do íon comum.
O modelo hidrotermal: Propõe que as salmouras também poderiam estratificar
lateralmente em grandes extensões e em espessas camadas, formando as estruturas conhecidas
como picnoclinas. As camadas saturadas, apresentando altas concentrações de íons sódio e de íons
cloreto, em ascensão, precipitariam ao serem resfriadas pelas camadas superiores da picnoclina, as
quais apresentariam menores temperaturas.
Comentários: A estratificação das águas de uma salmoura é um fenômeno bem
conhecido e observável atualmente. Como também é sabido, o magma é o principal responsável
pelo enriquecimento salino das águas oceânicas. Embora tenha a sua solubilidade menos afetada
pela variação de temperatura, conforme se observa no gráfico que constitui a Figura 15, o
enriquecimento das águas oceânicas com íons sódio (Na+) resultaria na precipitação de cloreto de
sódio em resposta à atuação do efeito do íon comum. Porém, em ambientes em que as águas não
fossem suficientemente concentradas com este íon, a precipitação de halita não seria possível em
função da variação de temperatura das águas quentes em ascensão pela picnoclina, como proposto
por Nutting. Contudo, o mesmo gráfico que constitui a Figura 15 mostra que a solubilidade do
cloreto de potássio (KCl) é grandemente afetada pela variação de temperatura. Assim, muito sal
resultaria da precipitação em águas saturadas com íons cloreto (Cl-) e com íons potássio (K+), em
conseqüente processo de resfriamento, em ascensão pela picnoclina. Isto explicaria a origem de
vastos depósitos de silvita sem a existência de quantidades significativas de halita, em total acordo
com as observações de campo, observações estas que os modelos que pressupõem a lenta
evaporação das águas não conseguem explicar.
O modelo hidrotermal: Propõe que camadas saturadas com íons ou mesmo insaturadas
constituintes da picnoclina, que estivessem, poderiam ser precipitadas caso misturassem entre si.
Precipitação também poderia ocorrer pela mistura na interface das camadas próximas da
picnoclina.

37

Comentários: Este mecanismo de precipitação salina foi apontado por Nutting como
sendo de fundamental importância para o modelo hidrotermal. Trabalhos experimentais têm
mostrado, desde a década de 5029, que os trechos destacados no parágrafo anterior estão em
perfeita harmonia com dados obtidos experimentalmente por meio da mistura de soluções salinas.
Neste artigo será apresentado e discutido dois dos trabalhos citados na tese de Nutting, os quais
foram de grande relevância na composição de seu modelo.
Roup, pesquisador do Instituto de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos, conduziu
uma série de elegantes experimentos30 nos quais demonstrou que a mistura de soluções salinas de
cloreto de magnésio (MgCl2) e de cloreto de sódio (NaCl), podem dar origem à precipitação de
grandes quantidades de cloreto de sódio num curto período de tempo.
As unidades de concentração utilizadas nos experimentos foram a gravidade específica e
a porcentagem de saturação. A primeira é referente à massa apresentada por certo volume de uma
solução dividido pela massa correspondente ao mesmo volume de água destilada, numa
temperatura fixa. A segunda corresponde à massa de sal dissolvido numa solução de certa
concentração dividido pela massa de sal que existiria no correspondente volume de solução
saturada, à temperatura fixa e com o mesmo soluto e solvente.
No primeiro experimento, diferentes volumes de solução saturada de cloreto de
magnésio e de cloreto de sódio foram misturados, na mesma temperatura, com o objetivo de se
determinar qual a proporção entre os volumes das respectivas soluções resultaria na deposição da
maior quantidade de sal. Verificou-se que isto acontecia quando volumes iguais das duas soluções
saturadas eram misturados.
Inicialmente foram preparadas soluções de MgCl2 em sete diferentes concentrações, e
cinco soluções de NaCl, também com diferentes concentrações. As massas de NaCl obtidas pelas
diferentes combinações destas soluções são apresentadas na Tabela A que compõe a Figura 17.
Segundo Roup, a precipitação salina foi muito rápida, sendo que todo o sal, dependendo da
concentração das soluções iniciais, foi depositado num período de tempo de no máximo 5 minutos.
Posteriormente, água oceânica foi evaporada com o objetivo de se obter soluções com
cinco diferentes concentrações em relação ao cloreto de sódio. Estas salmouras foram então
misturadas com soluções de MgCl2 com as mesmas concentrações utilizadas no experimento
anterior. A Tabela B que compõe a Figura 17 mostra as quantidades de NaCl precipitadas. Todo o
sal foi precipitado, dependendo das concentrações das soluções utilizadas, em no máximo 15
minutos.
29

