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Capítulo I INTRODUÇÃO

I.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A única forma de se manter ou elevar os 
níveis de produção de grãos do planeta, cuja po-
pulação cresce exponencialmente e aumenta na 
mesma proporção a demanda por alimentos, é 
devolver para os solos agriculturáveis seus ma-
cronutrientes. O fósforo (P), estável como íon or-
tofosfato (PO4)3-, ocorre na forma de compostos 
muito ativos e não possui substituto na agricultu-
ra, sendo então essencial para o desenvolvimen-
to das plantas e na produtividade agrícola. Por 
este motivo, a demanda mundial por fertilizantes 
fosfatados é crescente. Os maiores países consu-
midores são China, Índia, EUA, Brasil, Austrália e 
Canadá (IFADATA 2008). Com base nas reservas 
publicadas em 2010 (USGS 2010), o pico máximo 
esperado de produção de fosfato estava previsto 
para acontecer em torno do ano de 2030 (Figura 
I.1, Cordell et al. 2009). Segundo Kuntz (2010), 
com base nestes dados caso não houvesse des-
coberta de novas reservas de fosfato, estimava-
-se que em 30 a 40 anos não haveria suprimento 
suficiente em P para atender a demanda mundial. 
Recentemente, a USGS (USGS 2011) publicou 
novos dados de reserva mundial, tendo modifica-
do significativamente (aumento de cerca de nove 
vezes mais) a base de reservas do Marrocos/
Oeste Sahaara, tendo tido como base a pesqui-
sa do IFDC (International Fertilizer Development 
Center). Estes dados publicados ainda são alvo 
de crítica por pesquisadores em todo o mundo. 
O IFDC estimou um tempo de vida das reservas 

mundiais de 300 a 400 anos. Entretanto, assumiu 
que 100% das reservas estarão acessíveis e que 
o consumo de fosfato não aumentará. Segundo 
Cordell et al.(2011) a IFDC está equivocada uma 
vez que por volta de 2050 o mundo terá mais 2 
a 3 bilhões de bocas para alimentar, além de que 
aumentará a demanda por biocombustíveis e a 
necessidade de plantio em áreas com solos cada 
vez menos férteis. Além disso, ao longo do tempo 
os minérios de maior teor estarão esgotados e 
possivelmente haverá um aumento de impurezas 
dos depósitos, consequentemente gerando mais 
poluentes e maiores custos para a indústria ex-
trativa. Com base nestas considerações Cordell 
et al.(2011) estimam que, possivelmente, após 
o período entre 2051 e 2092 não haverá como 
atender a demanda mundial (Figura I.2).

Desta forma, por uma questão estratégica 
qualquer país deve se preocupar na busca de de-
pósitos dessa matéria prima.

O Brasil possui muitas terras disponíveis 
para agricultura, é considerado um dos maiores 
produtores mundiais de alimentos e uma das 
maiores fronteiras agrícolas do planeta, embora 
os solos sejam muito ácidos e pobres em ma-
cro nutrientes. Devido à grande competitividade 
no setor agrícola entre países e regiões produto-
ras, existe uma busca constante pelo aumento da 
produtividade e emprego de técnicas mais sofis-
ticadas de plantio e colheita. Por este motivo, o 
consumo de fertilizantes vem crescendo de forma 
significativa também no Brasil. Entretanto, esta 
demanda não é atendida pela produção domés-
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Figura I.1 – Curva Hubbert para o pico do fósforo indicando que a produção alcançará um máximo em torno de 
2030, seguida de um acentuado declínio, com base nas reservas e histórico da produção mundial (Cordell et al. 
2009).

Figura I.2 - Comparação entre a curva do ponto crítico do fósforo: A) Segundo Cordell et al. (2011) e B) Cenário 
definido pelo IFDC. Em ambas as curvas a área com a reserva mundial é a mesma, 60.000 Mt (USGS, 2011).
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tica brasileira de fosfato, o que gera dependên-
cia externa no suprimento deste insumo crítico 
e estratégico para o setor agrícola. Apesar dos 
aumentos na produção nos últimos anos, o Brasil 
ainda continua sendo um grande importador de 
fosfato no mercado internacional de fertilizantes. 
Essa dependência gera uma indesejável vulnera-
bilidade à nossa agricultura e um déficit crônico 
no comércio exterior destas commodities.

Diante deste quadro e considerando a po-
tencialidade do território brasileiro para depósi-
tos de fosfato associados a diferentes tipologias, 
o Serviço Geológico do Brasil, através do seu 
Departamento de Recursos Minerais, concebeu a 
realização do Projeto Fosfato Brasil, iniciado ao 
final de 2008 e ainda em fase de execução. O 
projeto visa o conhecimento das mineralizações 
de fosfato existentes no país, bem como a deli-
neação de novos alvos potenciais para fosfato em 
todo território nacional, visando uma avaliação 
do potencial brasileiro e, por conseguinte, a am-
pliação das reservas brasileiras de fosfato. 

Os resultados deste projeto serão divulga-
dos em duas partes: Projeto Fosfato Brasil - Parte 
I, com o estado da arte das etapas executadas 
até o final de 2010, e Projeto Fosfato Brasil – 
Parte II, com os resultados finais do projeto até 
2012.

Este relatório descreve os resultados do 
Projeto Fosfato Brasil – Parte I, desenvolvido pela 
CPRM, nesta fase, nos Estados de Minas Gerais, 
Bahia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará, 
Pernambuco, Paraíba, Piauí, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Amazonas e Roraima. Acompanha o 
texto um DVD com os dados preliminares do Pro-
jeto Fosfato Brasil em Sistema de Informações 
Geográficas, com os temas preliminarmente ge-
rados durante as etapas de trabalho executadas.

I.1.1 – HISTóRICO DA PESqUISA DE FOSFATO 
NO BRASIl

A história da pesquisa de fosfato no Brasil 
data do início do século XX, tendo sido mais rele-
vante a partir de 1945.

As acumulações de fosfatos aluminosos no 
NE do Pará e NW do Maranhão são conhecidas 
pelo menos desde 1914 e já foram consideradas 
como única reserva fosfática do Brasil, embo-
ra nunca aproveitadas economicamente (Porto 

2006). Em fins de 1945, o Instituto de Tecnolo-
gia Industrial do Estado de Minas Gerais elaborou 
um plano de investigação geológica para localizar 
minerais básicos para fertilizantes. Em janeiro de 
1946, Djalma Guimarães iniciou a pesquisa de 
fosfato em rochas ricas em apatita, na região de 
Barreiro, nas proximidades de Araxá (MG), a qual 
culminou na definição da jazida de Araxá. Desta 
forma o Brasil iniciou sua produção de fosfato a 
partir de rochas alcalinas, embasado no nível de 
conhecimento geológico de seu território que se 
dispunha à época.

No ano de 1949, foi descoberta a fosforita 
da faixa litorânea do Estado de Pernambuco pelo 
Profº. Paulo José Duarte, quando se constataram 
teores consideráveis de fosfato em testemunhos 
de sondagem no Município de Olinda (PE). A des-
coberta da fosforita desencadeou intensivas in-
vestigações, tanto por órgãos governamentais, 
como por empresas privadas, inclusive com o es-
tabelecimento de uma planta de mineração. Este 
depósito foi explorado em grande escala através 
da Fosforita Olinda S.A. até o final de 1963.

Ainda na década de 1950, o Profº. Paulo 
Abib Andery, com o apoio da Serrana S.A., de-
senvolveu um sistema inédito para separar por 
flotação a apatita (mineral do fósforo) da calcita 
e da dolomita, explorando o minério de fosfato do 
Morro da Mina de Jacupiranga, atual município de 
Cajati (SP). Esse avanço em tecnologia mineral 
viabilizou o aproveitamento de outras jazidas de 
minério de fosfato similares e conhecidas no Bra-
sil (Damasceno et al. 2005).

Em 1970, foi desenvolvido o Projeto Cha-
minés – Geologia do Triângulo Mineiro, com o ob-
jetivo primordial de caracterizar o magmatismo 
alcalino de idade cretácea em toda região, na es-
cala 1:250.000, através de uma ação de governo 
por meio do convênio DNPM/DFPM (Barbosa et 
al. 1970). Nesse período também foi realizado 
um intenso programa de prospecção conduzido 
pela CPRM que levou à descoberta da Mina de 
Rocinha, em Patos de Minas (MG), pelo Engº de 
Minas Adamir Gonçalves Chaves, que hoje em-
presta seu nome a referida mina. 

No início da década de 1970, houve a des-
coberta do depósito de Maecuru (PA) pela Meri-
dional Mining Company, que realizou 4 furos de 
sondagem rasos na parte norte do corpo, mais 
tarde estudado pelo Projeto RadamBrasil e pela 
DOCEGEO.
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Entre 1972 e 1976, a CPRM realizou dois 
projetos (São Miguel do Tapuio e São Nicolau) 
onde foram descritas as mineralizações em ro-
chas fosfatadas na Formação Pimenteira (Bacia 
Sedimentar do Parnaíba). 

Em 1976, a DOCEGEO realizou levantamen-
to geoquímico na Serra da Bodoquena (MS), re-
velando as primeiras notícias de fosfato no Grupo 
Corumbá.

Em 1978, o DNPM elaborou um programa 
executado pela CPRM, denominado Projeto Fosfa-
to da Faixa Sedimentar Costeira Pernambuco-Pa-
raíba para integração dos dados e maior conhe-
cimento dos controles dos depósitos de fosforita 
de Olinda (PE). Nesta década houve também a 
criação da PETROMISA, Petrobras Mineração 
S.A., que funcionaria como órgão de pesquisa e 
extração, com o foco em agrominerais, além da 
PETROFERTIl, Petrobras Fertilizantes, como ór-
gão de produção de fertilizantes que trabalharia 
em cima da produção, mas que teve suas ações 
muito focadas na pesquisa e extração de potássio 
e enxofre.

Em 1976 foi descoberta a jazida fósforo-
-uranífera de Itataia (CE), através do Projeto 
Canindé, convênio NUClEBRÁS/CPRM. Durante 
um longo período a jazida não foi explorada e 
só recentemente a Mineradora Galvani venceu a 
concorrência pública das Indústrias Nucleares do 
Brasil (INB) e adquiriu o direito de explorar a ja-
zida. 

Entre 1977 e 1978, diversas concentra-
ções elevadas de P2O5 foram assinaladas durante 
a execução do Projeto Sulfetos de Altamira da 
CPRM, descritas como associadas a folhelhos 
pretos da Formação Curuá, no flanco sul da Ba-
cia do Amazonas, envolvendo teores de até 19% 
(Macambira et al. 1977, Macambira 1978).

No período entre 1977 e 1981 foi desenvol-
vido o Projeto Geoquímica do Bambuí, realizado 
pela CPRM, que apontou áreas anômalas para P 
na Bacia de Irecê (BA). Em decorrência desses 
resultados, em 1986, foi descoberto o depósito 
de lapão, pelo Projeto Bacia de Irecê.

Em 1979, os trabalhos de pesquisa da ME-
TAGO levaram à descoberta de diversas peque-
nas ocorrências de fosforitos nas unidades basais 
da Formação Sete lagoas, nas proximidades das 
cidades de Nova Roma, Monte Alegre e Campos 
Belos (GO), sendo atualmente pesquisadas e ex-
ploradas pela Itafós, grupo canadense Mbac (ME-

TAIS DE GOIÁS,1979). Já em 1980, a CODESUl 
solicitou à CPRM trabalhos de pesquisa na região 
da Bodoquena (MS). Entretanto, os trabalhos fi-
caram restritos às sequências rítmicas pelíticas 
da Formação Tamengo, onde foram encontradas 
finas intercalações de fosforito com teor mé-
dio de 5,95% de P2O5 e um volume inferido de 
aproximadamente 4 milhões de toneladas (Justo 
2000).

Entre 1982 e 1986, a CPRM através de in-
terpretações geológicas e paleogeográficas, ve-
rificou a existência de condicionamentos meta-
logenéticos semelhantes àqueles de Olinda e 
Igarassu, nos segmentos central e norte da Bacia 
Costeira de Pernambuco-Paraíba, através do Pro-
jeto Miriri. O desenvolvimento deste Projeto re-
sultou na descoberta e cubagem de depósitos de 
fosfato sedimentar, com reservas da ordem de 22 
x 106 ton de minério fosfatado.

Mineralizações de vermiculita no Município 
de Angico dos Dias (BA) já eram conhecidas há 
pelo menos duas décadas antes da descoberta de 
um corpo alcalino-carbonatítico. Algumas empre-
sas consideraram esta ocorrência antieconômica 
e não investiram mais esforços. Entretanto, em 
1984, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mi-
neração (CBMM) identificou cangas fosfáticas e 
coletou amostras esparsas de solo e sedimento 
de corrente, cujas análises indicaram teores anô-
malos de P, Zr, Sr, Ba, ETR, descobrindo assim o 
corpo alcalino-carbonatítico de Angico dos Dias 
(Silva et al. 1988).

Na década de 1990, mais precisamente em 
1992, houve então a extinção da PETROMISA e 
da PETROFÉRTIl, por meio de decreto federal.

A partir de 1995, houve a implantação do 
Programa de Avaliação Geológico-Econômica 
de Insumos Minerais para Agricultura no Brasil 
(PIMA), que objetivava fornecer informações bá-
sicas às empresas privadas e para ações gover-
namentais, com vistas à expansão da indústria 
desses insumos minerais. Durante este programa 
houve uma integração dos dados disponíveis até 
a época.

Próximo a cidade de Xambioá (TO), na re-
gião de divisa com o Estado do Pará, a DOCEGEO 
descobriu uma ocorrência de fosfatos sedimenta-
res em rochas do Proterozóico (Costa 1996). Em 
abril de 1997 a CPRM, através do PIMA, iniciou 
trabalhos de prospecção no Estado de Mato Gros-
so do Sul, na região da Serra da Bodoquena, nos 
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metassedimentos do Grupo Corumbá de idade 
Neoproterozóica-Cambriana, onde foram encon-
tradas importantes ocorrências de fosforito com 
teores acima de 30% de P2O5, distribuídas lon-
gitudinalmente, numa faixa quase contínua, por 
mais de 5 km (Justo 2000).

De 2000 até 2007 nenhuma ação específi-
ca de governo visando este insumo foi realizada, 
tendo a pesquisa sido desenvolvida pela iniciativa 
privada na expansão de projetos já existentes. A 
partir de 2008, foi que a CPRM, através de uma 
ação de governo resolveu criar o Projeto Fosfato 
Brasil, visando delimitar novos alvos potenciais. 
Nos últimos anos, com o aumento da demanda 
mundial e dos preços deste insumo, empresas do 
setor privado também se voltaram para a pesqui-
sa de novos depósitos.

I.1.2 – PANORAMA ECONôMICO 

I.1.2.1 – Reservas

Em termos mundiais, a rocha fosfática é 
a única fonte de fósforo viável, estando contida 
nos depósitos de origem sedimentar (em torno 
de 85% da oferta mundial), ígnea (próximo de 
15%) e biogênica (menos que 1%). Segundo da-
dos do United States Geological Survey (USGS 
2010), modificado com a adição da reserva anun-
ciada em 2010 pela empresa Vale do Rio Doce, 
no Peru, os recursos mundiais de fosfato eram 
da ordem de 16 bilhões de toneladas (ano base-
2009). Os principais países detentores destas 
reservas eram (Figura I.3): Marrocos/Sahaara 
Ocidental (36,48%), China (23,68%), Jordânia 
(9,60%), África do Sul (9,60%) e EUA (7,04%). 
O Brasil ocupava a sexta posição no ranking 
mundial. Atualmente, novos dados de reserva 
foram publicados pelo USGS (2011), tendo tido 
como fonte o IFDC. De acordo com estes dados 
o Marrocos/Oeste Sahaara deteria cerca de 80% 
das reservas mundiais, seguido da China, Argé-
lia, Siria, África do Sul, Jordânia e EUA (ano base 
de 2010). Segundo Souza & Fonseca (2009), as 
reservas brasileiras de minério (rocha fosfática) 
oficialmente aprovadas, em 2008, são de 4.769 
milhões de toneladas (Mt). Desse montante, cer-
ca de 2.510 Mt representam as reservas medidas 
e 1.107 Mt às indicadas, com um total de 337 Mt 
de P2O5 contido (medida + indicada) o que repre-
senta uma participação de 2,15% das reservas 

mundiais em 2009 e, com este novo cenário de 
2010, 0,005%.

Os maiores depósitos mundiais são sedi-
mentares (alto teor) e são encontrados no norte 
da África (Marrocos/Sahaara Ocidental), China, 
Oriente Médio e EUA (Figura I.4). Destacam-se 
os depósitos cretáceos a paleocênicos de Bu Craa 
e Khourigba (Marrocos/Sahaara Ocidental), Flóri-
da (EUA), Bayovar (Peru), Abu Tartur (Egito), El 
Hassa (Jordânia); paleozóicos da Phosphoria For-
mation (EUA); neoproterozóicos a cambrianos de 
Doushantuo, Kayang, Kunyang, Kunming (Chi-
na), Duchess-lady Annie e Alexandria-Wonarah 
(Austrália), dentre outros.

No Brasil, os depósitos sedimentares repre-
sentam cerca de 20% das reservas oficiais, des-
tacando-se os depósitos neoproterozóicos de Ro-
cinha e lagamar, em Minas Gerais, Arraias (norte 
de Goiás/Sul do Tocantins), Irecê, na Bahia e os 
depósitos cretáceos de Olinda/Igarassu e Miriri, 
nos estados de Pernambuco e Paraíba (Tabela 
I.1).

Em termos mundiais, mineralizações signi-
ficativas em rochas ígneas são encontradas na 
Rússia, Brasil, Canadá, África do Sul, Finlândia 
e Zimbabwe (Figura I.5). Na Rússia destaca-se 
o complexo de Khibina (Península de Kola) e na 
África do Sul, Palabora. Os depósitos magmá-
ticos brasileiros são importantes, alguns consi-
derados como de classe mundial dentre os tipos 
magmatogênicos. Destacam-se os depósitos de 
Tapira, Araxá, Catalão I e II, Maecuru, Salitre I e 
II, Serra Negra, Cajati (Jacupiranga), Anitápolis e 
Ipanema (Tabela I.2). Normalmente são de bai-
xo teor, que apresentam algum enriquecimento 
residual, com custos de extração mais elevados, 
mas que respondem por cerca de 80% da produ-
ção nacional de fosfato. Por este motivo, o preço 
médio brasileiro de fosfato é 69,7% maior que o 
praticado no mundo (Souza & Fonseca 2009).

A análise da distribuição dos principais de-
pósitos de fosfato no Brasil mostra que os depó-
sitos brasileiros não apresentam uma uniformi-
dade distributiva no espaço e ao longo do tempo 
geológico. As reservas estão concentradas, prin-
cipalmente, nos estados de Minas Gerais com 
67,9% desse total, seguido de Goiás com 13,8%, 
São Paulo com 6,1%, que juntos participam com 
87,8% das reservas do País. Os 12,2% restantes 
estão associados aos estados de Santa Catarina, 
Ceará, Pernambuco, Bahia, Paraíba e Tocantins. 
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Figura I.3 – Panorama comparativo das reservas mundiais de fosfato (USGS 2010; USGS 2011).
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Figura I.4 – localização dos principais depósitos mundiais de fosfato sedimentar. Nas elipses brancas destaque 
para os mais importantes: Bu craa e Kourighba (Marrocos/ Sahaara Ocidental), Jordânia, Doushantuo (China), 
Bacia de Volta, Florida e Phosphoria Formation (EUA) e Bayovar (Peru).

Tabela I.1 – Dados econômicos dos depósitos sedimentares brasileiros. Fonte: Dardenne & Schobbenhaus 
(2001), Mbac (2011), Barbosa & lemos (2001), Galvani (2008).

Complexo localização
Tamanho

(Mt)
Teor
(%)

P2O5 contido
(Mt)

Rocinha
Minas Gerais 

(Brasil)
415 10 a 15 60

lagamar
Minas Gerais 

(Brasil)
5 30 a 35

Arraias
Tocantins/Goiás 

(Brasil)
83 5 a 15

Irecê Bahia (Brasil) 40 15 a 35

Olinda /Igarassu
Pernambuco 

(Brasil)
96 18

Miriri
Paraíba 
(Brasil)

22 11

I.1.2.2 – Processos de Produção

Desde a extração de rochas fosfatadas até 
a geração de produtos industriais, o fósforo se-
gue diferentes caminhos, em função da tipologia 
do minério, características mineralógicas, quími-

cas e texturais, redução/eliminação de agentes 
causadores de impactos ambientais, aproveita-
mento de subprodutos, dentre outros aspectos 
de distribuição e consumo. 

A apatita é o principal mineral de fósforo. 
Seu uso está predominantemente relacionado à 
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Figura I.5 – localização dos principais depósitos de fosfato relacionados a rochas ígneas. (Fonte: modificado de 
Brod 2008).

Tabela I.2 – Uma comparação entre os depósitos de fosfato magmatogênico brasileiros e os maiores depósitos 
mundiais (Brod 2008).

Complexo localização
Tamanho 

(Mt)
Teor (%)

P2O5 cont. 
(Mt)

Khibina (Devon.) Península de Kola 4000 15 600

Tapira (Cret.Sup.) Alto Paranaíba (Brasil) 987 7 69

Kovdor (Devon.) Península de Kola 700 7 49

Catalão I (Cret.Sup) Alto Paranaíba (Brasil) 600 10 60

Palabora (Prot.Inf.) África do Sul 600 7 42

Araxá (Cret.Sup.) Alto Paranaíba (Brasil) 560 15 84

Siilinjarvi Finlândia 470 4 19

Sukulu Uganda 230 13 30

Cajati (Jacupiranga) São Paulo (Brasil) 90 6 5

Anitápolis Santa Catarina (Brasil) 320 6.41 20.51

Maecuru Pará (Brasil) 200 15 30

Serra Negra/Salitre Minas Gerais (Brasil) 200 ?