Briggs, L. I. Quantitative aspects of evaporate deposition Michigan Acad. Sci. Papers, 42,115-123, 1957.
Roup, O. B. Brine mixing: an additional mechanism for formation of basin evaporites The American Association of Petroleum
Geologists Bulletin, 54, 2246-2259, 1970.
30
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Este resultados sugerem que os espessos depósitos de halita, constituídos quase que
totalmente por NaCl, deveriam ter se formado a partir da mistura de salmouras enriquecidas com
íons. Os vastos e extensos depósitos salinos constituídos predominantemente por apenas uma
espécie química não podem ser explicados mediante a lenta evaporação da água, uma vez que, de
acordo com o gráfico apresentado na Figura 7, todos os minerais que compunham a suposta bacia
evaporítica deveriam ser encontrados na formação. O modelo hidrotermal proposto, ao contrário,
explica elegantemente tais formações.
Note que as porcentagens de NaCl obtidas tanto em função da mistura de soluções
saturadas deste sal com soluções de MgCl2, quanto em função da mistura de cloreto de magnésio
com águas oceânicas, são praticamente as mesmas ou muito próximas. Este é mais um indicador a
favor do argumento da precipitação salina em decorrência do enriquecimento de soluções salinas
pré-existentes com íons.
Roup também investigou se a precipitação salina poderia ocorrer em decorrência da
mistura na interface entre duas camadas próximas que constituíssem uma picnoclina. Soluções
com 94 % de saturação de cloreto de magnésio e de cloreto de sódio foram, separadamente e
cuidadosamente, transferidas para um mesmo recipiente transparente, sendo que esta última foi
colorida com azul de metileno e ocupou a porção superior de recipiente, em função de apresentar a
menor densidade.
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Figura 17. Quantidades de NaCl precipitada em função da mistura de soluções. A Tabela A contém os dados resultantes da mistura
de soluções de diferentes concentrações de NaCl e MgCl2. A Tabela B contém os dados resultantes da mistura de soluções de
diferentes concentrações de MgCl2 e de água do oceano concentrada. Tabelas reproduzidas e adaptadas de Roup, O. B. Brine
mixing: an additional mechanism for formation of basin evaporites The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 54,
2246-2259, 1970.

Em seguida, utilizando um bastão, a mistura foi suavemente agitada na região de
interface entre as soluções. A Figura 18 contém as imagens dos eventos macroscópicos que
ocorreram durante este processo.
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III
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VII

Figura 18. Imagens da precipitação de NaCl em decorrência do contato na interface entre soluções de NaCl (mais escura, na porção
superior) e MgCl2 (mais clara, na porção inferior). A seta indica a posição da interface. Em I, as soluções acabaram se ser
transferidas para um recipiente transparente. Em II, a região de interface entre as duas soluções é suavemente agitada, simulando
movimentos convectivos, onde se observa a formação de cristais. Em III, IV e V as reações na região da interface se intensificam,
em muito sal é precipitado. VI e VII mostram o fenômeno em seu estágio final e uma relativamente espessa camada de NaCl, de
1,5 centímetro e a migração da interface para baixo em relação à posição inicial.

Utilizando os dados que compõem as tabelas apresentadas na Figura 14, muitas
discussões poderiam ser elaboradas a respeito dos experimentos realizados por Roup. Porém, este
não é o objetivo deste artigo. Mas o leitor interessado tanto nas questões relativas à controvérsia
entre evolucionistas e criacionistas quanto nos fenômenos envolvidos nestes experimentos deveria
fazer este exercício.
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Estes resultados mostram que a precipitação salina na interface entre as camadas que
venham a constituir uma eventual picnoclina é termodinãmicamente viável e experimentalmente
demonstrável. Outro trabalho citado na tese de Nutting, versando sobre a precipitação resultante da
mistura de soluções salinas, esta publicado na Revista Criacionista número 81.