Ipanema São Paulo (Brasil) 120 6.07 8.04
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indústria dos fertilizantes. É um mineral pouco 
solúvel, havendo necessidade de transformá-lo 
em produtos que possam liberar fósforo para as 
plantas. A principal aplicação da apatita, portan-
to, é na fabricação do ácido fosfórico (cerca de 
90% do total produzido). Segundo lápido-lou-
reiro & Melamed (2009), do total dos fertilizantes 
fosfatados, cerca de 90% são obtidos por via quí-
mica, 2% por via térmica e 6% são aplicados sob 
a forma natural.

Em geral, as rochas fosfatadas são proces-
sadas para produzir os concentrados de fosfato 
(com teores acima de 32% P2O5), que são então 
transformados em fertilizantes. Nesse contexto 
também estão inseridas aquelas rochas com teo-
res muito baixos, como no caso dos carbonatitos, 
cujos teores são da ordem de 5% P2O5. O proces-
so envolve: britagem, lavagem, moagem, classi-
ficação, flotação e eventual calcinação. Algumas 
fosforitas são vendidas como fertilizantes após 
simples calcinação para remover F e CO2. Outras 
são calcinadas com rochas alcalinas para produ-
zir termofosfato de uso restrito. Entretanto, os 
concentrados fosfatados, em sua grande maioria, 
são destinados à fabricação do ácido fosfórico, 
por reação com ácido sulfúrico ou clorídrico mais 
restritamente. De uso limitado, o ácido nítrico 
produz fosfatos nitrogenados. O ácido fosfórico 
(53% P2O5) é a base para a produção dos fer-
tilizantes fosfatados no Brasil. Pode-se também 
produzir o elemento fósforo em fornos elétricos 
(concentrado + sílica + carvão), a partir do qual 
se gera um ácido fosfórico e produtos fosfatados 
mais puros para a indústria química. A produção 
econômica de ácido fosfórico com H2SO4 depende 
da natureza da rocha fosfática e de parâmetros 
químicos dos seus concentrados.

I.1.2.3 – Produção

A produção mundial de P2O5 de 2009 foi 
de 157,7 milhões toneladas, abaixo da produção 
mundial de 2008 que foi de 167 milhões de to-
neladas (USGS 2010). Já em 2010 a produção 
mundial foi de 176 milhões de toneladas (USGS 
2011). Os sete maiores produtores são China, 
EUA, Marrocos-Oeste Saara, Federação da Rús-
sia, Tunísia, Jordânia e Brasil (Figura I.6) que de-
tém juntos cerca de 80% da produção mundial. 
No ano de 2008, a produção brasileira de rocha 

fosfática alcançou 6.727 mil toneladas (Souza & 
Fonseca 2009).

Apesar do aumento da produção de fosfa-
to nos últimos quatro anos (dada pela expansão 
dos projetos em Catalão-GO, Tapira-MG, An-
gico dos Dias-BA, Arraias-TO) e da perspectiva 
de auto-suficiência relativa do país, dentro de 4 
a 5 anos, com a implantação de novos projetos 
(como Ipanema-SP, Salitre-MG, Serra Negra-MG, 
Santa quitéria-CE, Anitapólis-SC e Maicuru-PA), 
o Brasil ainda continua sendo um grande impor-
tador deste insumo no mercado internacional de 
fertilizantes.

Em 2007, o consumo foi da ordem de 7,1 
milhões de toneladas, e como a produção nacio-
nal foi de seis milhões de toneladas, o Brasil teve 
que gastar 902 milhões de dólares com importa-
ções, principalmente do Marrocos, Argélia, Israel 
e outros países, resultando numa dependência 
de fornecedores estrangeiros. Portanto, é funda-
mental que o Brasil melhore sua posição na ba-
lança comercial quanto aos insumos fosfatados 
para fertilizantes através de políticas públicas de 
aumento da produção e de pesquisa para am-
pliação das reservas brasileiras, de forma a ficar 
numa situação econômica confortável no panora-
ma econômico mundial.

I.1.3– OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

Diante da situação econômica brasileira e 
mundial do fosfato é que foi criado o Projeto Fos-
fato Brasil dentro do Programa de Aceleração do 
Crescimento do Governo Federal. Este projeto 
tem como objetivo o conhecimento dos depósitos 
e ocorrências já existentes no Brasil e a amplia-
ção das reservas brasileiras de fosfato, através 
da avaliação do potencial brasileiro para novos 
alvos.

O projeto tem como objetivos específicos:
a) Visita aos principais depósitos de fosfato no 
Brasil, com reconhecimento e identificação dos 
principais controles das mineralizações, com ca-
racterização química, física e mineralógica das 
mineralizações.
b) Identificação de novas áreas a serem pesqui-
sadas, tendo como base os ambientes geológi-
cos favoráveis para depósitos magmatogênicos e 
sedimentares em consonância com o orçamento 
disponibilizado para o Projeto.
c) Treinamento das equipes da CPRM na pesquisa 
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para depósitos sedimentares e ígneos.
d) Aquisição de dados geológicos espaciais, re-
-processamento de dados de aerogamaespec-
trometria e aeromagnetometria, mapeamento 
espectral, com integração em Sistema de Infor-

mações Geográficas, para identificação de alvos 
potenciais.
e) Execução de estudo orientativo de prospecção 
geoquímica em depósitos conhecidos para veri-
ficar os seguintes ítens: assinatura geoquímica 

Figura I.6 – Produção mundial de fosfato (USGS 2010).
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dos depósitos, o meio de amostragem mais efeti-
vo (solo, sedimento de corrente etc.), método de 
preparação ideal da amostra (fração a analisar), 
tipo de ataque (digestão) mais efetivo (total x 
parcial) e método analítico mais efetivo.
f) Execução de estudo orientativo de geofísica 
aérea e terrestre para verificação das assinaturas 
magnetométricas, cintilométricas e gamaespec-
tométricas.
g) Realização de estudos orientativos espectro-
-radiométricos para composição de biblioteca es-
pectral de depósitos de fosfato e verificação da 
aplicabilidade da espectroradiometria para estu-
dos de depósitos de fosfato alcalino-carbonatíti-
cos e sedimentares.
h) Nas áreas de pesquisa sedimentares são  
aplicadas as seguintes etapas: (i) estudo facio-
lógico e realização de perfis geológicos com co-
leta de amostras de rocha e testes com o uso 
de molibdato de amônia e fluorescência portátil, 
segundo os ambientes mais favoráveis; (ii) pros-
pecção geoquímica de sedimentos de corrente e 
de concentrado de minerais pesados para iden-
tificação de alvos geoquímicos; (iii) prospecção 
aerogeofísica para identificação de alvos geofísi-
cos de interesse.
i) Para a seleção de áreas com potencial para de-
pósitos magmatogênicos são aplicadas: (i) iden-
tificação de assinaturas geofísicas similares aos 
depósitos alcalino-carbonatíticos já conhecidos; 
(ii) follow up geológico na anomalia; prospecção 
geoquímica de sedimentos de corrente, concen-
trado e solo na área associada à anomalia. 
j) Follow up geológico nas anomalias geoquímicas 
definidas nas bacias sedimentares pesquisadas.
k) Amostragem das rochas ígneas com estudos 
litogeoquímicos e, eventualmente, mineraloquí-
micos.
l) Consistência, recadastramento e alimentação 
da base de dados de recursos minerais, com atu-
alização de bibliotecas específicas para as tipolo-
gias de depósitos existentes.

I.1.4 – MÉTODOS

Numa fase inicial, foi montada a equipe e 
também foram realizados cursos, com foco em 
depósitos de fosfato sedimentar, magmatogê-
nico, prospecção geoquímica, estratigrafia de 
seqüências, petrografia de depósitos de fosfato 

sedimentar e ígneos, incluindo visitas técnicas 
aos principais depósitos de fosfato do Brasil. Tal 
atividade buscou nivelar conhecimento dos com-
ponentes da equipe. Nesta etapa pelo menos 160 
pessoas foram treinadas. Numa fase preparató-
ria, foi realizada a compilação, avaliação dos da-
dos disponíveis e seleção das áreas a serem estu-
dadas. A partir daí desenvolveu-se duas linhas de 
trabalho, executadas em paralelo e consonância, 
compondo a fase principal, para o Projeto Fosfato 
Brasil:

1) metodológica – com reconhecimento 
dos controles, assinaturas geológicas, geofísicas, 
geoquímicas e espectrais das principais minerali-
zações magmatogênicas e sedimentogênicas co-
nhecidas no Brasil; 

2) prospectiva – com a aplicação de méto-
dos de prospecção geológica, geofísica e geoquí-
mica em ambientes geológicos favoráveis sele-
cionados.

I.1.4.1 - Linha de trabalho metodológica

Segundo a linha metodológica estabelecida, 
foram executados estudos orientativos geológi-
cos, geoquímicos (solo, sedimento de corrente e 
concentrado), geofísicos (gamaespectometria e 
magnetometria) e/ou espectroradiométricos nos 
depósitos abaixo relacionados:

1) Magmatogênicos: Tapira (MG), Araxá 
(MG), Catalão (GO), Serra Negra-Salitre (MG) e 
Cajati (SP); 

2) Sedimentares neoproterozóicos: Irecê-
-Canarana (BA), Arraias (TO/GO), Ponte Caída-
-Rocinha-lagamar (MG), Bodoquena (MS), Ita-
taia (CE);

3) Sedimentares paleozóicos: São Miguel 
do Tapuio (PI) e Itaituba-Altamira (PA);

4) sedimentares cretáceos: de Olinda-Miriri 
(PE/PB).

 Nos estudos orientativos foram considera-
dos os seguintes aspectos: 

a) Nos estudos geológicos dos depósitos 
sedimentares – estratigrafia, limites de seqüên-
cias, associações litoestratigráficas, distribuição 
de eventos glaciais, associações biogênicas, as-
sociações litológicas, fósseis e icnofósseis, pro-
cessos pedogenéticos, enriquecimento residual, 
características diagenéticas, características de 
retrabalhamento, geometria, características mi-
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croscópicas, difratometria de raios-x.
b) Nos estudos geológicos dos depósitos íg-

neos – sistemas de falhas/lineamentos, processos 
magmáticos, dimensões, associações litológicas, 
associações com relevos cársticos, depressões, 
lagoas, crostas lateríticas, presença de diques de 
rochas alcalinas, características litogeoquímicas, 
auréolas de fenitização, variações litológicas e 
mineralógicas internas, perfis de alteração, es-
pessura do manto de alteração, razão CaO/P2O5, 
associações químicas.

c) Nos orientativos geofísicos – assinatura 
magnetométrica e gamaespectométrica aérea, 
susceptibilidade magnética, cintilometria terres-
tre, assinatura magnetométrica e gamaespec-
tométrica terrestre. Este estudo foi realizado ao 
longo do lineamento N125o, envolvendo os cor-
pos alcalino-carbonatíticos da Província do Alto 
Paranaíba N125o, os depósitos sedimentares de 
Rocinha-lagamar, o deposito sedimentar de Miriri 
(PB).

d) Nos estudos orientativos geoquímicos- 
foram testadas no sedimento de corrente: 2 fra-
ções granulométricas e 2 métodos analíticos dis-
tintos, frações menor do que 80 mesh (<80#) e 
menor do que 230 mesh (<230#), e análises com 
extração por 4 ácidos (4A) e água régia (AR), 
sendo a leitura realizada por Inductively coupled 
plasma mass spectroscopy (ICP-MS), métodos 
ICM40B e ICM14B da SGS-Geosol respectiva-
mente. Para o solo foi verificado o comportamen-
to do P e de suas associações em perfil e suas va-
riações no horizonte B, e testadas a pulverização 
rocha total e peneiramento a 80#, com análises 
por extração por 4 ácidos (4A) e água régia (AR). 
Foram verificadas as feições de melhor contraste, 
dispersão e associações geoquímicas. Os alvos 
selecionados para os estudos orientativos são os 
8 listados abaixo:

• Bacia de Pernambuco-Paraíba, região de 
Paulista, representando depósitos sedimentogê-
nicos do Cretáceo Superior.

• Bacia de Irecê (BA), região de Canarana, 
representando depósitos sedimentogênicos car-
bonáticos do Neoproterozóico.

• Complexo alcalino-carbonatítico de Serra 
Negra (MG), representando depósitos magmato-
gênicos cretáceos.

• Itataia (CE), representando depósitos de 
natureza predominantemente hidrotermal.

• Rocinha - Lagamar - Ponte Caída (MG), 

representando depósitos sedimentogênicos as-
sociados a uma seqüência rítmica, com interca-
lações entre ardósias, metassiltitos, fosforitos e 
quartzitos, associadas ao membro Rocinha do 
Grupo Vazante, correlacionável ao Grupo Bam-
buí.

• Campos Belos-Arraias (GO/TO), repre-
sentando depósitos sedimentogênicos neoprote-
rozóicos associados a fosforitos e siltitos fosfata-
dos da Formação Sete lagoas da base do Grupo 
Bambuí.

• São Miguel do Tapuio (PI), representado 
depósitos associados a rochas siliciclásticas da 
Formação Pimenteiras, Bacia do Parnaíba.

• Bodoquena – representando sequência 
carbonática do neoproterozóico.

e) Nos estudos orientativos espectroradio-
métricos, o trabalho está sendo desenvolvido em 
parceria com o Prof. Carlos Roberto de Souza 
Filho, laboratório de Espectroscopia de Reflec-
tância (lER), do Instituto de Geociências da Uni-
camp. O trabalho está sendo elaborado com base 
no reconhecimento de assinaturas geológicas e 
espectrais das mineralizações e rochas adjacen-
tes, visando a avaliação de critérios espectrais. As 
amostras foram coletadas nos depósitos de Cata-
lão, Tapira, Araxá, Cajati, Arraias, Itataia, Bodo-
quena, Irecê e Canarana (Bacia de Irecê), Olinda/
Miriri e Rocinha-lagamar. Ainda serão coletadas 
amostras para este fim na Bacia do Amazonas, 
depósito de Altamira. Tem como base do traba-
lho as análises petrográficas, resultados litogeo-
químicos e estudos de Difratometria de Raios-X 
(DRX), obtidos pelo método pó. As amostras fo-
ram coletadas da zona mineralizada, da encai-
xante adjacente, do solo superficial e ao longo 
de todo o perfil de solo na zona mineralizada. 
O trabalho está sendo desenvolvido segundo as 
seguintes etapas: (1) Etapa de Campo - com co-
letas de amostras de rochas e solos dos principais 
alvos de estudo e, reconhecimento geológico das 
unidades presentes na área. (2) Estudo petrográ-
fico - descrição macroscópica e microscópica das 
amostras coletadas na etapa de campo, visando 
a caracterização litológica textural, mineralógica 
e modal das mesmas; (3) Análises por difrato-
metria para identificação de fases minerais; (4) 
Análise espectral - foi realizada através da apli-
cação de medidas espectrorradiométricas em la-
boratório das amostras coletadas em campo; (5) 
composição de biblioteca espectral, estudo das 
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respostas espectrais obtidas, tratamento digital 
da imagem Advanced Spaceborne Thermal Emis-
sion and Reflection Radiometer (ASTER), análise 
espectral da imagem e tratamento dos dados ob-
tidos, com aplicação de diferentes metodologias 
de mapeamento hiperespectral aplicado às ima-
gens multiespectrais do sensor ASTER.

I.1.4.2 – Linha de trabalho prospectiva

Na prospecção foram traçadas duas ações 
distintas, a saber: uma na pesquisa de depósitos 
sedimentares e outra na pesquisa de depósitos 
magmatogênicos.

Na pesquisa de depósitos sedimentares os 
trabalhos consistiram nas seguintes etapas: (i) 
etapa 1 - seleção de áreas com base no ambiente 
geológico favorável e orçamento disponibilizado; 
(ii) etapa 2 - realização de perfis geológicos, con-
templando situações geológicas potenciais, com 
coleta de amostras de rocha, testes de campo 
com molibdato de amônia e encaminhamento de 
amostras com resultado positivo ou situação geo-
lógica favorável para análise litogeoquímica, além 
de prospecção geoquímica regional com coleta de 
amostras de sedimentos de corrente e concen-
trado de minerais pesados, com densidade de 1 
amostra por 8 a 10 km2, para delimitação de al-
vos geoquímicos; (iii) etapa 3 - os alvos geoquí-

micos e geológicos foram ou serão submetidos a 
estudos geológicos de detalhe com mapeamento 
geológico de detalhe e coleta de amostras de ro-
cha e solo (na maior parte das áreas ainda entra-
remos na etapa 3 em 2011 – Parte II do Projeto 
Fosfato Brasil). 

A pesquisa está sendo desenvolvida nas 
seguintes áreas: bacias neoproterozóicas do 
Bambuí nas áreas Arraias e Januária (MG/GO/
TO), Corumbá (MS), Araras (MT), Grupo Estân-
cia (BA), Rio Pardo (BA), Itaiacoca (SP) e Itataia 
(CE); Formação Pimenteira (Bacia do Parnaíba-
-PI), Grupo Curuá (Bacia do Amazonas- PA) e; no 
Cretáceo das bacias Pernambuco-Paraíba e Poti-
guar (Figura I.7).

Na pesquisa de áreas com potencial para 
depósitos de fosfato magmatogênicos (Figu-
ra I.8), a estratégia adotada foi a seguinte: (i) 
etapa 1 - processamento e avaliação de dados 
aerogeofísicos existentes, dando preferência aos 
dados de levantamentos mais novos com menor 
espaçamento entre linhas de voo e/ou aerole-
vantamentos em áreas potenciais tendo em vista 
os ambientes geológicos favoráveis. Nessa etapa 
foram investigados 27 levantamentos aerogeofí-
sicos para pesquisa de assinaturas compatíveis 
com corpos alcalino-carbonatíticos. A investiga-
ção permitiu a seleção de 315 anomalias definidas 
como potenciais. Das anomalias selecionadas, al-

Figura I.7 – Áreas selecionadas para a pesquisa de fosfato sedimentar pelo Projeto Fosfato Brasil.
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gumas foram confrontadas com dados geológicos 
disponíveis tendo sido em parte descartadas, por 
serem corpos graníticos ou máfico-ultramáficos 
conhecidos; (ii) etapa 2 - as anomalias poten-
ciais foram investigadas em trabalhos de campo, 
com reconhecimento geológico, amostragem de 
rocha, solo, sedimento de corrente e/ou concen-
trado de minerais pesados e, por vezes, geofísi-
ca terrestre; (iii) etapa 3 - estudos laboratoriais, 
com o uso de petrografia, litogeoquímica e mine-
raloquímica; (iv) etapa 4 - integração dos dados 
obtidos.

Na Província Borborema, domínio de São 
José do Campestre, foi realizada a checagem de 
30 anomalias geofísicas. Na região de Planalto 
da Serra foram investigadas 8 anomalias magne-
tométricas, inclusive com estudos geofísicos ter-
restres e preliminarmente, em pelo menos uma 
delas, foi detectada concentrações anômalas de P 
em solo. No Rio Grande do Sul, na localidade de 
Três Estradas, lavras do Sul, foram investigadas 
cinco anomalias geofísicas. Na região de Xique-
-Xique-BA foram investigadas 5 anomalias mag-
netométricas associadas a lagoas. O reprocessa-
mento dos dados aerogeofísicos do Projeto São 
Paulo-Rio de Janeiro permitiu identificar quatro 
regiões nas proximidades do corpo de Piedade, 
com características marcantes de intrusões alca-
linas, que ainda serão investigadas. Os trabalhos 
de checagem de anomalias continuam nas regi-

ões de Repartimento-RR, e Bonito-Porto Murti-
nho-MS, ainda na expectativa por resultados.

O projeto atualmente se encontra em sua 
fase principal. A fase final está reservada para a 
integração, maturação e avaliação final dos da-
dos, que culminará com a seleção de alvos e pu-
blicação de um relatório do Projeto Fosfato Bra-
sil- Parte II, em dezembro de 2012.

Destacamos que até o final de 2010 foram 
coletadas e analisadas 13.749 amostras nas áre-
as de pesquisa do Projeto Fosfato Brasil, tendo 
sido 6887 amostras de sedimentos de corrente, 
5417 amostras de concentrado de minerais pe-
sados e 1445 amostras de solo e rocha. Os mé-
todos de amostragem e analíticos estão abaixo 
descritos.

I.1.4.3 – Amostragem

O sucesso de qualquer projeto de explora-
ção mineral depende da representatividade da 
amostragem, bem como da qualificação e res-
ponsabilidade do profissional que procede tal co-
leta. 

O material a ser amostrado deve ser aquele 
que contém a informação procurada, coletado em 
locais onde ele se encontra em qualidade e quan-
tidade suficientes e adequadas para compor uma 
amostra válida e, acima de tudo, representativa.

Figura I.8 – Áreas de trabalho com pesquisa para depósitos magmatogênicos



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

39

No Projeto Fosfato Brasil, a programação de 
amostragem era realizada pelos geoquímicos da 
CPRM, que preparavam a distribuição dos pontos 
e as listagens com as coordenadas das amostras 
e mapas planialtimétricos mostrando a posição 
das amostras a serem coletadas. Este material 
era passado para as equipes de amostragem. 

A amostragem do Projeto Fosfato Brasil foi 
realizada no período de fevereiro/2009 a outu-
bro/2010 por técnicos da própria CPRM e da Bra-
sil Explore lTDA, empresa contratada através de 
licitação pública para a realização deste tipo de 
trabalho. Foram amostradas as áreas dos orien-
tativos geoquímicos e as áreas de pesquisa de 
Rio Pardo (BA), Planalto da Serra (MT), Araras 
(MT), Acauã (BA), Bacia Potiguar (RN), Pimentei-
ras (PI), Arraias (GO/TO), Januária (MG), Bodo-
quena (MS), Itaituba/Altamira (PA) e Bacia Para-
íba (PB).

Sempre que possível, a posição das amos-
tras eram obedecidas, ocorrendo esporadicamen-
te mudanças em função de motivos, como des-
locamento para jusante de estradas ou devido à 
proibição de coleta por parte de algum proprietá-
rio de terras. Em cada ponto eram coletadas uma 
amostra geoquímica de sedimento de corrente e 
uma de concentrado de peneira/bateia para mi-
nerais pesados e à cada 10 amostras geoquími-
cas se coletava uma duplicata como controle da 
variabilidade da coleta.

Em todo o trabalho tomou-se o máximo de 
cuidado para danificar o mínimo possível o meio 
ambiente, evitando cortar arbustos e árvores, fa-
zer escavações desnecessárias, não deixando no 
local da amostragem, qualquer tipo de lixo, espe-
cialmente sacos plásticos.

Todos os profissionais envolvidos com a 
amostragem utilizavam uniformes e os equipa-
mentos de segurança (EPI) recomendados para 
aquele tipo de atividade, como botina e perneira, 
além de kit de primeiros socorros.

Para adequação à metodologia da CPRM, 
um treinamento prático, no campo, envolvendo 
todos os aspectos da amostragem geoquímica 
de sedimento de corrente, bem como de con-
centrado de peneira e bateia para minerais pe-
sados foi previamente ministrado por técnicos da 
CPRM para os geólogos, técnicos e prospectores 

que desenvolveram a amostragem para o Projeto 
Fosfato Brasil.

Em todo o trabalho, foram utilizadas coor-
denadas UTM e o Datum WGS 84. Os diversos 
aspectos relacionados à metodologia e procedi-
mentos de amostragem principalmente aqueles 
envolvendo rotinas do processo, visando a mais 
alta qualidade possível na realização do trabalho, 
desde a coleta das amostras até seu encaminha-
mento para o laboratório, adotados na realização 
dos trabalhos, serão descritos a seguir.

I.1.4.3.1 - Equipamentos e Materiais Comuns 
Utilizados para a Execução da Amostragem de 
Sedimentos de Corrente e Concentrado

Para que a amostragem fosse eficiente uma 
série de materiais e equipamentos adequados 
para cada tipo de amostragem foram utilizados, 
como: veículo adequado, material completo de 
acampamento, inclusive de cozinha, quando for 
o caso de acampamento, um sistema efetivo de 
comunicação, mapa de campo com a posição das 
amostras a serem coletadas, GPS, câmera foto-
gráfica, lupa de mão (aumento 10 ou 20 vezes), 
material de expediente (papel, lápis, canetas, 
escalímetro), ferramentas de amostragem com o 
facão, pá de plástico e metálica, balde para con-
creto, peneira plástica e jogo de peneiras de ga-
rimpo , bacia plástica, bateia cônica e de fundo 
chato, escova de aço, sonda de garimpeiro (barra 
de vergalhão de 1,5 m de comprimento), mate-
rial de amostragem como sacos plásticos de ta-
manhos variados, colher de sopa, fita silver tape, 
caneta permanente e ficha de campo e embala-
gens adequadas para acondicionamento e trans-
porte das amostras coletadas.

I.1.4.3.2 - Mapas e Imagens

A correta utilização de mapas planialtimé-
tricos em escala adequada à densidade de amos-
tragem foi de fundamental importância tanto no 
planejamento como desenvolvimento da amos-
tragem. Muitas vezes a utilização de imagens de 
satélite obtidas em datas mais recentes que a 
dos mapas, auxiliaram na atualização de acessos 
e locação de novas cidades ou vilas.
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I.1.4.3.3 - Fichas de Amostra

Uma ficha amostral contendo campos para 
as informações referentes à identificação, locali-
zação e descritivos do local de coleta, como co-
ordenadas, volume, nome da drenagem, material 
coletado, ambiente de coleta era preenchida para 
cada amostra coletada. Os dados contidos nes-
ta ficha alimentam o banco de dados da CPRM e 
será disponibilizada ao final do projeto em 2011.

I.1.4.3.4 - Amostragem Geoquímica de Sedimen-
to Ativo de Corrente em leito Ativo

A coleta de amostras de sedimento ativo 
de corrente (Foto I.1), conforme o próprio nome 
indica foi sempre feita no leito ativo das drena-
gens, cujo material composto principalmente das 
frações silte e argila, sempre no eixo e nunca nas 
margens das drenagens.

 Sempre que possível eram coletadas nos 
trechos retos das drenagens, nos locais onde 
ocorre o maior acúmulo de sedimento ativo de 
corrente, evitando curvas ou meandros que cons-
tituem zonas de concentração natural. Para uma 
maior representatividade, as amostras eram 
compostas por várias porções de material silte 
argiloso coletadas em extensões de até 10 me-
tros dentro do canal ativo das drenagens. Como 
controle de qualidade, as amostras duplicatas, 
perfazendo 10% do total, eram sempre coleta-
das pelo mesmo profissional, em local próximo 
da amostra original, permitindo a utilização para 
estudos de variância. As amostras eram sempre 

coletadas à montante dos acessos para evitar 
contaminação por material utilizado nos aterros 
e para encascalhamento das estradas.

A coleta foi sempre feita com as mãos isen-
tas de quaisquer adornos, como anéis e relógios 
ou com pequenas pás plásticas. O sedimento co-
letado com volume em torno de 500 gr era pas-
sado em peneiras plásticas para a retirada da 
matéria orgânica e embalado em sacos plásticos, 
que eram lacrados com lacres plásticos e identifi-
cados em fita silver tape com canetas permanen-
tes pretas.

I.1.4.3.5 - Amostragem de Concentrado de Mine-
rais Pesados 

Os mecanismos de sedimentação e concen-
tração de minerais pesados dependem de aspec-
tos fisiográficos, geomorfológicos regionais, tais 
como: padrão, gradiente, a fase da drenagem 
amostrada e aspectos locais intimamente relacio-
nados à posição na drenagem em que o sedimen-
to se deposita. A deposição em granulometrias 
diferentes e a consequente concentração de mi-
nerais pesados estão intimamente relacionadas 
à posição no rio ou córrego, onde o sedimento 
se deposita e do seu relacionamento com o per-
fil longitudinal e lateral do curso de água, além 
da sua posição em relação à correnteza e das 
mudanças na velocidade da corrente ocasiona-
das por curvas no curso da água ou obstáculos 
tais como barreiras rochosas, troncos de arvores, 
matacões, fendas, marmitas (pot holes), etc. Via 
de regra, quanto mais grossa a granulação do 
sedimento amostrado, maior a possibilidade de 
recuperar minerais pesados.

As amostras para minerais pesados, com 
volume padrão de 20 litros foram coletadas 
utilizando-se de uma avaliação geomorfológica 
preliminar da drenagem com a identificação dos 
melhores ambientes para concentração de mine-
rais pesados como, cachoeiras, marmitas, parte 
interna das curvas, porção à montante de praias, 
antes de obstáculos naturais como rochas e to-
cos, sempre que possível coletando o cascalho 
mais grosso e em contato com o bed rock. 

Neste tipo de amostragem, o geólogo, téc-
nico ou prospector, responsável pela coleta da 
amostra tinha flexibilidade de mudar a posição 
da amostra, na tentativa de identificar os melho-Foto I.1 – Coleta de amostra de sedimento de corren-

te em drenagem com água
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res locais para a concentração de minerais pesa-
dos por distâncias de até 1 km ou mais em casos 
excepcionais, à montante ou à jusante do ponto 
previsto de amostragem, atentando sempre para 
não alterar a representatividade da amostra. As 
amostras eram sempre que possível coletadas à 
montante dos acessos, para evitar a contamina-
ção com minerais oriundos de cascalhos utiliza-
dos no aterramento das estradas.

Via de regra, todas as amostras de concen-
trado de peneira/bateia para minerais pesados 
tinham volume constante de 20 litros de material 
bruto empolado, sendo coletados entre 100 em 
250 gr de concentrado em cada amostra.

O cálculo do volume da amostra no campo 
era feito através de baldes para concreto ou ba-
teia de fundo chato com capacidade conhecida. 

Para a coleta de amostras representativas 
foi necessária a escolha do ponto de coleta mais 

adequado (Foto I.2), levando-se em considera-
ção os melhores ambientes de concentração dis-
cutidos anteriormente. A escolha dos melhores 
ambientes de concentração se deu através de ca-
minhamentos para montante ou para jusante do 
ponto definido na programação, porém sempre 
prevalecendo o bom senso do geólogo, técnico ou 
prospector que realizou a amostragem.

O uso de vergalhões de ferro, vulgarmente 
conhecidos como “sonda de garimpeiro” foram de 
grande utilidade na localização de cascalhos co-
bertos por finas camadas de areia.

quando após caminhamentos para jusan-
te e para montante se chegava à conclusão de 
que os melhores ambientes não apresentavam 
cascalho grosseiro, a amostra era coletada em 
cascalho fino ou areia grossa. Em alguns casos, 
quando se encontrava apenas silte e argila, nor-
malmente em áreas pantanosas as amostras de 

Foto I.2 – Ambientes de amostragem e concentração.
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concentrado de minerais pesados não eram co-
letadas. 

Considerando que geralmente em um sedi-
mento, o conteúdo de minerais pesados é maior 
na base, eram concentrados os esforços no senti-
do de coletar as amostras para minerais pesados, 
nas porções mais inferiores do cascalho amos-
trado, efetuando sempre que possível a limpeza 
completa da maior área possível de bed rock.

Nas eventuais limitações, envolvendo gran-
de espessura do cascalho local, efetuava-se re-
moção das porções mais superficiais na tentativa 
de coletar o material em contato com o bed rock.

No tratamento das amostras, procedimen-
tos padrão eram tomados para evitar a conta-
minação entre as mesmas. As partes superiores 
e inferiores do aro e as porções do aro em con-
tato com as malhas das peneiras eram vedadas 
com silicone ou cicaflex, proporcionando a veda-
ção completa de qualquer orifício que possa reter 
grãos. Este procedimento minimiza as possibili-
dades de contaminação entre amostras e facilita 
a limpeza das peneiras. 

Antes e depois da coleta de cada amostra 
era efetuada uma limpeza cautelosa das peneiras 
com escovas de aço utilizadas na construção ci-
vil, para evitar que grãos de uma amostra fiquem 
presos na malha ou no aro da peneira e sejam 
liberados durante o tratamento de outra amostra, 
contaminando-a. Grãos podem ficar também re-
tidos entre o aro e a tela das peneiras e, portanto 
estes locais eram também limpos com máximo 
de esmero possível.

O volume de material nas peneiras era sem-
pre calibrado de acordo com a capacidade das 
mesmas. No caso de muito material pode ocorrer 
transbordamento e no caso de pouco material a 
concentração pode ficar comprometida. 

Para tratamento manual no campo, uti-
lizou-se de peneiras com 50 cm de diâmetro e 
malhas de 4, 8, 16 e 28 mesh e bateia de fundo 
chato ou cônico com diâmetro semelhante ao das 
peneiras. Apenas o material retido na peneira de 
28 mesh e na bateia foi concentrado. O material 
retido nas peneiras de 4, 8 e 16 mesh era descar-
tado. Como medida de segurança, o material da 
peneira 28 mesh foi reconcentrado pelo menos 
uma vez. Dependendo da quantidade de concen-
trado da primeira reconcentração uma segunda 
e até mesmo uma terceira reconcentração eram 

realizadas.
A bateia utilizada na concentração era a cô-

nica, porém uma equipe utilizou bateia de fundo 
chato para futura comparação de eficiência entre 
os dois tipos de bateia. Foi colocada a observação 
nas fichas de campo das amostras que foram co-
letadas com bateia de fundo chato.

Depois do concentrado da peneira 28 mesh 
ser coletado em saco plástico, o concentrado de 
bateia era passado diretamente para o mesmo 
saco plástico, compondo uma amostra única, que 
será reclassificada no laboratório, de acordo com 
as frações a serem analisadas.

I.1.4.3.6 - Identificação, acondicionamento e 
transporte das amostras

No campo, cada amostra recebeu uma nu-
meração sequencial precedida de uma sigla alfa-
bética contendo as letras iniciais dos dois primei-
ros nomes do responsável pela coleta, seguida 
da letra S para as amostras geoquímicas de sedi-
mento de corrente ou da letra B para as de con-
centrado de peneira e bateia. 

As amostras geoquímicas de sedimento de 
corrente duplicatas eram identificadas da mesma 
forma, mas utilizando seqüência numérica dife-
rente das demais amostras. 

As amostras embaladas em sacos plásticos 
eram lacradas com lacres plásticos e fita silver 
tape e identificados com canetas permanentes 
pretas (Foto I.3). As mesmas devidamente em-
baladas e identificadas eram separadas por tipo 
e acondicionadas diariamente em caixas plásticas 
ou de madeira.

I.1.4.3.7 - Comentários Gerais sobre o Desenvol-
vimento dos Trabalhos

De um modo geral os trabalhos de amostra-
gem se desenvolveram sem maiores problemas, 
sendo a programação cumprida em sua quase to-
talidade.

Na definição da programação das áreas a 
serem cobertas, foram considerados aspectos re-
lacionados aos períodos de chuva em cada re-
gião. Assim sendo enquanto estava chovendo nas 
regiões Centro Oeste e Sudeste do país estavam 
sendo amostradas áreas na região Nordeste. Atu-
ando desta forma a qualidade dos trabalhos não 
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ficou em momento algum prejudicado pelo ex-
cesso de água nas drenagens nem a produtivida-
de ficou prejudicada pelas condições de acessos. 

Nas áreas Acauã, Bacia Potiguar e Pimen-
teiras, devido a falta de água nas drenagens, as 
amostras de concentrado de peneira e bateia para 
minerais pesados foram tratadas em estações de 
tratamento montadas em açudes ou drenagens 
com água estrategicamente localizadas na área 
trabalhada. 

Na Área Araras, 8 amostras situadas dentro 
da Reserva Biológica Serra das Araras não pu-
deram ser coletadas em função da não autoriza-
ção de acesso por parte do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová-
veis (IBAMA).

Os maiores problemas foram enfrentados 
na área Bodoquena, onde um total de 622 amos-
tras não foram coletadas, sendo 155 dentro da 
Reserva Indígena Kadiwéu, 185 dentro do Parque 
Nacional (PARNA) da Serra da Bodoquena, 160 
devido a proibição do acesso às propriedades, 
por parte de fazendeiros, apesar da intervenção 
do Sr. Mário Antônio de Brito, Coordenador de 
Mineração do Estado do Mato Grosso do Sul e 
122 por estarem programadas para locais onde 
os leitos das drenagens não foram identificados 
ou estavam localizadas em áreas alagadas, sem 
possibilidade de acesso. 

I.1.4.3.8 - Amostragem de Solo

Na amostragem de solo foram utilizados os 
seguintes materiais:
• Cavador

• Trena
• Saco plástico, lacre plástico, etiqueta feita com 
napa e marcador permanente.

Utilizando o cavador foram feitos buracos 
com diâmetro aproximado de 30 cm e profundi-
dade necessária até alcançar o Horizonte B (nor-
malmente variando entre 20 a 40 cm). Os buracos 
foram limpos e coletadas amostras do horizonte 
B do solo com aproximadamente 2 kg de peso. As 
amostras foram armazenadas em sacos plásticos 
com 0,25 mm de espessura, lacradas com lacre 
plástico e identificadas com etiqueta de napa e 
marcador permanente.

I.1.4.3.9 - Amostragem de rocha

A depender do objetivo foram realizadas 
coleta de amostras de rocha, amostras de chip e 
de canal.

I.1.5 - ESTUDOS lABORATORIAIS

Todas as análises químicas de sedimentos 
de corrente, solo e rocha, além das análises mi-
neralométricas foram realizadas nos laboratórios 
da SGSGeosol. Em anexo a este relatório en-
contram-se os estudos de garantia e controle de 
qualidade (qA/qC) realizados com as amostras 
analisadas até esta fase I do projeto. As amostras 
de rocha foram analisadas pelo método de fusão 
metaborato de lítio, pacote SGS ICP95A/IMS95A. 
As amostras de solo e sedimento de corrente em 
grande parte foram analisadas pelo método de 
extração multiácida, leitura por Inductively Cou-
pled Plasma Spectroscopy (ICP-AES/MS) combi-
nação dos pacotes SGS ICP40B/ICM40B, para de-

Foto I.3 – Embalagem de sedimento de corrente (à esquerda) e de concentrado (à direita)
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terminação de 50 elementos, conforme estudos 
orientativos realizados. Em algumas áreas o Au 
foi analisado por extração em água régia e leitura 
por Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). Em 
outras áreas o sedimento de corrente foi analisa-
do pelo método padrão da CPRM extração água 
régia e leitura ICP-OES e ICP-MS (pacote ICM14B 
da SGSGeosol). Estas diferenças decorrem da 
coincidência das áreas do Projeto Fosfato Brasil 
com áreas do mapeamento geológico da CPRM 
que utilizam o método ICM14B como padrão ana-
lítico. Nestas áreas para podermos integrar dados 
disponíveis foi realizado o mesmo método do ma-
peamento geológico.

As análises de difratometria foram feitas em 
dois lugares: (a) na UNICAMP- num difratômetro 
Philips PW1050, com geometria Bragg-Brentano 
vertical, e num difratômetro X’Pert Philips MRD, 
com geometria Brag-Brentano horizontal, am-
bos operando com tubos de Cobre (λ=1,54Ǻ). 
As análises qualitativas foram feitas utilizando-
-se o banco de dados mineralógicos do progra-
ma X’Pert Highscore v1.0b; (b) laboratório de 
Raios X da Universidade Federal do Pará, com 
análises realizadas em Difratômetro de raios-x 
modelo X´PERT PRO MPD (PW 3040/60), da PA-
Nalytical, com Goniômetro PW3050/60 (Theta/
Theta) e com tubo de raios-x cerâmico de anodo 
de Cu (K_1 1,5406 Å), modelo PW3373/00, foco 
fino longo, 2200W, 60kv. O detector utilizado é 
do tipo RTMS, X’Celerator. A aquisição de dados 
foi feita com o software X’Pert Data Collector, 
versão 2.1a, e o tratamento dos dados com o 
software X´Pert HighScore versão 2.1b, também 
da PANalytical. As amostras foram pulverizadas 
em geral de ágata em granulometria compatível 
e preenchidas em porta amostra específico para 
a análise. 

As medidas espectrais foram realizadas no 
espectrorradiômetro FieldSpec-3 High Resolution 
(da Analytical Spectral Devices – ASD), perten-
cente ao laboratório de Espectroscopia de Re-
flectância (lER), do Instituto de Geociências da 
UNICAMP (SP). 

I.1.6 - O PROCESSAMENTO DOS DADOS GEO-
qUÍMICOS

O processamento dos dados geoquímicos 
de sedimento de corrente, via de regra, seguiram 
o seguinte ordenamento, com pequenas varia-
ções locais:

Base de dados
• Base geoquímica disponibilizada em arquivos 
Excel;
• Mapas de drenagem e outros em arquivos Arc-
GIS 9.2/3;
• Resultados reportados como < LD (limite de  
detecção) foram transformados para metade 
desse valor;
Tratamento das amostras duplicatas de 
campo e de laboratório
• Descartados os elementos das amostras com 
resultados em que ao menos um dos pares de 
duplicata de laboratório ou duplicata de campo 
apresentou-se <lD;
• Realização de análise de variância com os re-
sultados de duplicata campo a fim de verificar se 
o erro de amostragem foi suficientemente me-
nor do que a variabilidade geoquímica, utilizan-
do gráficos tipo pizza indicando % (idealmente < 
20%- Ramsey et al. 1992);
• Plotagem das duplicatas laboratoriais para cada 
elemento no gráfico de Thompson & Howard 
(1978) indicando a faixa de 10 % de precisão;
Tratamento univariado
• Montagem da tabela com sumário estatístico de 
cada elemento contendo: N dados; N dados váli-
dos (>lD); Min; Max; Média; Mediana; quartis; 
Desvio padrão; Coeficiente de Variação; Média 
geométrica e desvio padrão geométrico e outros 
considerados pertinentes;
• Construção de Box plots com os dados brutos 
conforme default do software Statistica;
• Construção de mapas para cada elemento com 
os intervalos de valores dados pelos quartis dos 
Box plot: <25%; 25%-75%; 75%-bigode; >bi-
gode.
• Elementos com pouca discriminação de valores 
foram representados no mapa em faixas de valo-
res arbitrários.
Tratamento multivariado
• Eliminação da base os elementos com >30% 
dos resultados <lD e/ou de baixo contraste (< 
3x lD);
• Diversas metodologias foram utilizadas no pro-
cessamento dos dados multielementares;
• Com os dados normalizados foi construída ma-
triz de correlação Pearson entre os elementos e 
plotagem em gráficos binários ilustrando as cor-
relações obtidas;
• Aplicou-se preferencialmente as análises de 
principais componentes ou similar buscando as-
sociações geoquímicas que apresentaram signifi-
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cado geológico de interesse com especial ênfase 
para mineralizações de fosfato. Produção de ma-
pas ilustrando as associações geoquímicas para 
comparação com os dados geológicos. 