Os Grandes Depósitos Salinos, o Pré-Sal e o Ambiente
A controvérsia entre o Criacionismo Bíblico e o Evolucionismo, ao contrário daquilo que
é vinculado pela mídia em geral, não se trata de uma dicotomia entre fé e ciência. O verdadeiro
impasse esta relacionado com a idéia de planejamento ou acaso em relação ao surgimento e
desenvolvimento do universo e dos seres vivos.
Desta forma, os grandes depósitos salinos, na perspectiva criacionista, deveriam ser
interpretados como apresentando alguma finalidade muito significativa, principalmente com
relação à temática ambiental.
Recentemente, um grande vazamento de petróleo tornou-se a maior catástrofe ambiental
dos Estados Unidos. Após a explosão, uma das plataformas da empresa British Petroleum afundou
e a tampa do poço em que a plataforma extraia petróleo ficou aberta, lançando quase um milhão de
litros petróleo por dia no Golfo do México.
Em decorrências de suas propriedades físicas e químicas, o petróleo tem efeito
devastador sobre a fauna e a flora marinha, causando impactos ambientais de enormes proporções,
os quais, quando não necessitam de várias décadas para serem contornados, são irremediáveis.
Os vastos e espessos depósitos salinos, logo acima das rochas porosas que armazenam o
petróleo, atuam como um selante natural. Caso estas camadas de sal não existissem, o grande
volume de petróleo acumulado nestas rochas tornaria as condições marinhas inóspitas para o
desenvolvimento dos seres vivos.
Diante destes fatos, as matérias vinculadas pela mídia referentes ao Pré-sal deveriam
lembrar-nos de que os grandes depósitos salinos logo acima das rochas de onde se extraem o
petróleo são mais algumas evidencias que apontam para o cuidado e o planejamento do Criador.
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Considerações Finais
As principais argumentações uniformitaristas que procuram explicar a formação de
vastos e extensos depósitos salinos fazem uso dos seguintes modelos: 1) precipitação de sais como
conseqüência da formação de cristais de sal na superfície de uma grande salmoura em decorrência
do processo natural de evaporação; 2) precipitação de sais em decorrência da cristalização
decorrente de ligeiras variações de temperatura no fundo da salmoura.
O primeiro destes modelos é amplamente adotado e divulgado em livros, periódicos e na
mídia em geral, de forma que aquelas formações salinas são tradicionalmente conhecidas como
“evaporitos”. Este modelo vem de encontro às teses fundamentais do Evolucionismo, uma vez que
a deposição de grandes quantidades de sal, em decorrência do lento processo de evaporação,
poderia levar milhões de anos.
Com a crescente importância dada pela mídia secular com relação às temáticas
relacionadas com a exploração de petróleo em águas profundas, nas chamadas “Camadas do PréSal”, muitos dos interessados na controvérsia em questão aguardam o posicionamento criacionista
com relação à formação dos grandes depósitos salinos localizados logo acima destas camadas, uma
vez que os períodos de tempo exigidos para a sua formação, segundo a geologia tradicional, não
são compatíveis com a narrativa bíblica.
Contudo, muito antes destes assuntos ocuparem a grande mídia, modelos alternativos
para a formação dos chamados “evaporitos” já compunham o acervo da Sociedade Criacionista
Brasileira e de muitas outras Sociedades congêneres pelo mundo. Um destes modelos, o modelo
hidrotermal, foi apresentado neste artigo.
Discordando das explicações tradicionalmente apresentadas para a origem evaporítica
dos vastos depósitos salinos, Nutting apresentou um modelo alternativo no qual a precipitação
catastrófica de grandes quantidades de sal, como conseqüência da mistura de salmouras
enriquecidas com espécies iônicas decorrentes da intensificação da atividade vulcânica e da
atividade ígnea intrusiva, seria o principal fator responsável pela formação dos extensos e espessos
depósitos salinos.
Nutting também mostrou em sua tese que o modelo hidrotermal explica elegantemente
muitos registros geológicos que não são explicados satisfatoriamente pelos modelos que se
utilizam da lenta evaporação da água, como por exemplo, a constituição monomineralógica dos
depósitos “evaporíticos”; extensos depósitos salinos que somente poderiam te sido formados
mediante altas temperaturas das águas oceânicas; espessos depósitos de anidrita ou de halita, mas
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nunca ambos minerais juntos; associação dos vastos depósitos salinos com regiões de intensa
atividade vulcânica e atividade ígnea intrusiva e com regiões de elevadas latitudes, dentre outros.
Neste artigo foi mostrado que tanto os mecanismos propostos por Nutting para a
deposição salina, quanto à composição química dos vastos depósitos que o modelo hidrotermal se
propõe a explicar, estão em harmonia com os princípios químicos e termodinâmicos envolvidos
com a dissolução e com a precipitação de sais.
Estudos posteriores de natureza qualitativa e quantitativa referentes ao efeito da variação
de pH na quantidade de sal precipitado mediante a mistura de soluções; avaliação da influencia da
variação de temperatura na precipitação salina decorrentes da mistura de soluções; estudos sobre a
influência da variação de pressão na solubilidade de sais, dentre outros, contribuirão enriquecendo
o conhecimento científico não só no âmbito criacionista, mas aos diversos ramos da ciência de
uma forma geral.
Assim, o autor espera que as discussões feitas neste artigo possam contribuir para uma
maior aceitação do modelo proposto por Nutting, bem como incentivar a outros estudantes,
professores e pesquisadores a contribuírem com a ampliação e aperfeiçoamento do modelo
hidrotermal. Porém, o maior objetivo aqui é participar dos esforços da Sociedade Criacionista
Brasileira em evidenciar a harmonia existente entre o conhecimento científico e o conhecimento
bíblico, de modo que outros possam reconhecer na natureza os “atributos invisíveis de Deus, assim
como seu eterno poder” (Rm. 1:20).

43