I.1.7 - lEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS

Os equipamentos empregados nos levanta-
mentos aéreos dos nossos trabalhos de geofísica 
são os seguintes:
Sistema Aeromagnetométrico:

Magnetômetro com censor de vapor de cé-
sio (Cs) das marcas Scintrex GS-2 ou Geometrics 
G-822A, montado na cauda da aeronave (tipo 
stinger), com resolução de 0,001 nT e faixa de 
leitura entre 20.000 e 95.000 nT. Segundo as 
empresas lasa & Prospectors realizadoras dos 
levantamentos nos últimos anos, o sinal é recebi-
do através de um pré-amplificador localizado na 
base do cone da cauda da aeronave e enviado ao 
sistema de aquisição e compensação aeromag-
nética (FADAS ou RMS DGR-33). As leituras do 
magnetômetro são realizadas a cada 0,1 s, o que 
equivale, para a velocidade média da aeronave 
(277 km/h), a uma medida a cada 7,7 metros.
Sistema Aeogamaespectrométrico:

Gamaespectrômetro Exploranium GR-820 
ou Pico Envirotec GRS-410, com 256 ou 512 
canais espectrais, respectivamente. Segundo 
as empresas lasa & Prospectors, o espectro de 
cada um dos detectores é analisado individual-
mente para determinação precisa dos fotopicos 
de potássio, urânio e tório. A correção linear á 
aplicada individualmente para cada cristal, man-
tendo o espectro permanentemente alinhado. 
As radiações gama detectadas são somadas 
e as leituras reduzidas a uma única saída. As 
leituras são efetuadas a cada 1 s, representado 
medições a intervalos de amostragem média de 
aproximadamente 77 metros.

No caso do Exploranium GR-820, o sis-
tema detector voltado para baixo é constituído 
por três conjuntos de cristais de iodeto de sódio 
(NaI) sendo dois de 1024 polegadas cúbicas e 
um de 512 polegadas cúbicas, totalizando 2.560 
polegadas cúbicas. Segundo as empresas lasa & 
Prospectors O sistema detector voltado para cima 
é constituído por dois cristais de 256 polegadas 
cúbicas, totalizando 512 polegadas cúbicas.

No caso do Pico Envirotec GRS-410, o siste-
ma é constituído por três conjuntos de cristais de 

iodeto de sódio (NaI) de 1024 polegadas cúbicas, 
totalizando 3.072 polegadas cúbicas de detecto-
res voltados para baixo, e dois cristais de 256 po-
legadas cúbicas voltados para cima, totalizando 
512 polegadas cúbicas. Conforme os relatórios 
das empresas lasa & Prospectors, os detectores 
para cima monitoraram radiações decorrentes da 
influência do radônio na faixa energética do canal 
de urânio (1,66 a 1,86 MeV).
Cintilometria Terrestre:

Cintilômetro GR-110G de contagem total 
fabricado pela Exploranium. Neste equipamento 
um cristal de iodeto de sódio converte raios ga-
mas em flashes de luz cujo brilho é proporcional 
ao nível da radiação gama medida. Esses flashes 
de luz são detectados por um tubo fotomultíme-
tro de alto ganho, é amplificado e em seguida 
alimenta um circuito que aceita todos os sinais 
acima de uma determinada energia. Segundo o 
fabricante, estes sinais ou pulsos são contados 
por um período de 1 s e apresentados em um dis-
play de cristal líquido em contagens por segundo.
 
I.1.8 - O DESENVOlVIMENTO DOS TRABAlHOS
 
 A maior parte dos dados gerados na fase 
regional encontra-se em etapa de análise e inter-
pretação. O objetivo deste relatório é apresen-
tar o estado da arte do Projeto Fosfato Brasil, ao 
final de 2010. Aqui não serão apresentados os 
resultados preliminares das áreas sedimentares 
da Bacia do Amazonas, de Januária (Bacia neo-
proterozóica do Bambuí) e de Itaiacoca (Grupo 
Itaiacoca, na Faixa Ribeira), por estarem ainda 
em fase inicial, sem resultados analíticos. Algu-
mas áreas pesquisadas, mesmo com resultados 
analíticos incompletos estão sendo apresentadas, 
no sentido de se mostrar o andamento dos tra-
balhos. Ao final de 2012 esperamos disponibilizar 
um produto completo com todos os resultados 
finais dos trabalhos realizados, juntamente com 
a base de dados do projeto organizada em am-
biente SIG.
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Capítulo II

D
principais mineralizações de fosfato 
no Brasil

istribuição e características das 
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que as demais variedades podendo ocorrer em 
rochas ígneas básicas e rochas metassomáticas 
com Cl e em alguns ambientes marinhos;

• C a r b o n a t o - f l u o r a p a t i t a 
(Ca,Na,Mg)5(PO4,CO3)3(F,OH): também denomi-
nada francolita, típicamente associada a fosfori-
tos marinhos, apresenta teores de F- e CO3

-2 aci-
ma de 1% (Deer et al. 1992).

• Hidroxi-apatita Ca5(PO4)3OH: comum em 
materiais derivados de guanos (excrementos de 
aves) e constituinte mineral de ossos e dentes;

• Carbonato-hidroxiapatita ou Dahlita 
Ca5(PO4,CO3)3OH: ocorre principalmente como 
matéria mineral de ossos e dentes fósseis e atu-
ais.

Outras substituições também são possí-
veis na estrutura da apatita, as quais ocorrem de 
acordo com o ambiente de formação do mineral e 
da necessidade de compensação de cargas pelas 
substituições aniônicas (Toledo & Pereira 2001):

• O sítio do Ca pode ser ocupado por outros 
cátions divalentes (Sr+2, Ba+2, Cd+2, Pb+2, Mn+2, 
Mg+2, Zn+2, Br+2, Fe+2, Ni+2, Cu+2, Cr+2, Co+2 e Rh+2) 
ou cátions monovalentes (Na+, K+, Ag+ e li+) e 
trivalentes (Sc+3, Y+3, Bi+3, Al+3 e ETR+3) e ainda 
pelo cátion tetravalente U+4 (Nathan, 1984);

• O sítio do P pode ser ocupado por gru-
pos aniônicos bivalentes (CO3)-2, (CrO4)-2 e (SO4)-

2; trivalentes (AsO4)-3,(VO4) -3, (PO4) -3, (CO3F) -3, 
(CO3OH) -3; e tetravalente (SiO4)-3 (Nathan 1984). 

• O sítio F pode ser ocupado principalmente 
por OH- e Cl-, além de Br-, O-2 e CO3

-2 (Nathan 
1984). 

Existe ainda uma infinidade de minerais 
fosfáticos, especialmente os secundários, capa-

II.1 MINERALOGIA E GEOQUÍMICA DO FÓS-
FORO

O fósforo (P) ocorre na crosta terrestre em 
concentrações que variam de 0,1 a 1%, sendo, 
portanto, um elemento menor e, como tal, suas 
características geoquímicas e mineralógicas di-
ferem de metais traço para os quais as rotinas 
de prospecção geoquímica são geralmente dire-
cionadas. O P é um elemento litófilo, pois forma 
minerais fosfáticos nas fases finais da diferencia-
ção magmática, podendo apresentar caracterís-
ticas de elemento siderófilo dado sua afinidade 
pelo Fe e também de elemento biófilo, já que forma 
compostos orgânicos e participa do metabolismo dos 
seres vivos concentrando-se em ossos e plantas.

A forma mineralógica mais comum do 
fósforo é a apatita Ca5(PO4)3(F, OH, Cl), mine-
ral acessório em quase todos os tipos de rocha. 
Também são comuns a monazita Ce,la,Th,U(PO4 

,SiO4) e xenotímio (Y,ETR)PO4, mais resistentes 
ao intemperismo e portanto geralmente presen-
tes em concentrados de minerais pesados. Va-
riações composicionais da apatita se dão devido 
às substituições dos grupos aniônicos (CO3)-2 e 
(PO4)-3 na posição tetraédrica, e dos íons F-, OH-, 
e Cl- no sítio aniônico monovalente (Toledo & Pe-
reira 2001). Assim, de acordo com estas substi-
tuições os tipos mais comuns são:

• Fluorapatita Ca5(PO4)3F: característica de 
ambiente magmatogênico, com alguma substi-
tuição do F por OH, e do PO4

-3 por CO3
-2. Formam 

cristais euhédricos frequentemente associados 
aos minerais ferro-magnesianos;

• Clorapatita Ca5(PO4)3Cl: menos comum 

Capítulo II DISTRIBUIÇÃO E CARACTERÍSTICAS 
DAS PRINCIPAIS MINERALIZAÇÕES DE 
FOSFATO NO BRASIL
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das concentrações de Na, Sr e CO3
-2 antes da 

completa destruição da estrutura da francolita. 
lucas et al. (1980) estudando o intemperismo 
das francolitas do depósito de Sidi Daoui, Marro-
cos, observaram a perda de CO2 e a diminuição 
da razão Ca/P e F/P. O Ca e P liberados são ab-
sorvidos pelos minerais vizinhos ou se combinam 
com Fe e Al em solução para precipitar os fosfatos 
de Al e Fe. Flicoteaux & lucas (1984) observa-
ram que a francolita se altera primeiramente para 
fluorapatita e posteriormente gera uma série de 
compostos progressivamente empobrecidos em 
Ca e ricos em Al e H2O, passando por minerais do 
grupo da crandalita, culminado na formação de 
fosfatos de Al tais como a wavelita Al3(PO4)2(OH)3 

ou augelita Al2PO4(OH)3. Fosfatos de Fe também 
podem se formar dependendo da disponibilidade 
de Fe no meio. Assim, no meio laterítico é co-
mum a formação de vivianita (Fe3(PO4)28.H2O), 
dufrenita (Fe2+Fe4

3+(PO4)3 (OH)5.2H2O) e berauni-
ta (Fe2+Fe5

3+(PO4)4 (OH)5.4H2O).
Monteiro (2009) estudou os fosforitos das 

regiões de Arraias-Campos Belos (TO-GO) e  
notou que a principal modificação devida ao in-
temperismo foi a transformação da apatita pri-
mária em membros com composição interme-
diária entre a francolita e fluorapatita. Essas 
transformações foram verificadas analisando-se 

zes de reter uma enorme gama de elementos no 
regolito. Entre estes se destacam os minerais do 
grupo da crandalita, muito estáveis em superfície 
e que formam séries isomorfas capazes de incor-
porar cátions divalentes (Ca, Ba, Sr) e trivalentes 
(Fe, Al, Sc, Y, ETR).

O P tem concentração média na crosta ter-
restre de 757 ppm (McDonough 1995), porém 
ocorre como elemento secundário em outros 
minerais com destaque para os minerais ferro-
-magnesianos (Tabela II.1), razão pela qual ro-
chas máficas apresentam concentrações médias 
de P elevadas e na ordem de 1100 ppm (Rose et 
al. 1979).

Segundo Sposito (1989), quanto mais ácido 
e pobre em Ca for o meio, mais solúvel é a apa-
tita. Nessas condições a solubilidade do P é con-
trolada principalmente pela presença de Al e Fe 
em solução que podem precipitar fosfatos de Al 
e Fe muito estáveis na superfície (lindsay 1979). 
Segundo Toledo e Pereira (2001) as apatitas de 
complexos carbonatíticos tendem a se manter 
inalteradas no regolito porém não especificam 
em qual horizonte do regolito. Estudos sobre in-
temperismo da apatita são mais numerosos em 
francolitas de origem sedimentar marinha. McAr-
thur (1979, 1985) constataram que o processo 
intempérico leva a uma progressiva diminuição 

Tabela II.1 - faixas de concentração de elementos em minerais formadores de rocha e sua relativa estabilidade 
(levinson 1980).
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sociados a complexos intrusivos alcalinos, alca-
lino-carbonatíticos, hiperalcalinos e ultrabásicos, 
metamorfizados ou não; (ii) associados a rochas 
pegmatíticas de natureza ácida ou alcalina que 
cortam calcários/mármores. No primeiro caso, 
destacam-se os complexos alcalino-carbonatíti-
cos como os de Tapira (MG), Catalão (GO), Araxá 
(MG), dentre outros;

2) Depósitos Sedimentogênicos: aqui 
estão incluídos os sedimentares e metassedi-
mentares, representados por fosforitos e rochas 
fosfatadas, distribuídos desde o Paleoproterozói-
co e Neoproterozóico assim como no Fanerozói-
co, cujos mais importantes são: os depósitos de 
Aravalli, India (Paleoproterozóico), os da região 
de Yangzi (Doushantuo), na China (Neoprotero-
zóico a Cambriano) e os de Bu craa e Khourigba, 
no Marrocos/Sahaara Ocidental (Cretáceo). 

3) Depósitos Residuais Meteóricos: de-
pósitos de fosfato resultantes do enriquecimento, 
por processos de intemperismo. Destaque para 
o enriquecimento residual em apatita em rochas 
originalmente fosfáticas, tanto ígneas (como 
em Catalão, Tapira, Araxá) como sedimentares 
(Irecê - BA), e o desenvolvimento de espessos 
mantos lateríticos maduros, desenvolvendo hori-
zontes fosfatados aluminosos resultantes da late-
ritização de diferentes tipos de rochas, como em 
Trauira e Pirocaua (MA);

4) Depósitos fosfáticos residuais zoó-
genos ou tipo Ilha: entre as fontes de fosfato 
incluem-se os depósitos de Guano,que são acu-
mulações de excrementos de aves como as que 
ocorrem na ilhas Christmas, no Pacífico, com 200 
Mt de reserva e produção anual de 3 Mt (13% de 
Nitrogênio e 9% P2O5). Esta tipologia representa 
menos de 1% das reservas mundiais naturais de 
fosfato.

Alguns dos depósitos, tanto magmatogêni-
cos como sedimentares, são submetidos a pro-
cessos metamórficos-metassomáticos, inclusive 
com remobilizações hidrotermais e processos de 
anatexia. 

II.2.1 OS DEPóSITOS MAGMATOGêNICOS

Os depósitos de fosfato magmatogênicos 
são aqueles cuja mineralização é representada 
por concentrações anômalas de apatita, geneti-
camente ligadas a processos ígneos. A apatita é 
um mineral comum como acessório na maioria 

os teores de F e CO2 e as razões CaO/P2O5 e F/P2O5. 
Resultados mostraram que houve lixiviação de P, 
Ca, F e CO2 durante os processos intempéricos.

A ação bacteriana também é capaz de dis-
solver a apatita já que o P é utilizado em seu me-
tabolismo. Ácidos orgânicos e CO2, produtos da 
atividade biogênica, liberam o P para ser incorpo-
rado pelas plantas. O uso de fertilizantes fosfata-
dos é outra fonte de P que tende a associar-se a 
matéria orgânica do solo. 

Outra forma de retenção do P liberado pela 
ação intempérica é sua co-precipitação ou adsor-
ção na superfície dos oxihidróxidos de Fe e Mn. 
Segundo Filipelli (2008) esta é a principal forma 
de ocorrência do P em solos maduros, enquanto 
que em solos mais jovens, grande parte do P ain-
da se encontra em minerais de fosfato. Segundo 
o autor, o P também pode ocorrer como ânions 
de fosfato em solução nos poros do solo, além do 
P adsorvido na superfície de partículas. Esses, no 
entanto, tendem a se incorporar em outros com-
ponentes do solo com o tempo. Felipelli (2008) 
conclui que, apesar dos processos de retenção 
do P, a tendência é de lixiviação especialmente 
em solos mais maduros. No entanto o autor não 
considera a alta estabilidade dos minerais secun-
dários de fosfato em superfície o que deve limitar 
significativamente a lixiviação do P.

Conclui-se assim que no intemperismo  
intenso que as apatitas constituem um grupo de 
minerais relativamente solúveis que se alteram 
facilmente durante o intemperismo, especial-
mente em meio ácido. No entanto, a mobilidade 
do P é apenas moderada dado à capacidade que 
possui de se reprecipitar na forma de minerais 
fosfáticos secundários, os quais podem incorpo-
rar uma vasta quantidade de outros elementos, 
ou de se associar à matéria orgânica ou óxidos 
de Fe no solo. 

II.2 TIPOLOGIA DOS DEPÓSITOS DE FOSFATO 

Rocha fosfática é um termo geral que des-
creve associações de minerais contendo alta con-
centração de fosfatos. Os fertilizantes fosfatados 
são produzidos a partir das rochas fosfáticas, ex-
traídas de distintos ambientes geológicos. 

Com base nos principais processos forma-
dores dessas rochas, destacam-se 4 categorias 
de depósitos:

1) Depósitos Magmatogênicos: (i) as-



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

54

liza desde antes da olivina até o último instante 
da câmara magmática e a sua cristalização vai 
depender do momento da saturação em P. 

No processo de imiscibilidade de líquidos, 
ocorre a separação de dois líquidos: um magma 
silicático, enriquecido em Nb, Ta, Al, Ti e SiO2, e 
um magma carbonatítico, caracterizado pela pre-
sença de Ca, Ba, Sr, Mg, Na e K. O magma car-
bonatítico, por sua vez, pode também se separar 
num líquido carbonatítico, enriquecido Ca, Ba, Sr, 
ETR, Y, e outro fosfático, enriquecido em P, Nb, 
Na, Al, K, Si, Ti, Fe, Mg, Mn, Sc, V, Zn, Ga, Zr, Ta 
e Th. Por esses processos magmas carbonatíticos 
e foscoríticos anomalamente enriquecidos em P, 
Nb, ETR podem ser gerados, como nos depósitos 
de Araxá (MG) e Catalão (GO). 

As maiores intrusões conhecidas com depó-
sitos de fosfato que se enquadram dentro desta 
tipologia estão localizadas na Província de Kola 
na Rússia, no Brasil e na África do Sul. Os teores 
em P2O5 nas rochas ígneas de complexos alcali-
nos e alcalino-carbonatíticos raramente ultrapas-
sam 5%, sendo os processos de intemperismo 
os maiores agentes na concentração e enrique-
cimento residual em P2O5. Espessos mantos de 
intemperismo desenvolvem-se sobre complexos 
deste tipo, cujos perfis intempéricos são normal-
mente caracterizados por horizontes saprolíticos 

das rochas ígneas, que possui um conteúdo mé-
dio em P2O5 de 0,16 a 0,42% (Amaral 1997). Os 
depósitos de fosfato magmatogênico de impor-
tância econômica estão associados a complexos 
alcalinos e alcalino-carbonatíticos, com filiações 
petrogenéticas tanto sódicas (nefeliníticas) como 
potássicas (kamafugíticas). As rochas alcalinas 
ocorrem em todos os ambientes tectônicos, in-
cluindo bacias oceânicas: (i) margens conver-
gentes de placas; (ii) margens divergentes de 
placas (rifts); (iii) áreas estáveis intraplaca. As 
mineralizações de fosfato apesar de poderem es-
tar associadas a qualquer um destes ambientes, 
concentram-se nos ambientes do tipo intra-placa 
continental e zonas de rift em margens divergen-
tes de placa, onde, ocorrem os complexos alcali-
no-carbonatíticos (Cox & Singer 1986).

Os magmas alcalino-carbonatíticos sujei-
tos aos processos magmáticos de diferenciação 
podem, durante a sua evolução petrogenética, 
serem submetidos à cristalização fracionada, 
imiscibilidade de líquidos, mistura de magmas, 
desgaseificação e/ou assimilação magmática. Es-
ses processos são de extrema importância na ge-
ração de depósitos de fosfato. Processos de cris-
talização fracionada e imiscibilidade de líquidos, 
respondem por boa parte dos depósitos de fos-
fato conhecidos, favorecendo a sua concentração 
(Foto II.1). Já os processos de mistura de mag-
mas, normalmente têm efeito de diluição, agindo 
no sentido contrário ao da formação de depósitos 
minerais fosfatados. Os processos de assimilação 
crustal são mais dificilmente detectáveis e, apa-
rentemente, possuem uma ação menos significa-
tiva na geração de depósitos de fosfato. Já a des-
gaseificação e o metassomatismo, são agentes 
importantes na formação de depósitos minerais 
de ETR, barita e fluorita associados.

No caso da cristalização fracionada, mag-
mas alcalinos silicáticos ricos em CO2 podem pro-
duzir cumulados ultramáficos e máficos (como 
dunito, piroxenitos alcalinos, bebedouritos, ijo-
litos), cujos resíduos são ricos em carbonato e 
magmas carbonatíticos e foscoríticos podem pro-
duzir cumulados ricos em olivina, magnetita, apa-
tita e cumulados de flotação de carbonato. Nesse 
processo a apatita mais densa que o líquido vai 
precipitar e formar camadas cumuláticas associa-
das com outros minerais como olivina, piroxênio, 
flogopita, perovskita e magnetita. É importante 
ressaltar que a apatita é um mineral que crista-

Foto II.1 – Minério de fosfato de Tapira apresentando, 
ao centro, cumulus de rocha bebedourítica (processo 
de cristalização fracionada), com proporções variadas 
e alternância entre piroxênio, olivina, apatita, mag-
netita e perovskita cumuláticos. Nos dois extremos 
a rocha é cortada por veios de carbonatito (processo 
de imiscibilidade de líquidos), com alteração de borda 
avermelhada (tetra-ferriflogopita).
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outros. Possuem associações diversas, destacan-
do-se fácies marinhas profundas (folhelhos e for-
mações ferríferas bandadas, normalmente car-
bonosos ou sulfídricos) e fácies marinhas rasas, 
tais como argilitos, siltitos, calcários, dolomitos, 
cherts, evaporitos e arenitos, até fácies conglo-
meráticas em zonas retrabalhadas (Papineau, 
2010). São comuns ocorrerem como pellets, nó-
dulos, conchas e esqueletos fosfatizados (Cook & 
Shergold 1986).

Segundo Pufahl (2010) processos autigêni-
cos, biológicos e hidrodinâmicos atuam em todos 
os ambientes associados a depósitos de fosfato. 
De acordo com estes processos, os depósitos po-
dem ser do tipo Pristine ou Retrabalhado. O do 
tipo Pristine consiste em fosfatos laminares, nó-
dulos ou pelóides formados in situ associados a 
matéria orgânica. O tipo Retrabalhado é um de-
pósito granular criado a partir do retrabalhamen-
to da fácies Pristine.

Conforme Riggs (1986), a maioria das ro-
chas sedimentares na coluna geológica e sedi-
mentos sobre o assoalho oceânico contêm con-
centrações abaixo de 0,3% P2O5. No entanto, 
periodicamente através do tempo geológico, fos-
foritos (aqui considerados como rochas sedimen-
tares com mais de 10% de P2O5) são formados, 
em resposta às condições oceânicas específicas, 
acumulado em concentrações suficientes para 
formar grandes unidades estratigráficas de ex-
tensão regional. Riggs (1986) considera que tal 
processo quando ocorre não é apenas episódico, 
mas geralmente é de amplitude mundial. 

Vários são os modelos fosfogenéticos exis-
tentes e ainda não se tem um consenso sobre 
os mesmos. Foi a partir do início do século XIX 
que começaram a surgir os primeiros modelos, 
que consideraram a decomposição de organis-
mos e a produtividade orgânica como compo-
nentes extremamente importantes (Buckland 
1829, Seeley 1866). Kazakov (1937) introduziu 
uma nova hipótese, onde as correntes de res-
surgência ou upwellings proporcionariam um for-
necimento contínuo de fósforo a partir de águas 
profundas e frias. Muitos depósitos de fosforito 
atuais ocorrem em áreas de upwelling, onde o 
fosfato, regenerado da reciclagem da matéria or-
gânica em oceanos profundos é levado a áreas 
de costa alimentando organismos e elevando a 
produtividade primária (Papineau, 2010). Se-
gundo a hipótese de Kazakhov (1937), o fósfo-

e horizontes oxidados, com alto fator de enrique-
cimento residual e horizontes superiores esté-
reis, caracterizados pela dissolução da apatita e 
formação de fosfatos aluminosos.

Com significado econômico menor, desta-
cam-se também os depósitos associados a rochas 
pegmatíticas de natureza ácida ou alcalina, com 
mineralização em veios ou como concentrações 
remobilizadas, associadas direta e indiretamente 
a rochas pegmatíticas de natureza ácida ou alca-
lina. Nestes depósitos a quantidade de minério é 
menor com reservas, em geral, de poucas uni-
dades de milhão a algumas centenas de milha-
res de toneladas de minério. Também o caráter 
venular e pouco concentrado, estabelece dificul-
dades de explotação. O único fator favorável são 
os teores em P2O5 que geralmente ultrapassam 
35% (Schobbenhaus et. al. 1997). No Brasil te-
mos como exemplos de depósitos desse tipo em 
Sumé (PB), Ipirá, Pedras Altas e Itambé (BA). 
Esses depósitos além da ligação com pegmatitos 
apresentam uma associação íntima com rochas 
calcissilicáticas diopsidíferas, possivelmente pa-
rametamórficas (lápido-loureiro et. al. 2009).

II.2.2 OS DEPóSITOS SEDIMENTARES

Os depósitos de fosfato de origem sedi-
mentar são os mais importantes em termos de 
número e volume, representando cerca de 80% 
da produção mundial. Nesta tipologia estão aqui 
incluídos os sedimentares e os metassedimenta-
res em variados graus de metamorfismo. Estes 
depósitos são caracterizados por mineralizações 
primárias com maior teor em P2O5 (geralmente 
acima de 10%) que os depósitos associados a ro-
chas magmáticas (normalmente abaixo de 5%). 
Na maioria das mineralizações predominam como 
mineral de minério as variedades de carbonato-
-apatita Ca5(PO4,CO)3(OH,F) e carbonato-fluora-
patita Ca5(PO4, CO)3(F,OH), também denominada 
de francolita. Estas apatitas quando microcrista-
linas são também chamadas de colofana. 

Os depósitos sedimentares são ex- 
clusivamente marinhos, influenciados por diver-
sos fatores, tais como, períodos de glaciogêne-
se, fenômenos de upwelling, correntes marinhas, 
atividade biogênica, paleogeografia, clima, Fe-
-oxidação e redução, acidez e alcalinidade, re-
trabalhamento, taxa de sedimentação e elevação 
do nível do mar, condensação, diagênese, dentre 
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de ferro sob condições anóxicas.
Sheldon (1964) descobriu que os fosforitos 

foram formados entre 5° e 42° (paleolatitude) 
com uma latitude média de 23°. As posições dos 
continentes em si, resultado direto de grandes 
processos tectônicos, determinaria o tamanho e 
o formato da bacia oceânica, a latitude em que 
seria instalada e os padrões climáticos na fase de 
formação dos depósitos.

Em 1978, através do Programa Internacio-
nal Correlação Geológica (IGCP) 156, os modelos 
fosfogenéticos, passaram a serem estudados se-
gundo uma visão da geotectônica global através 
do tempo com as variáveis dos processos paleo-
-oceanográficos envolvidos na fosfogênese, tais 
como flutuações do nível do mar e variações cli-
máticas. A partir de 1988, diversos autores adi-
cionaram a esta análise da geotectônica global 
e aos processos paleo-oceanográficos propostas 
pelo IGCP 156 o modelo fosfogenético de ferro-
-redox. Segundo este modelo, recentemente atu-
alizado por Nelson et al. (2010), Fe e P seriam 
liberados para os oceanos a partir das áreas con-
tinentais expostas (sujeitas ao intemperismo), 
formando oxi-hidróxidos de Fe com P nas zonas 
óxica e sub-óxica, em águas oceânicas estratifi-
cadas. A liberação do fósforo para a água do mar 
seria feita por processos de redução na transi-

ro seria extraído da superfície dos oceanos pelo 
fitoplancton e autigênicamente convertido em 
carbonato fluorapatita e acumulado abaixo em 
lamas ricas em matéria orgânica. A ilustração da 
figura II.1 ilustra este processo, considerando a 
relação entre as principais concentrações de fos-
forito mais recente (Oligoceno e quaternário) e 
as principais correntes oceânicas. Segundo Pa-
pineau (2010), em zonas de upwelling as ciano-
bactérias podem produzir quantidades conside-
ráveis de matéria orgânica e concentrar fósforo 
na biomassa, depletando da água superficial. 
Isto leva a um decréscimo de oxigênio disponível 
abaixo da zona fótica. Durante a decomposição 
da matéria orgânica na coluna de água, o fósforo 
é liberado e sua concentração aumenta na zona 
anóxica. Diaz et al. (2008) coletaram organismos 
(diatomáceas), sedimentos, matéria dissolvida e 
particulada no mar, mostrando o mecanismo pelo 
qual ocorre a formação autigênica de minerais de 
fosfato de cálcio em sedimentos marinhos a par-
tir de nutrientes intracelulares enriquecidos em 
polifosfato. Neste trabalho identificam através de 
espectros de fluorescência de raios X a transição 
diagenética entre polifosfatos e apatita. De acor-
do com Papineau (2010) durante os primeiros 
processos diagenéticos o fósforo pode ser libera-
do da matéria orgânica, mas também de óxidos 

Figura II.1 – Mostra a distribuição de fosforitos oligocenos e quaternários. A circulação superficial dos ventos é 
mostrada pelas setas, mostrando as principais correntes oceânicas (modificada de Riggs & Sheldon 1990).
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(Figura II.2).
Pufahl (2010) observa que ao longo do 

tempo a acumulação de fosforitos esteve ligada 
a diferentes processos relacionados a variações 
da química dos oceanos associadas a processos 
tectônicos, evolução biológica e mudanças climá-
ticas.

No Paleoproterozóico e Neoproterozóico, a 
maior parte dos fosforitos está relacionada a sedi-
mentos de águas rasas. A precipitação de franco-
lita é interpretada por alguns autores como rela-
cionada principalmente a processos de Fe-redox, 
próximo às zonas litorâneas, com um assoalho 
oceânico subóxico (Nelson et al., 2010, Pufahl, 
2010). A partir do Ediacarano e Cambriano, a 
atividade biológica passou então a desempenhar 
um papel fundamental nos processos fosfogené-
ticos (Pufahl, 2010).

Papineau (2010) também acredita que os 
períodos de oxigenação atmosférica podem ter 
causado uma elevação global da produtividade 
orgânica primária associada a um alto fluxo de 
fósforo liberado para a água do mar como um re-
sultado da intensificação dos processos intempé-
ricos da crosta continental ao longo do tempo. Os 
depósitos do Paleoproterozóico, segundo o Papi-
neau (op.cit.) ocorrem próximo do período de um 
grande evento de oxidação refletindo um registro 
de mudanças oceanográficas, de composição quí-
mica da água do mar e de atividade biológica.

Cook & McElhinny (1979) afirmam que os 

ção da zona sub-óxica para anóxica. logo abai-
xo dessa zona de transição se dariam as reações 
do P com CO2 e F da água do mar, para formar 
o carbonato fluorapatita (francolita). A presen-
ça de estromatólitos contribuiria para o desen-
volvimento de uma superfície oceânica subóxica, 
facilitando assim a liberação do P para a zona 
anóxica (Nelson et al., 2010).

Sheldon (1980) demonstrou uma forte cor-
relação entre os maiores episódios fosfogenéticos 
e os ciclos globais de primeira ordem quando o 
nível do mar está muito alto na maior parte das 
regiões costeiras do mundo (Highstands). Riggs 
(1986) ressalta que a duração dos Highstands é 
um importante fator, desde que haja tempo ade-
quado para a acumulação significativa de concen-
trações de fosfato dentro do ambiente deposicio-
nal. Daí a importante correlação de depósitos de 
fosfato com as superfícies de inundação máxima.

Para Arthur & Jenkyns (1981) durante perí-
odos de clima quente e úmido haveria um maior 
fornecimento de alcalinidade e nutrientes, permi-
tindo maiores taxas de sedimentação de carbono 
orgânico, fosfato, sílica e carbonato nos oceanos 
do mundo inteiro. Cook & McElhinny (1979) acre-
ditam que há uma forte associação entre fosfo-
gênese e glaciação como demonstrado pelos nu-
merosos depósitos de fosfato que mostram uma 
estreita associação estratigráfica entre tillitos e 
fosforitos. Essa relação está visivelmente pre-
sente nos depósitos proterozóicos a cambrianos 

Figura II.2 - Extensão paleogeográfica dos glaciais e mares gelados nos ultimos 800 Ma (Hoffman 2005).
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possui idade desde cretácea (Maastrichiano) até 
paleógena (Eoceno – luteciano). A série consis-
te de camadas alternadas de fosforitos, calcários 
fosfáticos e cherts, depositados juntamente com 
margas e argilas, em ambiente marinho-lagunar 
de águas rasas. A espessura média da camada 
fosfática é de cerca de 30 metros, cujos teores 
médios variam de 7 a 34% de P2O5 (Notholt et 
al. 1989).

No Brasil, os eventos de fosfogênese co-
nhecidos ocorreram em diferentes idades, desde 
o Paleoproterozóico (depósito da Serra da Bata-
teira-BA), Paleo/Mesoproterozóico (Conceição do 
Mato Dentro-MG), Neoproterozóico (Rocinha-MG, 
lagamar-MG, Cedro do Abaeté-MG, Arraias-TO/
GO, Irecê-BA, Bodoquena-MS, Xambioá-TO/PA 
e Itataia-CE), Devoniano (São Miguel do Tapuio/
Pimenteiras-PI, Grupo Curuá-PA), Permiano (For-
mação Corumbataí), Cretáceo (Bacia Paraíba-PB/
PE, Bacia Potiguar-RN), até o recente (depósitos 
no fundo do mar da Bacia Pelotas-Santos SC/RS). 

Entretanto, os principais eventos fosfo-
genéticos em termos de tonelagem de P2O5 co-
nhecidos estão relacionados ao Neoproterozóico 
(depósitos de Rocinha-lagamar-MG, Arraias-TO/
GO e Irecê-BA, todos relacionados às Bacias do 
Bambuí-Una) e ao Cretáceo Superior (depósitos 
de fosforito das regiões entre Olinda e Miriri da 
Bacia Paraíba-PB/PE).

II.2.3 DEPóSITOS RESIDUAIS METEóRICOS

Depósitos residuais meteóricos são aqueles 
em que a concentração do minério resulta da atuação 
de agentes de meteorização, podendo atuar sobre 
depósitos pré-existentes, com o enriquecimento 
residual em apatita, ou sobre rochas diversas, 
originalmente com algum teor em fósforo, com 
o desenvolvimento de perfis lateríticos maduros. 

Nos depósitos de fosfato magmatogênicos, 
a meteorização de carbonatitos e ultramáficas 
provocam o enriquecimento relativo em fósforo, 
que praticamente não migra (comportamento  
residual), enquanto os carbonatos e silicatos são 
desestabilizados e seus constituintes lixiviados. 
Na mina de Tapira (MG), por exemplo, o fator 
de enriquecimento em P2O5 em relação ao mi-
nério primário chega a 4 vezes na zona oxida-
da. Entretanto, quando o grau de intemperismo 
é extremo , a apatita é solubilizada, sendo pos-
sível a formação de fosfatos secundários, como 

maiores episódios de fosfogênese ocorreram en-
tre o Mioceno e Plioceno, Neocretáceo e Eoceno, 
Jurássico, Permiano, Ordoviciano e Cambriano, 
e durante quatro períodos do proterozóico: Ne-
oproterozóico (~ 620 Ma e entre 700 e 800 Ma), 
Proterozóico Médio (entre 1.200 Ma e 1.600 Ma) 
e Paleoproterozóico (entre 1.800 Ma e 2.200 Ma). 

De acordo com Shields et al. (2000) as 
maiores fontes de fosforito no mundo derivaram 
de dois episódios principais: (i) Pré-cambriano 
Superior e Cambriano (590-510Ma), exemplos: 
depósitos associado às Formações Doushantuo e 
Meisuchun – cerca de 4 x 10 9 toneladas de P2O5 
(Sul da China); Cretáceo Superior – Holoceno 
(75-0Ma), exemplo dos depósitos do Marrocos/
Saara Ocidental – cerca de 80% das reservas 
mundiais (USGS 2011).

As formações Doushantuo (Neoprotrozói-
co-700-650Ma) e Meisuchun (Cambriano Infe-
rior-615-612Ma) localizam-se no sul da China, 
na Paraplataforma de Yangzi, e englobam vários 
depósitos importantes como Kaiyang, Kunyang, 
Haikou, Weng´an, Jingxiang, Yichang, Dongshan-
feng e Chaoyang. A Formação Doushantuo é a 
mais antiga, formada por fosforitos, carbonatos 
e rochas siliciclásticas finas, com espessuras que 
atingem até 250 metros (Yueyan 1986). Está so-
breposta a sedimentos glaciais da Formação Nan-
tuo, relacionados a uma glaciação Sturtiana. Os 
fosforitos e as rochas fosfáticas ocorrem sempre 
no começo e ao final de ciclos sedimentares. As 
associações litológicas das zonas fosfáticas são 
fosforitos, dolomitos, cherts e argilitos ou folhe-
lhos negros, dolomitos margosos e fosforitos, a 
depender da paleogeografia da bacia. Segundo 
Chen et al. (2003), a parte superior da formação 
possui fósseis de metazoários, sedimentos depo-
sitados numa condição óxica, diferentemente das 
porções inferiores onde não são observados ani-
mais fósseis, representando sedimentos deposi-
tados numa condição anóxica. A Formação Mei-
suchun é mais nova, do Cambriano Inferior, e os 
principais corpos de minério ocorrem no membro 
Zhongyicun de 13 a 127 metros de espessura.

Os depósitos de fosfato do Marrocos/Saha-
ara ocidental representam quase ¾ das reservas 
mundiais. Está representado por 4 bacias princi-
pais: Oulad Abdoun (principal bacia com 44% das 
reservas, Zhouri et al. 2008), Ganntour, Meska-
la e Bu-Craa. Os principais depósitos são os de 
Khourigba e Bou-Craa. A seqüência mineralizada 
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Os fosfatos aluminosos apresentam baixa 
solubilidade para o fósforo e, por este motivo, 
não são utilizados como fertilizantes na agroin-
dústria. Atualmente estudos estão sendo elabo-
rados para o aproveitamento dos fosfatos alumi-
nosos através de tratamento térmico (Klieman & 
lima 2001, Silverol et al. 2006). 

II.2.4 DEPóSITOS RESIDUAIS ZOóGENOS 

Os depósitos residuais zoógenos são resul-
tantes da acumulação de excrementos de aves, 
principalmente ictiófagas, e animais de hábitos 
cavernícolas, como os morcegos. A esses excre-
mentos dá-se o nome de guano, os quais pos-
suem cerca de 4% de P2O5, ricos em nitrogênio. 
Por um processo natural, ocorre a dissecação do 
excremento e perda de voláteis que provoca um 
enriquecimento para 10 a 12% em P2O5. A trans-
formação em mineral ocorre depois que o fósforo 
é lixiviado e a solução resultante ataca as rochas 
subjacentes, originando substituições ou precipi-
tações (Rios 1970). O depósito das Ilhas Crhrist-
mas na costa do pacífico e de Navassa, uma 
pequena ilha no oeste da India, são exemplos ci-
tados. O depósito de Ilhas Christmas é superficial 
e está sobreposto a calcários carstificados, possui 
espessura média de cerca de 3 metros, mas em 
áreas restritas alcança até 80 metros. Neste de-
pósito as reservas são de 25 Mt (Barret 1989).

II.3 OS PRINCIPAIS DEPÓSITOS E OCOR-
RÊNCIAS DE FOSFATO NO BRASIL

No Brasil, os principais depósitos produto-
res de fosfato magmatogênico estão vinculados 
ao Mesozóico e associados à zona de influência de 
plumas mantélicas Trindade e Tristão da Cunha, 
alinhados segundo o lineamento Az125º, devido 
ao deslocamento da placa litosférica sobre es-
tas plumas (Gomes et al. 1990). Neste contexto 
destacam-se os depósitos de Tapira (MG), Araxá 
(MG), Catalão I e II (GO), Serra Negra/Salitre I, 
II e III (MG), da Província Alcalina do Alto Para-
naíba, Cajati (SP) e Ipanema (SP), da Província 
Alcalina da Serra do Mar, além do Complexo de 
Anitápolis (SC), cujas reservas são estimadas en-
tre 987 e 120 milhões de toneladas, com teores 
médios de 6 a 15% de P2O5 (Figura II.3). 

Depósitos de fosfato também ocorrem no 
nordeste, no estado da Bahia, destacando-se 

por exemplo, os da série crandalita – goyazita 
– gorceixita. Estes fosfatos secundários não são 
lavrados nas minas de fosfato magmatogênico, 
sendo considerados como pertencentes a uma 
zona de estéril.

A razão CaO/P2O5 nas minas de fosfato 
magmatogênico deve ser em torno de 1,3, na 
zona em que o P2O5 existe sob a forma de apa-
tita. quando esta relação varia de 0,8 a 1,6 é 
considerada como uma relação favorável para la-
vra, normalmente presente na zona do oxidado. 
Razão abaixo de 0,8 indica que estão presentes 
os fosfatos secundários (zonas mais lixiviadas) e 
acima de 1,6, indica que a rocha está pouco al-
terada (zona menos enriquecida residualmente).

Segundo Alcover Neto e Toledo (1989 in 
lápido-loureiro & Melamed 2009) a recristaliza-
ção dos fosfatos processa-se na seguinte ordem: 
apatita primária - apatita secundária –fosfatos 
de Ca-Mn-Na-Al – Fosfatos de Al e Fe – Fosfatos 
de Al + Fosfatos de Fe. Segundo estes mesmos 
autores: (i) no estágio inicial de alteração, so-
luções levemente ácidas promovem a dissolução 
de carbonatos, o que torna o meio ligeiramente 
alcalino. Nestas condições a apatita é pouco solú-
vel; (ii) com o carbonato totalmente solubilizado 
o ambiente trona-se ácido e a apatita também 
é solubilizada; (iii) daí uma parte do fósforo é 
fixado, com outros cátions, em minerais secun-
dários, como os fosfatos de alumínio com Ba, Fe, 
Sr, TR; (iv) o restante do fósforo pode migrar 
para níveis inferiores do perfil, podendo formar, 
apatita secundária em níveis mais alcalinos. Esta 
relação foi observada em estudos realizados em 
depósitos sedimentares associados a calcários e 
margas.

As concentrações de fosfatos aluminosos 
em perfis maduros formam-se pelo intemperis-
mo de rochas diversas originalmente enriqueci-
das em fósforo. Os fosfatos de alumínio cons-
tituem um horizonte situado no topo dos perfis 
lateríticos, logo abaixo da crosta ferruginosa. Es-
ses fosfatos estão representados por crandalita 
- goyazita [CaAl3(PO4)2(OH)5.H2O]-[SrAl3(PO4)2(OH)5.
H2O], wardita [NaAl3(PO4)2(OH)4.2H2O], senegalita 
[Al2(PO4)(OH)3.H2O], variscita (AlPO4.2H2O), augelita 
[Al2(PO4)(OH)3] e outros fosfatos mais raros, além 
de hematita, goethita, gibbsita, anatásio e cau-
linita, tanto na crosta ferruginosa como no hori-
zonte de fosfatos de alumínio (Costa & Sá 1980, 
Schwab et al., 1989). 
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a uma intrusão alcalina-carbonatítica de idade 
paleoproterozóica (2Ga, Silva et al. 1988). Esse 
corpo está intrudido no embasamento gnáissico-
-migmatitíco da Faixa Riacho do Pontal, marginal 
ao Craton do São Francisco, com colocação tec-
tônica controlada por lineamentos nordeste. As 
rochas predominantes são sienitos e carbonatitos 
enriquecidos em apatita, com raros piroxenitos 
(Figura II.4). Possui um manto de intemperismo 
com enriquecimento residual em apatita deriva-
do da alteração dos carbonatitos (Antonini et al. 
2003). O Complexo está deformado, dobrado e 
metamorfisado no fácies xisto verde (Silva et al. 
1987, leite & Santos 1994). Foram reconhecidos 
no mínimo dois eventos deformacionais, caracte-
rizados por estruturas de dobramento NE-SW e 
NW-SE (leite & Santos 1994). Segundo lapin et 
al. (1999), os carbonatitos formam dois corpos 
principais com direção geral N20oE e mergulhos 
predominantes para NW, com ângulos inferiores 
a 45°. O menor corpo está situado no lado oes-
te com cerca de 960m de comprimento e 180m 
de largura máxima. O maior está localizado a 
leste, é mais estreito a sul e mais largo a norte 
(360m). Ao norte, os carbonatitos estão recober-
tos por arenitos de idade Terciária-quaternária 
e a sudeste estão sotopostos a arenitos e con-

Angico dos Dias como um corpo alcalino-carbo-
natítico isolado, linear, de idade paleoproterozói-
ca, provavelmente associado a estágios iniciais 
da instalação de um rifte. Já no norte do país 
ressalta-se o depósito de fosfato de Maicuru (PA), 
de idade neoproterozóica, encaixado no Craton 
Guianense, ao longo de sistema de falhas com di-
reção NE-SW/NW-SE. O depósito do Repartimen-
to (RR) associado a rochas alcalinas e os corpos 
alcalinos de Morro dos Seis lagos (AM) e Rio Mu-
ruré (AP), ainda permanecem com sua potencia-
lidade desconhecida para minerais de fósforo.

II.3.1. FOSFATO MAGMATOGêNICO

II.3.1.2 O depósito de fosfato de Angico dos 
Dias (BA)

Em 1984, a CBMM (Companhia Brasileira 
de Metalurgia e Mineração) identificou o corpo 
alcalino-carbonatítico de Angico dos Dias, loca-
lizado no norte do estado da Bahia, limite com 
o estado do Piauí, através da identificação de 
cangas fosfáticas e zonas anômalas para P, Zr, 
Sr, Ba, ETR em sedimento de corrente (Silva et 
al. 1987) no Brasil. O Corpo de Angico dos Dias 
constitui o único depósito de fosfato associado 

Figura II.3 – Principais ocorrências e depósitos de fosfato magmatogênico no Brasil.



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

61

Ma (Rb-Sr) para o complexo e sua colocação es-
taria relacionada à tectônica distensiva que atuou 
no Cráton Amazônico no final do Neoproterozói-
co, responsável pelo seu rifteamento, a partir do 
qual se desenvolveu a Bacia do Amazonas. Uma 
crosta laterítica ferruginosa espessa sobrepõe-se 
ao pacote argiloso rico em fosfatos e outros com-
postos derivados das rochas do complexo (Castro 
et al. 1991, lemos e Gaspar 2002). 

II.3.1.4 O depósito de fosfato de Reparti-
mento (RR)

Na região de Repartimento (RR), a CPRM (no 
Projeto Serra do Repartimento de Borges 1990) 
quantificou uma reserva da ordem de 3,5 mi-
lhões de toneladas de fosfato com teor variando 
de 3% a 5% de P2O5 e cuja mineralização se en-
contra hospedada em rochas alcalinas. Formada 
por sienitos, monzonitos, nefelinitos, basanitos, 
basaltos, traquibasaltos, fonotefritos, tefritos e 
foiditos de provável idade Jurássica. Diques de 
composição alcalina e básica/ultrabásica foram 
observados cortando as rochas do corpo princi-
pal. Foi caracterizado um corpo alcalino fenitiza-
do nas bordas. 

Nessa região vários resultados de análises 
químicas de rocha e solo mostraram teores anô-
malos principalmente em Ce, la, P, Nb, Sr e Ba. 
O levantamento geoquímico de solo evidenciou 
teores anômalos de P, Ce, la, Yb, Nb, Ti, Ba, Mo, 
Pb, Sr e F. Foram encontrados teores de 2 a 9,5% 
de P2O5; 0,5 a 5% de la2O5 + CeO2; 0,3 a 3% de 
TiO2; e 0,1 a 0,5% de Nb2O. Análises em lateritos 
mostraram valores elevados em W (50 ppm), Mo 
(300 ppm), Sr (1000 ppm), F (1000 ppm), Ba 
(5000 ppm), Y (100 ppm) e V (2000 ppm). Fo-
ram identificados veios milimétricos de carbonato 
cortando as rochas alcalinas e outras litologias 
em diversos afloramentos, além de uma dezena 
de ocorrências de barita na forma de stockwork. 
Após a conclusão dos trabalhos de pesquisa, a 
região foi englobada pela ampliação da demarca-
ção da Área Indígena Ianomâmi. 

II.3.1.5 A Província Alcalino-Carbonatítica 
do Alto Paranaíba (APIP)

A Província Ígnea do Alto Paranaíba (Almei-
da 1983, Gibson et al. 1995b) estabeleceu-se ao 
longo do Arco do Alto Paranaíba durante o Neo-

glomerados da Formação Serra Grande, de idade 
Siluro-Devoniana. No carbonatito o teor de apa-
tita varia de 16,5 a 32,5% (Silva et al. 1988). A 
reserva conhecida é de 12,5 Mt e teor médio de 
15% (lápido-loureiro et al. 2009).

II.3.1.3 O depósito de fósforo (e titânio) de 
Maicuru (PA)

O depósito de fosfato de Maicuru está asso-
ciado ao Complexo Alcalino Maicuru, situado no 
noroeste do estado do Pará. O depósito possui 
reserva estimada em 200 milhões de toneladas 
de minério com 15% de P2O5, contando ainda 
com reserva de titânio de 5 bilhões de tonela-
das com 20% de TiO2 (anatásio) e potencialida-
de para Nb, Cu, ETR e carbonato (Castro et al. 
1991). Segundo lemos et al. (1988), trata-se de 
um corpo alcalino-ultramáfico-carbonatítico com 
forma semicircular, de diâmetro inferior a 9 km, 
constituído por piroxenitos, dunitos, sienitos, tra-
quitos, carbonatitos, glimeritos e apatititos. le-
mos e Gaspar (2002) reconhecem duas varieda-
des dominantes de clinopiroxenitos de natureza 
kamafugítica, um a diopsídio e outro a diopsídio 
sódico. Estes autores admitem uma idade de 612 

Figura II.4 – Mapa geológico esquemático (Antonini 
et al. 2003).
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potássico (carbonatito-kamafugito), considera-
dos como compostos por proporções variáveis 
de rochas pertencentes a três séries de diferen-
ciação distintas (bebedourítica, foscorítica e car-
bonatítica) (lloyd e Bailey, 1991, Gibson HW et 
al. 1995b, Brod 1999, Brod et al. 2000). Abaixo, 
uma breve descrição dos complexos da Província 
Alto do Parnaíba, com base nos trabalhos de Brod 
et al. (2004). 

• Complexos de Catalão I e II (GO) - Os 
complexos de Catalão I e II são os complexos 
carbonatíticos mais setentrionais conhecidos na 
província.

Catalão I: situa-se sobre a divisa dos mu-
nicípios de Catalão/Ouvidor, no sudeste do Estado 
de Goiás, 20 km a nordeste da cidade de Catalão. 
Sua área aflorante é de 27km2 constituindo um 
platô sub-circular, com eixos N-S e EW medin-
do respectivamente 6,0 e 5,5 km (Ribeiro et al., 
2001). Segundo Carvalho (1974), a intrusão é 
circundada por metamorfitos (xistos e quartzitos) 
do Grupo Araxá, arqueados em forma dômica. 
Este complexo é o mais bem conhecido dos dois 
(Carvalho 1974, Carvalho & Bressan 1981, Danni 
et al. 1991, Gaspar & Araújo 1995, Gaspar et al. 
1994, Gierth & Baecker 1986, Imbernon et al. 
1994, Cunha et al. 1993 e 1995, Baecker 1983, 

cretáceo, como resultado de intenso magmatis-
mo máfico-ultramáfico alcalino e ultrapotássico, 
que gerou corpos intrusivos (diques, condutos, 
diatremas e complexos plutônicos) e extrusivos 
(lavas e piroclásticas) (Brod et al. 2004). 

De acordo com Gibson et al. (1995b), as 
rochas alcalinas dessa província incluem kimber-
litos, olivina lamproítos madupíticos e kamafugi-
tos, além de complexos alcalino-carbonatíticos 
e diques de flogopita picrito, cujas idades estão 
entre 80 e 90 Ma. Ocorrem intrusões ultramá-
ficas-carbonatíticas de dimensões relativamente 
grandes (até 65km2), compreendendo os com-
plexos: Catalão I e II no sul de Goiás, e Serra 
Negra, Salitre I, II e III, Araxá e Tapira, oeste 
de Minas Gerais. Estes complexos estão encai-
xados em rochas metamórficas neoproterozóicas 
da Faixa Brasília, as quais são tipicamente defor-
madas em estruturas dômicas (Figura II.5) (Brod 
et al. 2004)

Na maioria desses complexos a cobertura 
de solo muito espessa, favorece a concentração 
econômica do fosfato e nióbio explorados na re-
gião, além de concentrações de titânio ainda não 
aproveitadas comercialmente (Mariano & Mar-
chetto 1991, Danni et al. 1991). Os complexos 
carbonatíticos da Província Ígnea do Alto Para-
naíba estão associados a um magmatismo ultra-

Figura II.5 – localização da Província do Alto Paranaíba (Brod 2008).
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foram descritos por Machado Junior (1992) como 
piroxenitos, quartzo sienitos e feldspato alcalino 
sienitos, carbonatitos, lamprófiros (flogopita pi-
critos) em finos diques e flogopititos produzidos 
por metassomatismo das rochas ultramáficas. 

A geologia da mina em Catalão I (antiga 
Fosfértil, atualmente adqurida pela Vale) consiste 
de material intemperizado proveniente da altera-
ção de foscoritos e de flogopititos cortados por 
veios de foscorito e de carbonatito (Figura II.6). 
Os teores de P2O5 sobre o flogopitito são normal-
mente baixos, entre 5 e 8%. Sobre foscoritos o 
teor é elevado, acima de 8% de P2O5 podendo 
atingir até 30%. A distribuição do minério é con-
trolada pela intensidade do intemperismo, o que 
permitiu a classificação de pelo menos quatro ti-
pos, verticalmente: minério oxidado, minério mi-
cáceo oxidado, minério micáceo, minério silico-
-carbonatado (Figura II.7).

• O Complexo de Araxá (MG)
O complexo de Araxá, também conhecido 

como Barreiro, está situado cerca de 6 km ao 
sul da cidade homônima, e é um dos mais im-
portantes complexos alcalino-carbonatíticos do 
mundo, contendo expressivos recursos minerais. 
Este complexo hospeda a maior reserva mundial 
de nióbio (bariopirocloro), sendo minerado para 
fosfato e nióbio. O complexo é caracterizado por 
uma intrusão pequena com cerca de 4,5 km de 
diâmetro e 15km2 de área, de configuração cir-
cular (Figura II.8). As rochas encaixantes são 
xistos e quartzitos do Grupo Ibiá (Seer 1999), 
deformados em estrutura dômica. Possui uma 
auréola de fenitização extensa, atingindo até 2,5 
km de distância a partir do contato, e resulta na 
formação de arfvedsonita, calcita, feldspato al-
calino, piroxênio sódico e apatita nos quartzitos, 
especialmente ao longo de fraturas (Issa Filho et 
al. 1984). 

De acordo com Silva (1986), ao contrário 
de outros complexos na Província, em Araxá o 
carbonatito predominante é do tipo dolomita car-
bonatito, com calcita carbonatitos (sovitos), tí-
picos, presentes apenas na porção NW do com-
plexo.

No complexo de Araxá, o manto de intem-
perismo pode atingir 250 metros de espessura, 
com horizontes pedológicos transicionais da ro-
cha sã ao solo, com concentração de apatita resi-
dual ao longo do perfil de alteração. 

Fava 2001, Pereira 1995, Toledo 1999, Toledo et 
al. 2002 , Araújo 1996, Ribeiro et al. 2001). 

O complexo de Catalão I é constituído por 
dunitos, piroxenitos, flogopititos magmáticos e 
metassomáticos, foscoritos, nelsonitos, apatititos 
e carbonatitos. Intenso metassomatismo carbo-
natítico provocou a conversão generalizada das 
rochas ultramáficas em flogopititos metassomáti-
cos (Figura II.6) (Ribeiro, et al. 2005). Depósitos 
importantes de fosfato, nióbio, terras raras, titâ-
nio e vermiculita ocorrem em Catalão I (Carvalho 
& Bressan 1981, Gierth & Baecker 1986, Ribeiro 
2004). O complexo é atualmente minerado para 
apatita e pirocloro. A distribuição dos minérios 
no domo, do ponto de vista litológico, apresen-
ta uma variação dos flogopititos na borda até os 
foscoritos e carbonatitos na parte central.

Catalão II: intrude rochas metassedimen-
tares do Grupo Araxá, formando um pequeno alto 
topográfico irregular (18km2), alongado na dire-
ção NE-SW e com margens leste e oeste sinuo-
sas, possivelmente refletindo a existência de in-
trusões independentes. Os litotipos de Catalão II 

Figura II.6 - Distribuição das área mineralizadas no 
complexo de Catalão I (Ribeiro 2004).
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Figura II.7 – Perfil geológico da mina de Catalão, mostrando a distribuição vetical dos tipos de minério (Brod et 
al. 2004).

Figura II.8 – Geologia do complexo de Araxá (modificado de Silva et al. 1979 in: Brod et al. 2004).
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rindo remobilização de crystal mush (Brod et al. 
2004).

Os sienitos ocorrem como fragmentos em 
brechas carbonatíticas e como pequenas intru-
sões independentes. São essencialmente com-
postos por feldspato potássico, flogopita e/ou 
aegirina, com quantidades acessórias de zircão e 
titanita. Os diversos corpos de carbonatitos que 
ocorrem no complexo são subdivididos em cin-
co unidades (C1 a C5). Três tipos composicionais 
de carbonatito foram reconhecidos no complexo 
(Brod et al. 2004): (1) calcita carbonatitos (C1, 
C3 e C4) médios a finos, essencialmente com-
postos de calcita e flogopita, com clinopiroxênio, 
anfibólio, apatita, pirocloro, magnetita e pirita 
como acessórios; (2) dolomita-calcita carbonati-
to (C1 e C2) médios a finos, como corpos maci-

Na mina de fosfato do Barreiro, os carbo-
natitos ocorrem como um complexo sistema de 
veios e diques concêntricos e radiais de diferen-
tes composições e idades, injetados em rochas 
ultramáficas que, por sua vez, são transformadas 
em flogopititos metassomáticos. O carbonatito 
predominante é do tipo dolomita carbonatito de 
granulação média a grossa, com calcita e anke-
rita subordinadas, além de barita, apatita, mag-
netita, perovskita, quartzo secundário, pirita e 
outros minerais acessórios.

As reservas são de 210 milhões de tone-
ladas (base seca) e a produção anual é de 5,5 
milhões de toneladas de minério (base úmida) e 
7,7 milhões de toneladas de estéril (base úmida). 
A lavra é a céu aberto, com bancadas de 10 m de 
altura e bermas de 15 m.

• O Complexo de Tapira (MG)
O complexo de Tapira está localizado mais a 

sul da província, adjacente à cidade homônima e 
cerca de 30km a SE da cidade de Araxá. Segundo 
Brod (1999), a intrusão deformou as encaixan-
tes do Grupo Canastra em uma estrutura dômica, 
provocando o desenvolvimento local de disjunção 
colunar em quartzitos, além de produzir uma au-
réola de fenitização restrita. Idades K-Ar em mica 
de 85,6 e 87,2 Ma são relatadas por Sonoki & 
Garda (1988).

Este complexo tem forma aproximadamen-
te elíptica (Figura II.9), com 35 km2 de área, e 
consiste de clinopiroxenito e bebedourito, com 
quantidades subordinadas de carbonatito, fos-
corito, dunito serpentinizado, flogopitito, sienito, 
melilitolito e flogopita picrito. Afloramentos das 
rochas alcalinas são raros. 

Rochas da série bebedourítica consistem 
de bebedouritos e clinopiroxenitos, com dunitos, 
wehrlitos e sienitos subordinados. Os litotipos ul-
tramáficos estão subdivididos em duas intrusões 
independentes (B1 e B2, Figura II.9) (Brod et al. 
2004). Os bebedouritos e piroxenitos são finos 
a grossos, localmente pegmatíticos, compostos 
de quantidades variáveis de diopsídio, flogopita, 
perovskita, apatita, magnetita, melanita e titani-
ta. Variações modais produzem cumulados ricos 
em olivina (dunitos, wehrlitos), perovskita (pe-
rovskititos), magnetita (magnetititos) ou apati-
ta (apatititos). Alguns corpos discordantes ricos 
em apatita ou em perovskita+magnetita cortam 
os cumulados ou alojam-se na encaixante, suge-

Figura II.9 – Esboço geológico do substrato do com-
plexo de Tapira, com base em testemunhos de son-
dagem (Brod, 1999). Série Bebedourítica: B1 – pre-
dominância de bebedouritos; B2 – predominância de 
apatita piroxenitos; S – Sienitos; Série Carbonatítica: 
C1 a C5, linha tracejada representa o limite atual da 
mina (Brod et al. 2004).
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(Figura II.10).
 Salitre I possui uma forma quase oval , com 

dimensões aproximadas de 7 km na direção N-S 
e 5 km na direção E-W. Salitre II é um pequeno 
plug de 2,5 km2 localizado entre os complexos 
de Salitre I e Serra Negra. O corpo de Salitre III 
foi descoberto durante atividades de pesquisa 
da Fosfértil SA, e forma um pequeno plug a sul 
de Salitre I (Brod et al. 2004). Sonoki & Garda 
(1988), obtiveram uma idade K/Ar em flogopita 
no bebedourito de 86,3 ± 5,7 Ma. 

Mariano & Marchetto (1991) e Morbidelli et 
al. (1995), descreveram os tipos petrográficos 
presentes no complexo:

Salitre I é composto de piroxenitos (bebe-
douritos) e rochas feldspáticas (tinguaíto, traqui-
to, fenito). Um pequeno corpo de carbonatito rico 
em apatita ocorre na porção norte do complexo.

Salitre II é caracterizado por rochas ultra-
máficas da série bebedourítica (dunitos, perovs- 
kititos, clinopiroxenitos) localmente recortados 
por diques e veios de carbonatito.

Salitre III é composto por piroxenitos, lo-
calmente com rochas da série foscorítica associa-
das, na porção sul do corpo.

• Complexo Serra Negra (MG)
localizado a leste da cidade de Patrocí-

nio, é o maior dos complexos carbonatíticos da 
província do Alto Paranaíba. Sua intrusão força-
da em quartzitos do Grupo Canastra gerou um 
espetacular exemplo de deformação dômica na 
província (Figura II.11). De acordo com Maria-
no & Marchetto (1991), o complexo é composto 
de um núcleo central de calcita carbonatito, com 
diâmetro estimado de 4,5km, frequentemente 
contendo mais de 20% de apatita e até 5 % de 
dolomita, com flogopita, magnetita, humita, ruti-
lo, pirocloro, baddeleyita, pirrotita e pirita como 
acessórios. 

Esse corpo carbonatítico/foscorítico central 
é circundado por uma zona de piroxenito/bebe-
dourito, composta de diopsídio, flogopita, mag-
netita, perovskita, apatita, calcita e, subordina-
damente, ilmenita. Dunitos e peridotitos ocorrem 
próximo às margens norte e noroeste (Brod et 
al. 2004). 

De acordo com Mariano & Marchetto (1991), 
a série bebedouritica é acamadada e variações 
modais são comuns, com zonas de concentração 
de apatita ou de magnetita+perovskita, podendo 

ços e diques, às vezes microporfiríticos (fenocris-
tais de calcita em matriz de calcita e dolomita) e 
com estrutura de fluxo, encontrando-se flogopita 
e pirocloro como acessórios comuns, e rara barita 
e; (3) dolomita carbonatito, como diques e veios 
tardios disseminados, finos, às vezes bandados 
e com estrutura de fluxo. Flogopita, magnetita, 
apatita e pirita são os principais acessórios.

Diques ultramáficos (flogopita picritos) de 
espessura centimétrica a decimétrica cortam as 
rochas plutônicas. 

O complexo é atualmente minerado para 
fosfato e titânio, este último ainda sem aprovei-
tamento comercial.

• Complexos de Salitre I, II e III (MG)
Os complexos de Salitre I, II e III, localiza-

dos na parte central da província, ocorrem ime-
diatamente a sul do complexo de Serra Negra, na 
região de Patrocínio, no Estado de Minas Gerais 

Figura II.10 – Geologia dos complexos de Salitre I, II 
e III (Brod et al. 2004).
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quiá, caracterizados pela presença de carbonatito 
e pelas idades em torno de 130 Ma (Ulbrich & Go-
mes 1981). Na classificação de Almeida (1983), 
Jacupiranga pertence a Província do Arco de Pon-
ta Grossa, estando relacionado ao Alinhamento 
Estrutural de Guapiara. Trata-se de um maciço 
de forma ovalada, com o eixo maior disposto na 
direção N-NW, perfazendo uma área de 65 km2. 
Segundo Melcher (1966), na porção meridional 
do maciço afloram jacupiranguitos (rochas com-
postas por titanoaugita e magnetita) que passam 
gradualmente a oeste para ijolitos (rochas com-
postas por nefelina e titano-augita). A metade 
setentrional do maciço é dominada por peridoti-
tos, enquanto que nas bordas N e NE encontram-
-se rochas afetadas por fenitização. Um pequeno 
corpo de carbonatito tipo sövito (constituído por 
calcita e apatita) ocorre um pouco a sul do centro 
do maciço.

II.3.1.7 O Complexo de Anitápolis (SC)

O complexo de Anitápolis é um stock do 
Cretáceo Inferior que possui cerca de 6 km2 e 
está intrusivo em rochas gnáissicas graníticas 
proterozóicas de idade 570–630 Ma (Furtado 
1989, Sonoki & Garda 1988). Segundo Comin-
-Chiaromonti (2002), compõe-se de piroxenitos 

ser desde concordantes (estratos) até discordan-
tes (diques). Nesse complexo o único efeito de 
contato observado é a silicificação das rochas en-
caixantes.

II.3.1.6 A Província Alcalino-Carbonatítica 
da Serra do Mar

• Complexo de Cajati (Jacupiranga, SW 
de SP)

O complexo ultramáfico-alcalino de Jacupi-
ranga é o principal corpo da Província da Serra 
do Mar minerado para fosfato, de idade cretácea, 
compreende uma estrutura ovalada com aproxi-
madamente 70km2, orientada segundo um trend 
NNW e encaixada nas rochas pré-cambrianas do 
Grupo Açungui. 

 O corpo carbonatítico apresenta forma 
elíptica, com dimensões de 1000 x 400m, hos-
pedado em clinopiroxenito (Jacupiranguito). A 
área pode ser dividida em: parte sul composta de  
jacupiranguito, ijolito, carbonatito e fenito, e a 
norte composta de dunito serpentinizado e ro-
chas da zona de transição, composta de gabros, 
sienitos e granitos alcalinos.

O maciço alcalino de Jacupiranga pertence 
a província alcalina da serra do mar, que engloba 
também os maciços de Ipanema, Itanhaem e Ju-

Figura II.11 – Esboço geológico de Serra Negra (Brod et al. 2004).
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e sienitos pegmatíticos, aflorando por aproxima-
damente 8 km de extensão, com a largura va-
riando de 100 a 250 metros. Segundo os autores 
os teores de P2O5 encontrados em amostras de 
chip variam de 1,5 a 19% de P2O5. 

As apatitas da região de Itambé foram estu-
dadas pela CBPM no Projeto lorena I e II (Sam-
paio 1980 e Sampaio et al. 1980). revelando um 
marcante controle litogeológico para as minerali-
zações, as quais aparentemente se originaram a 
partir da interação entre rochas calcissilicáticas e 
soluções provenientes de manifestações pegmatí-
ticas de afinidade alcalina. As calcissilicáticas são 
de composição predominantemente diopsídicas e 
ocorrem na forma de faixas e lentes, intercaladas 
nos gnaisses e migmatitos regionais. Efetivamen-
te, o processo de alcalinização se faz presente 
em uma faixa de 400 a 800 metros de largura e 
direção grosseiramente N-S, demarcada a partir 
da observação de grandes quantidades de blocos 
e matacões de gnaisses e calcissilicáticas alcalini-
zadas, distribuídas ao longo da mesma.

 
• Ocorrências de Apatita de Sumé (PB)
Os depósitos de Sumé foram garimpados na 

década de 40 e, posteriormente, pesquisados por 
Mello Jr. (1952) e Buerlen (1965). No momento 
são conhecidas quatro ocorrências, localizadas 
nos sítios Malhada do Juazeiro, lagoa do Angico, 
lagoa do Tabuleiro e Fazenda Macambira, todas 
situadas em terras do município de Sumé, na re-
gião semi-árida do sertão paraibano. Na tabela 
II.2 têm-se os dados relativos a estes depósitos 
incluindo as coordenadas, situação atual e dados 
sobre as encaixantes.

Em termos geológicos a região foi palco da 
atuação de vários eventos tectônico-metamórfi-
cos, que imprimiram uma geologia diversificada, 
com uma história geológica complexa que se es-
tende do Arqueano ao Recente. Em termos lito-
estratigráficos têm-se a unidade basal de idade 
arqueana, os metamorfitos paleoproterozóicos 
do Complexo Sertânea, o Complexo Sumé, re-
sultado de eventos ocorridos entre o Paleo e o 
Mesoproterozóico, ortognaisses e migmatitos da 
Serra da Jabitacá, os metamorfitos do Comple-
xo Vertentes, além dos gnaisses da Suíte Graní-
tica Camalaú. Dentro deste contexto, inseriu-se 
um plutonismo neoproterozóico máfico, granítico 
shoshonítico -ultrapotássico e granítico subalcali-
no e ou alcalino. 

cumuláticos (flogopita piroxenitos e apatita-bio-
tita piroxenitos), quantidades menores de nefeli-
na sienitos e ijolitos, além de escassos diques de  
nefelenito. Carbonatitos formam um pequeno cor-
po no centro da depressão, com cerca de 10km2 
e abundantes diques e veios dispersos. Segun-
do Comin-Chiaromonti (2002), o complexo está 
composto por: 60% de rochas cumuláticas, 39% 
de ijolito + nefelina sienito, 1% de carbonatito. A 
mineralização é residual, associada ao manto de 
intemperismo e primária associada aos piroxeni-
tos e carbonatitos.

II.3.1.8 Depósitos associados a rochas peg-
matíticas de natureza ácida ou alcalina, com 
mineralização em veios

• As ocorrências de apatita de Ipirá 
(BA)

Nas regiões centro-leste centro-sul-oriental 
do Estado da Bahia, são conhecidas as ocorrên-
cias de apatita de Ipirá, abrangendo parcialmente 
os municípios de Ipirá, Riachão de Jacuípe, Jaco-
bina e Itambé.

Em Ipirá, as mineralizações de apatita estão 
associadas às rochas piroxeníticas, geralmente 
diopsídicas, além de calcissilicáticas e pegmatitos 
alcalinos-sieníticos do Complexo Caraíba/Com-
plexo Ipirá e mostram um claro controle litológico 
(Veiga & Couto 1971). Apresentam-se em forma 
de veios e bolsões distribuídos ao longo de 90 
km por um trend regional N25-30°W (Foto II.2). 
Os teores de P2O5 estão sempre acima de 39%, 
com baixos valores de óxido de ferro e alumínio, 
cujas reservas foram estimadas em 3653 tonela-
das com teor médio de 40% em P2O5 e densidade 
de 3 g/cm3 (Veiga & Couto 1971). O Projeto Apa-
tita (Veiga & Couto 1971) sugeriu quatro áreas 
merecedoras de uma avaliação quantitativa das 
reservas de apatita: Rio do Peixe, lagoa do Mel, 
Apolinário e Panela. 

Essa região está sendo estudada atualmente 
pela Progemma Minérios ltda., a qual tem identi-
ficado rochas calcissilicáticas na região entre Ipirá 
e Capim Grosso, de granulação fina a média, com 
teor de cristais de apatita disseminada na matriz 
chegando às vezes a 35%, com exemplo na la-
goa do Mel e Mocambo (Bica, 2009). No centro 
das ocorrências na lagoa do Mel (município de 
Gavião-BA) foi mapeado um corpo desta rocha 
calcissilicática, entrecortando sienitos gnáissicos 
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gnaisses migmatizados, bastante feldspáticos, 
dobrados e fraturados. A distribuição das ocor-
rências concentra-se no interior de uma anticlinal 
mergulhante, com plunge para sul (Scheid & Mu-
nis 1976). As mineralizações apresentam forma-
to irregular, sem gradação para as rochas encai-
xantes. Os corpos do minério ocorrem também 
sob a forma de inclusões nas rochas calcissilicáti-

Nessa área observa-se uma grande varia-
ção litológica, onde se sobressaem os termos 
migmatíticos e graníticos. Registra-se também a 
presença de corpos lenticulares de rochas calcis-
silicáticas, às quais se associam as mineraliza-
ções. 

As lentes de rocha calcissilicáticas en-
contram-se encaixadas concordantemente por 

Foto II.2 – Minério de Ipirá-Capim Grosso: A) Rocha calcissilicática(milonito) com apatita disseminada - Faz. do 
José de Du- Gavião; B) Bolsão pegmatítico, com rocha calcissilicática com massa de apatita - Faz. Mocambo, 
Rio do Peixe, Capim Grosso-BA; C) Veio de calcissilicática (milonito) com apatita - lagoa do Mel, Gavião-BA; D) 
Grande cristal de apatita. Fotos cedidas por Cícero de Paiva Dutra (Progemma Minérios ltda).

Toponímia  (UTM) Encaixante
Paragênese Mi-

neral
Atitude

Situação 
Atual

Fazenda
Macambira

724180E 
9160280N

Ortognaisse 
Bandado

Apatita, diopsídio, 
anfibólio, granada

N30E/ 70SE
Garimpo

paralizado

Malhada do
Juazeiro

726620E/ 
9144785N

leucoorto-gnaisse
Apatita, diopsídio, 

granada e
microclina

N70E/ 42SE
Depósito 
162.480t,

(38% P2 O5)

lagoa do 
Angico

727840E/ 
9143060N

leucoorto-gnaisse
Apatita, epidoto, 
diopsídio,calcita, 

hornblenda
-

Garimpo
paralizado

lagoa do
Tabuleiro

730760 E
9145103N

leucoorto-gnaisse
Apatita, diopsídio

feldspato,
hornblenda

-
Garimpo

paralizado

Tabela II.2 – Ocorrências de Apatita de Sumé no Estado da Paraíba
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leoproterozóico; (ii) no Proterozóico Médio; (iii) 
no Neoproterozóico ; (iv) no Devoniano; (v) no 
Permiano,(vi) no Cretáceo e; (vii) possivelmen-
te no Cenozóico, ressaltando-se as fosforitas do 
Talude Continental das Bacias Pelotas e Santos 
(SC) e do banco Drina da Costa Nordeste do Bra-
sil (próximo a Fernando de Noronha-PE), confor-
me figura II.12 e tabela II.3.

II.3.2.1 O depósito de fosfato de Serrote da 
Batateira (BA) 

Constitui a mineralização em fosfato, com 
tipologia sedimentar, conhecida como a de idade 
mais antiga no Brasil, uma vez que se encontra 
encaixada em rochas do Complexo Rio Salitre, 
de idade Arqueana a Paleoproterozóica. Essas 
ocorrências de fosfato localizam-se no Serrote da 
Batateira, Serrote do Sacrabeto e Serrote do So-
brado, região norte do Estado da Bahia, Juazeiro.

A mineralização de fosfato no Serrote da 
Batateira foi estudada pela CBPM, através do Pro-
jeto Serrote da Batateira. Na área ocorre uma 
seqüência vulcanossedimentar, denominada por 
Souza & Teixeira (1981), de Complexo Rio Sali-

cas, venular e confinado as adjacências dos veios 
de apatita. É também encontrado preenchendo 
filões com características especiais, dando lugar 
aos tipos denominados: a) Corisco, mais rico em 
P2O5 e constituído por cristais de apatita simples 
e múltiplos justapostos; b) laje, o qual apresenta 
maior dispersão e forma pequenos veios ou ca-
madas e; c) Poagem, composto por um material 
de natureza friável na forma de pequenos cristais 
de apatita numa massa acinzentada cloritosa ou 
apenas justaposta. A gênese destes jazimentos 
é interpretada como de origem pegmatítica com 
o desenvolvimento máximo na fase feldspática, 
decorrendo em conseqüência uma mineralização 
condensada preferencialmente nas fases de peg-
matização (Mello Jr 1952).

II.3.2 FOSFATO SEDIMENTAR

No Brasil os principais eventos de fosfo-
gênese sucederam períodos glaciais, a exemplo 
dos depósitos neoproterozóicos, ou associam-
-se apenas a zonas de upwelling, a exemplo dos 
depósitos do Cretáceo Superior e Cenozóico. Os 
registros de fosfogênese ocorreram: (i) no Pa-

Figura II.12 – Prinicipais depósitos e ocorrências de fosfato do Brasil.
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profundidade e exibem variações laterais e verti-
cais. Os teores de P2O5 variam com a profundida-
de ao longo de um mesmo nível mineralizado. Em 
superfície e subsuperfície rasa, o teor médio varia 
de 5,4 a 9,2 %, porém, à profundidade onde exi-
be maior espessura, o teor médio aumenta para 
11,52 % de P2O5. leite (1983) demonstra a pos-
sibilidade de uso da rocha fosfática do Serrote da 
Batateira como fertilizante e mesmo a sua possí-
vel aplicação para fabricação de ácido fosfórico. 
Neste trabalho também sinaliza a possibilidade 

tre, de idade arqueana a paleoproterozóica. Essa  
sequência foi dividida informalmente em três 
unidades litológicas: a) Unidade Inferior Xistosa 
(sedimentos pelíticos- arcosianos); b) Unidade 
Média, metassedimentos químicos, de composi-
ção carbonática (mármores) e calcissilicáticas em 
interdigitação lateral e vertical; c) Unidade Supe-
rior, essencialmente silicosa (leite 1983). 

A mineralização fosfática principal ocorre 
associada à unidade calcissilicática-carbonática, 
em dois níveis distintos, que são descontínuos em 
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• Olinda/Paraguassu/Miriri (Formação Itamaracá - Bc. Paraíba)
• Alto do Macau (Formação Jandaíra - Bc. Potiguar)
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eo
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• São Miguel do Tapuio (Formação Pimenteiras - Devoniano Bc. Parnaíba)
• Ocorrências na Fm. Longá (Devoniano) e Pedra de Fogo (Permiano) da Bc 
do Parnaíba
• Monte Alegre e Altamira, (Grupo Curuá - Devoniano da Bc. do Amazonas)
• Corumbataí (Formação Corumbataí - Permiano da Bc. do Paraná);
• Apuí (Formação Juma - Siluro-devoniano da Bc. Alto Tapajós).
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• Cedro do Abaeté, Irecê, Coromandel, Arraias, Rocinha, Lagamar (Bc. Bam-
buí)
• Patamuté (Grupo Estância-Faixa Sergipana)
• Xambioá (Grupo Estrondo-TO)
• Bodoquena (Grupo Corumbá-Fm(s). Bocaina e Tamengo, MS)
• Pacu e Faz. Serra Azul (Grupo Araras-MT)
• Mirassol D’Oeste (Formação Serra dos Caetés-MT) 
• Santa Quitéria? (Unidade Independênca- Grupo Itataia-CE)
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• Conceição do Mato Dentro ( Formação Sopa Brumadinho)
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• Serrote da Batateira (Complexo Rio Salitre)

TABELA II.3 – Principais depósitos e ocorrências de fosfato sedimentar no Brasil.
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II.3.2.3 O depósito de fosfato de Campos 
Belos-GO/Arraias-TO

As bacias neoproterozóicas hospedam os prin-
cipais depósitos de fosfato sedimentar conheci-
dos no Brasil, a exemplo de Campos Belos-Ar-
raias (GO-TO), Rocinha e lagamar (MG) e Irecê 
(BA), além de outras ocorrências com menor ou 
ainda desconhecido valor econômico, tais como 
Bodoquena (MS), Cedro do Abaeté (MG) e Xam-
bioá (TO/PA). 

Os fosforitos e rochas fosfáticas de Campos 
Belos-GO/Arraias-TO são conhecidos desde a 
década de 70, através de trabalhos de pesquisa 
da METAGO (Metais de Goiás SA). Estão asso-
ciadas à Formação Sete lagoas, que se encontra 
sobreposta aos diamictitos glaciais da Formação 
Jequitaí, no lado oeste da porção basal da bacia 
neoproterozóica do Bambuí. São Bento, Coité 1 
e Coité 2 são os principais depósitos conhecidos, 
os quais atualmente estão sendo lavrados pela 
Itafós Mineração ltda. 

Monteiro (2009) e Alvarenga et al. (2007) 
distinguem 3 conjuntos de litofácies na Formação 
Sete lagoas (Figura II.13):

• NP2slm- constitui a unidade fosfática e 
mais basal da Formação Sete lagoas, constituída 
por margas, siltitos maciços, siltitos laminados, 
siltitos calcíferos, siltitos fosfatados e fosforitos.

• NP2slc- composta por calcários lamina-
dos, às vezes bandado, e calcários argilosos de 
cor cinza.

• NP2sld- litofácies constituída por exten-
sas lentes de rochas dolomíticas, caracterizada 
por grandes paredões rochosos ruiniformes que 
se sobrepõem aos siltitos na paisagem.

Monteiro (2009) distinguiu os quatro gru-
pos seguintes de minério fosfáticos:

• Grupo Siltito Fosfatado – caracteriza-
do por siltitos com teores inferiores a 18% P2O5, 
estruturados em laminações finas, ora com teo-
res mais elevados de fosfato e ora mais baixos,  
geralmente muito intemperizados.

• Grupo Fosforito Primário Estratifica-
do – subdividido em dois subgrupos: subgrupo 
fosforito laminado e subgrupo fosforito acama-
dado. Ambos são considerados como o tipo mais 
primário de fosforito. Os fosforitos laminados 
apresentam teor médio de 24,2% P2O5, enquanto 
que os fosforitos acamadados, com maior parti-
cipação de sedimentos terrígenos em sua consti-

de se delimitar novas faixas de rocha fosfática, 
tendo em vista a existência de quartzito calcis-
silicático com teores de P2O5 de até 9% em nível 
regional, que adicionadas àquelas do Serrote da 
Batateira, tornariam economicamente explotável 
a rocha fosfática da região.

II.3.2.2 O depósito de fosfato de Conceição 
do Mato Dentro (MG)

 
As ocorrências de fosfato de Conceição do 

Mato Dentro estão associadas a rochas metas-
sedimentares do Supergrupo Espinhaço, deposi-
tadas em ambiente de rifte durante o Paleo/Me-
soproterozóico (Martins Neto 1998), ocupando a 
porção centro-sul da Serra do Espinhaço Meridio-
nal. Estas ocorrências, descritas pela primeira vez 
por Soares Filho (1986), foram alvo de pesquisa 
mineral pela COMIG (Companhia Mineradora de 
Minas Gerais), tendo sido consideradas de baixa 
economicidade (Mourão 1995). 

Segundo Mourão (1995), a unidade fosfá-
tica está associada ao topo da Formação Sopa-
-Brumadinho, relacionada a um importante pe-
ríodo transgressivo, caracterizada pela sucessão 
cíclica de bancos quartzíticos micáceos e bancos 
de sericita-quartzo xistos, geralmente carboná-
ticos, orientados segundo N20oW, que se sobre-
põe aos conglomerados e quartzitos imaturos da 
base. Rochas metabásicas encontram-se encai-
xadas na unidade fosfática, afetadas por intenso 
cisalhamento, com alteração hidrotermal asso-
ciada. O mineral de fosfato que constitui o depó-
sito corresponde a flúor-hidroxiapatita que, em 
termos de ETR e proporções de Sr e Ba, é similar 
a apatitas de fosforitos marinhos. Foram identi-
ficados por Mourão (1995) diferentes grupos de 
apatitas, tanto nos metassedimentos como nas 
zonas de alteração hidrotermal das metabásicas, 
onde a adição de fósforo se daria a partir dos sedi-
mentos encaixantes. Fosfatos de alumínio e ferro 
foram formados em decorrência de processos in-
tempéricos em níveis superficiais. Segundo Mou-
rão (1995), a ausência de níveis carbonosos e/
ou sulfetados e a natureza detrítica dos sedimen-
tos sugerem a implantação de um sistema fos-
fogenético de baixa produtividade, caracterizado 
por suprimento periódico de material detrítico e 
baixo fluxo de carbono orgânico. Os horizontes 
enriquecidos em fosfato foram, provavelmente, 
gerados durante períodos de transgressão.
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foi intensamente atuante sobre esses depósitos, 
responsável por diversas mudanças químicas e 
mineralógicas, de intensidade variada. As rochas 
do grupo fosforito pedogênico foram as mais afe-
tadas por essas mudanças, enquanto rochas do 
grupo fosforito brechado e do subgrupo fosforito 
acamadado se mostram mais preservadas. Mine-
ralogicamente o intemperismo provocou a trans-
formação da apatita marinha primária, com com-
posição próxima a da francolita, em membros 
com composição intermediária entre a francolita 
e fluorapatita normativas. 

O ambiente deposicional do minério fosfáti-
co foi interpretado como plataforma carbonática 
mista, com significativa contribuição de terríge-
nos, que grada para plataforma com participação 
carbonática cada vez mais importante. O am-
biente foi instalado após transgressão marinha, 
sob clima frio, ocorrida devido ao derretimento 
de camadas de gelo e relacionadas à glaciação 

tuição, o teor médio é de 32%P2O5.
• Grupo Fosforito Brechado – compos-

to por fosforitos com teor médio de 34% P2O5 
retrabalhados em função de deslizamentos nos 
flancos de canais, onde foram depositados. São 
fosforuditos com intraclastos de fosfolutito pre-
dominantes e clastos de siltito e siltito fosfata-
do subordinados, imersos em matriz colofanítica 
com diminutos grãos de quartzo detríticos.

• Grupo Fosforito Pedogênico – repre-
sentam os fosforitos lateritizados no estágio mais 
avançado do perfil intempérico, caracterizados 
como fosforitos lateríticos ou fosforitos concre-
cionários. Possuem teor médio de 27,6% P2O5 e 
representam rochas do grupo fosforito brechado 
e do subgrupo fosforito acamadado lateritizadas. 
Os fosforitos concrecionários são caracterizados 
por ocorrerem como concreções no entremeio ao 
solo, com teor médio de 24,8% P2O5.

Segundo Monteiro (2009), o intemperismo 

Figura II.13 - Mapa geológico sobreposto a imagem SRTM, segundo Monteiro (2009) para os depósitos e ocor-
rências de fosfato na região de Arraias (TO)/Campos Belos (GO).
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Sturtiana, período no qual teriam se formado os 
diamictitos da Formação Jequitaí (Pimentel et al. 
2002, Alvarenga et al. 2007, Uhlein et al. 2007, 
Monteiro 2009). 

 II.3.2.4 O depósito de fosfato de Cedro do 
Abaeté-MG

Os depósitos fosfáticos de Cedro do Abaeté 
(MG) são conhecidos desde a segunda metade 
do século XX. No final dos anos 60, a CPRM em 
convênio com o DNPM realizaram o Projeto Ce-
dro do Abaeté (Chaves et al. 1971) para inves-
tigar a mineralização e a viabilidade econômica 
dos fosforitos. O pequeno depósito de Cedro do 
Abaeté possui teor médio de 8% P2O5, cujas con-
centrações anômalas estão relacionadas à siltitos 
e argilitos verdes da Formação Serra da Saudade 
(Foto II.3), inserida na porção superior do Grupo 
Bambuí (lima et al. 2007). 

Segundo lima (2005) e lima et al. (2007), 

Figura II.14 – Mapa geológico da Serra da Saudade (lima et al. 2007 modificado Monteiro 2009). 

Foto II.3 - Ritmito areno-pelítico fosfatizado, parcial-
mente alterado. Fosfatos sedimentares estão concen-
trados nos níveis mais claros (lima et al. 2007).

as litofácies da Formação Serra da Saudade in-
cluem (Figura II.14 e II.15) : (1) ritmito pelito-
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dário derivado de processo supergênico que, se-
gundo Chaves et al. (1971), estariam associadas 
a zonas de charneira de anticlinais, orientados 
segundo N-S, pois nessas zonas as rochas apre-
sentam uma maior intensidade de estruturas de 
deformação rúptil, facilitando a remobilização e 
a precipitação desses fosfatos secundários, cujos 
teores podem exceder 25% P2O5 (lima et al. 
2007).

A sedimentação nesse caso se deu em pla-
taforma rasa, parcialmente redutora com influxo 
de material pelítico e baixa contribuição carbo-
nática (Dardenne et al. 1986, lima et al. 2007). 
lima et al. (2007) descrevem a evolução geológi-
ca da mineralização em quatro fases:

• Fase 1 - corresponde a precipitação pri-
mária de francolita em ambiente de baixa ener-
gia, águas rasas, com influxo de material detrí-
tico fino, baixa contribuição carbonática e meio 
relativamente oxidante, permitindo a adsorção 
de moléculas de P2O5 por óxidos e hidróxidos.

• Fase 2 - caracterizada pela formação 
de depósitos alóctones do ritmito fosfático, por 
meio de erosão e retrabalhamento do ambiente 
gerado na Fase 1, com transporte e acumulação 
dos grãos fosfáticos no sítio de deposição final. 
Os agentes de erosão e transporte são cogitados 
como episódios de tempestades e a ação de on-
das, provavelmente intensificadas durante even-
to regressivo. Assim sendo, a primeira e segunda 
fases possuiriam caráter essencialmente sindia-
genético.

• Fase 3 - marcada pelo surgimento da  
fluorapatita, durante estágios da evolução diage-
nética, em condições redutoras a suboxidantes, a 
partir da alteração de francolitas.

• Fase 4 - fase epigenética caracterizada 
pela alteração supergência dos minerais fosfáti-
cos e formação de wavellita.

Segundo Dardenne et al. (1986), as inter-
calações entre a Formação Serra da Saudade e 
a Formação vulcanossedimentar Mata da Corda, 
de idade Cretácea, apresentam teores baixos, da 
ordem de 2-3% P2O5. ladeira & Brito (1968. In: 
Dardenne et al. 1986) acreditam que em alguns 
locais há um enriquecimento em fosfato devido 
ao intemperismo da Formação Mata da Corda, 
sobrejacente a Formação Serra da Saudade, pro-
porcionando a redeposição de fosfato por pre-
cipitação em fraturas e porosidades em rochas 
dessa formação. Considera ainda que Cedro do 

-arenoso; (2) arenito fino com estratificação cru-
zada hummocky; (3) ritmito areno-pelítico verde 
(verdete) glauconítico; (4) ritmito fosfático; (5) 
carbonatos retrabalhados (calcirudito e calcare-
nito). A mineralização está associada à ritmitos 
areno-pelíticos de cor cinza claro, intercalados 
nas sequências de ritmitos areno-pelíticos ver-
des (verdetes), na forma de lentes estratiformes, 
descontínuos, concordantes com o acamamento 
dobrado perfazendo lentes alongadas segundo a 
direção N-S. A camada de ritmito fosfático não 
ultrapassa 20 metros de espessura. O mineral 
fosfático é a fluorapatita, principalmente, de gra-
nulometria fina a muito fina.

Amostras intemperizadas são ricas em 
veios preenchidos por wavellita, fosfato secun-

Figura II.15 - Coluna estratigráfica do Grupo Bambuí 
na região da Serra da Saudade e adjacências. Escala 
vertical é aproximadamente 1:2.500 (lima 2005, in 
lima et al. 2007.)
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e agregados cristalinos finamente granulados de 
carbonato-fluorapatita. Ocorre ainda fosforito in-
traclástico, especialmente no depósito de laga-
mar (Dardenne et al. 1986). Agregados de carbo-
nato fluorapatita de Rocinha e lagamar fornecem 
valores das razões 87Sr/86Sr (0,70760 a 0,70791) 
consistentemente dentro da mesma faixa obtida 
nas outras seções dos Grupos Bambuí e Una (Misi 
et. al. 2006, Sanches et al. 2007).

A fosfogênese nos depósitos de Rocinha e 
lagamar está relacionada à evolução da matéria 
orgânica em condições físico-químicas transicio-
nais entre ambientes redutor oxidante, em con-
dições de águas frias relativamente profundas, 
num provável ambiente glacio-marinho (Darden-
ne et al. 1986 e 1997). 

As minas de Rocinha e lagamar, apesar 
de estarem em contexto geológico semelhante, 
possuem teores e reservas distintas, cujos dados 
disponíveis indicam para Rocinha 415 milhões de 
toneladas com 10 a 15% de P2O5, enquanto que 
para lagamar estima-se 5 milhões de toneladas 
com 30 a 35% de P2O5 (Dardenne et al. 1986 e 
1997). Por estarem na região de transição Faixa 
Brasília – Craton do São Francisco, apresentam-
-se tectonizados, com o controle estrutural sen-
do feito pela conjugação de dobras em chevron 

Abaeté teria sido afetado por dois episódios fos-
fogenéticos distintos: o primeiro no Neoprotero-
zóico (lima et al. 2007) e o segundo no Cretáceo 
(Dardenne et al. 1986).

II.3.2.5 O depósito de fosfato de Rocinha e 
Lagamar (MG)

Os depósitos de fosfato sedimentar no cen-
tro-oeste de Minas Gerais são conhecidos desde 
meados do século XX, embora apenas os depósi-
tos Rocinha e lagamar tenham exploração eco-
nômica regular. Esses depósitos são estudados 
desde a década de 70, quando descobertos pela 
equipe da CPRM (Chaves et al. 1976), os quais 
estão distribuídos em uma estreita faixa alinhada 
NE-SW, a sul do município de lagamar (Figura 
II.16).

Segundo Signorelli et al.(2010), os fosfori-
tos estão associados às ardósias escuras carbo-
nosas e carbonáticas, cinza-escuro, intensamen-
te microdobradas, encaixados em uma seqüência 
de siltitos intercalados com ritmitos, arenitos e 
calcários, semelhantes àqueles da Formação Ser-
ra da Saudade (Grupo Bambuí) e Serra do Garro-
te (Grupo Vazante). O mineral preponderante é a 
fluorapatita, concentrada em lentes, laminações 

Figura II.16 - Mapa de localização das minas de fosfato sedimentar da Rocinha e de lagamar. Base geológica: 
Folha lagamar (Signorelli et al. 2010).
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mineral (Projeto Geoquímica do Bambuí-DNPM/
CPRM; Bonfim et al. 1985). A equipe da CPRM 
executava na ocasião o Projeto Bacia de Irecê, 
em convênio com a extinta Coordenação da Pro-
dução Mineral e com a Companhia Baiana de Pes-
quisa Mineral (CBPM), ambas ligadas à Secretaria 
das Minas e Energia, do Governo do Estado da 
Bahia. A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral 
(CBPM) assumiu o controle das áreas e iniciou, 
logo em seguida, diversos programas de explo-
ração na região (Monteiro et al. 1987, 1990 e 
1998). Esses programas resultaram na descober-
ta de novos depósitos e na quantificação das suas 
reservas, todos eles diretamente associados a 
estruturas estromatolíticas, com controle estrati-
gráfico bem definido. Nessa ocasião foram defini-
das reservas medidas (considerando um teor de 
corte de 5% de P2O5) de 4 Mt (milhões de tonela-
das) de minério fosfático secundário (concentra-
ção residual), com teores médios de 14,72% de 
P2O5. O minério fosfático primário (teor de corte 
de 10 %) mostrou reservas de pouco mais de 6 

(Foto II.4) e falhas com rompimentos de cama-
das (Foto II.5). Devido à presença de camadas 
com comportamento reológico tão distinto como 
fosforitos, calcários, siltitos, arenitos e argilitos, 
o resultado é um complexo sistema de dobras 
e falhas retratado na figura 4 e sintetizados, na 
figura II.17 (CPRM 1976). Segundo Araújo et. 
al. (1992), um arranjo de fatias tectônicas so-
brepostas leva à repetição e empilhamento dos 
níveis mineralizados e, portanto, um aumento 
considerável nas reservas de fosfato nesta área. 
Dobramentos e cisalhamentos produziram altera-
ções texturais, mineralógicas e cristalinoquímicas 
do material fosfatado original.
 
II.3.2.6 O depósito de fosfato de Irecê (BA)

Os depósitos de fosforito de Irecê foram 
descobertos em 1985 pela CPRM, entre as cida-
des de Irecê e lapão, na região centro-norte do 
Estado da Bahia (Figura II.18), a partir de ano-
malias de P em sedimento de corrente e pesquisa 

Foto II.4 – Estruturas e texturas dos níveis de fosforitos (Mina de lagamar). Em a e b) diferentes estilos de do-
bras ressaltada pela intercalacão de siltitos e argilitos. Em c) dobras isoclinais em alguns níveis apenas, demons-
trando a formação de uma foliação metamórfica incipiente e localizada paralela ao acamamento. Em d) dobras 
em caixa, também em alguns níveis.
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Foto II.5 – Em a) e b) falha de direção NE-SW verticalizando níveis de fosforitos intercalados com siltitos e argi-
litos (CPRM 1976); c)Como resultado da interação entre complexo padrão de dobras e de falhas, a disposição das 
camadas de fosforito é afetada, com repetições locais de camadas e variações na espessura do minério.

Figura II.17 - Perfil geológico do depósito de fosfato da Rocinha (CPRM 1976).
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sequências sedimentares presentes no Cráton do 
São Francisco depositadas durante estes eventos 
incluem: a) carbonatos, seguidos de siliciclastos 
depositados em ambientes tectonicamente es-
táveis (Grupos Bambuí e Una), b) siliciclastos, 
seguidos de carbonatos, em geral intensamente 
deformados que ocorrem em bacias de margem 
passiva bordejando a área cratônica. Segundo 
Misi et al. (2007), três grandes ciclos ou mega-
-seqüências sedimentares são reconhecidas nas 
bacias de plataforma estável, com os depósitos 
de fosforito da Bacia de Irecê localizando-se no 
final do primeiro ciclo. 

 A estratigrafia de seqüências da Bacia de 
Irecê tem sido grandemente apoiada por méto-

Mt, com teores médios de 17,73% de P2O5. 
 A Bacia de Irecê faz parte de uma exten-

sa plataforma epicontinental que se desenvol-
veu sobre o Cráton do São Francisco durante o 
Neoproterozóico, integrando um amplo sistema 
de sedimentação predominantemente carbonáti-
ca que inclui a Bacia do São Francisco (a oeste) 
e a Bacia de Una-Utinga (a sul), dentre outras 
menores (Figura II.19). A sedimentação nesses 
locais desenvolveu-se a partir de eventos ex-
tensionais ocorridos durante a fragmentação do 
Supercontinente Rodínia, entre 900 e 600 Ma, 
eventos estes diacrônicos com o fechamento do 
rifte Pan-Africano – Brasiliano (Brito Neves et al. 
1999, Cordani et al. 2003, Misi et al. 2007). As 

Figura II.18 - Mapa geológico simplificado do Cráton do São Francisco com as bacias neoproterozóicas e os de-
pósitos de fosfato. 1 Campos Belo e Monte Alegre 2 Nova Roma 3 Formosa 4 Cabeceiras 5 Morro Agudo 6 lagamar 
7 Rocinha 8 Coromandel 9 Cedro do Abaeté 8 Irecê e América Dourada. (Sanches et al. 2007)
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sub-aquático raso com alto nível de energia (Foto 
II.6). 

Dois tipos de minério foram definidos na 
região: a) minério intemperizado ou secunda-
riamente enriquecido (concentração residual), e 
b) Minério primário. O minério primário é cons-
tituído por carbonato fluorapatita de granulação 
muito fina, com dolomita e calcita, na forma de 
cimento ou de grãos detríticos, constituem os 
principais componentes diretamente associados 
ao carbonato fluorapatita. Outras associações 
minerais são quartzo e microclina detríticos, flu-
orita (veios), quartzo microcristalino, goethita e, 
muito raramente, pirita, esfalerita e galena. 

Misi (1992) e Misi e Kyle (1994) descrevem 
três tipos de fosforito primário:

1) Estromatolítico colunar - formado por 
carbonato fluorapatita em estruturas colunares 
com mais de 10 cm de comprimento e diâmetro 
máximo de 3 cm (Foto II.6), formando camadas 
de 2 a 10m de espessura, com centenas de me-
tros de extensão lateral intercaladas com mate-
rial intraclástico também rico em fosfato e com 
rocha carbonática (dolomítica) estéril, onde se 
observam estruturas sedimentares indicativas de 
alta energia de sedimentação. As concentrações 
de P2O5 podem alcançar mais de 25% nessas es-
truturas. As evidências petrográficas são de que 
a fluorapatita se formou num estágio muito inicial 
da diagênese, antes mesmo do processo de do-
lomitização precoce que afetou a sedimentação 
carbonática durante a diagênese. 

2) Estromatolítico laminar - o carbona-
to fluorapatita está concentrado em finas lami-
nações estromatolíticas não-colunares, com es-
pessura variando de poucos milímetros a 3cm 
e mostrando considerável continuidade lateral. 
Este tipo ocorre em vários locais da Bacia de Ire-
cê e têm, em geral, baixa concentração de P2O5. 

As características petrográficas são semelhan-
tes às observadas no tipo anteriormente descri-
to (colunar), cujas texturas indicam também um 
estágio cedo-diagenético de formação da concen-
tração de P2O5.

3) Intraclástico - O carbonato fluorapatita 
ocorre em intraclastos de dimensões milimétricas 
e centimétricas, derivados de fragmentação das 
estruturas estromatolíticas, por ação de ondas ou 
correntes. Ocorrem principalmente nos espaços 
intercolunares (Foto II.6) A concentração de P2O5 

é relativamente alta nesses intervalos, embora 

dos quimioestratigráficos, iniciando-se com o tra-
balho de Torquato e Misi (1977). O mapeamento 
geológico de semi-detalhe e a organização es-
tratigráfica propostos por Misi e Souto (1975), 
foram plenamente confirmados em trabalhos 
subsequentes (Misi e Kyle, 1994; Misi e Veizer, 
1998) com uso da estratigrafia isotópica, princi-
palmente com relação à variação da composição 
de 87Sr/86Sr, δ13C, δ 18O e δ 34S (Figura II.19). 

 O mapeamento geológico de detalhe 
do Prospecto Três Irmãs mostrou a existên-
cia de diferentes fácies sedimentares distribu-
ídas na pequena área estudada, interpretadas 
como produtos de sedimentação em ambien-
te equivalente a planície de marés (Monteiro et 
al. 1987). Nessa mesma área ocorrem também 
pequenas concentrações de sulfetos associados 
à fácies carbonáticas (dolomíticas) depositadas 
em ambientes de supra-marés, onde ocorrem 
estruturas de fendas de ressecamento (teepees), 
nódulos de quartzo substituindo sulfatos, agrega-
dos de pirita com hábito acicular e radial (pseu-
domorfos de gipsita), além de gipsita (Kyle e Misi 
1997). Já as estruturas estromatolíticas ricas em 
fosfato (fosforitos) têm como encaixantes rochas 
da mesma unidade, porém formadas em am-
bientes de intermarés, com presença de estratos 
cruzados, marcas de ondas e abundantes intra-
clastos, estruturas essas que, juntamente com os 
estromatolitos colunares, indicam um ambiente 

Figura II.19 - Sequência estratigráfica completa do 
Grupo Una na Bacia de Irecê, mostrando também a 
posição dos depósitos de fosfato e a variação dos va-
lores de 87Sr/86Sr e d13C (Torquato e Misi 1977, Misi & 
Veizer 1998).
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capa carbonática pós glacial, comum em todos 
os registros da sedimentação dominantemente 
carbonática das bacias neoproterozóicas (Figura 
II.19).

II.3.2.7 O depósito de fosfato de Xambioá 
(TO)

Os fosfatos de Xambioá localizam-se no 
extremo norte do Estado do Tocantins, junto à 
divisa com o Estado do Pará, no distrito de Re-
manso dos Botos, próximo à vila da Chapada, 
no município de Xambioá, na porção sudeste da 
região Amazônica (Figura II.20). Os fosfatos se-
dimentares e em parte supergênicos de Xambioá 
são relevantes por representar, possivelmente, a 
primeira ocorrência neoproterozóica de fosfatos 
sedimentares da Amazônia. Esse depósito foi re-
conhecido em 1989 pela Rio Doce Geologia e Mi-

consideravelmente menor do que no tipo colunar.
Os dados isotópicos de C e O obtidos nos 

carbonatos encaixantes do fosforito de Irecê e 
diretamente no carbonato-fluorapatita indicam a 
presença de um ambiente subóxico-anóxico, tí-
picos de águas marinhas estratificadas, passível 
de ocorrer em mares pós-glaciais em bacias epi-
continentais neoproterozóicas (Misi & Kyle 1994, 
Sanches et al. 2007, Nelson et al. 2010). Além 
disso, a seção basal do Grupo Una situada sob os 
níveis de fosforito, mostra algumas evidências da 
existência de um segundo e discreto evento gla-
cial ao final do primeiro ciclo da sedimentação: 
(i) presença de facies carbonáticas de forma aci-
cular, pseudomorfos de precipitados de aragonita 
que se desenvolvem em águas muito frias (Foto 
II.6); (ii) presença de fácies ferríferas oxidadas 
(Foto II.6) e (iii) excursão negativa de δ 13C 
(-4,3 ‰ VPDB), sugerindo a presença de uma 

Foto II.6 - A) Fosforito estromatolítico. Estromatólito colunar do tipo Jurussania Krilov. Na superfície os teores 
de fosfato, concentrado residualmente pelo intemperismo, alcançam valores acima de 25% de P2O5. B) Camada 
com estromatólitos colunares ricos em fosfato, em dolomitos da Unidade B1. Pedreira da Incosol, Nova América, 
borda leste da Bacia de Irecê, a cerca de 60 Km da mina de Irecê-lapão (Misi e Silva 1996). C) Fosforito intra-
clástico - intraclastos fosfáticos nos espaços intercolunares, derivados de destruição das colunas por correntes. D) 
Estratos cruzados em dolomitos da Unidade B1, fácies equivalente a intermarés, onde se situam os estromatolitos 
colunares ricos em fosfato. E) Estruturas aciculares nos dolomitos da Unidade B1, abaixo dos níveis de fosforito, 
interpretadas como precipitados de aragonita. F) Concentrações de óxido de ferro em dolomitos da Unidade B1, 
abaixo dos níveis de fosforito.
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copia de infravermelho, microscopia eletrônica 
de varredura e ICP-OES. 

A sucessão litológica portadora da minera-
lização fosfática (Figura II.21) é constituida da 
base para o topo de:

a)Mármore Infer ior  (Mi) -  grosso 
a muito grosso, calcítico com intercalações do-
lomíticas e de delgadas lentes de biotita-xistos 
cinza-escuros, biotita/muscovita e quartzo/fel-
dspato; b) Saprólito Fosfático (Sapf) – mi-
nério representado por material amarelado a 
marrom, ocre, argiloso e micáceo, com espes-
sura de até 19 metros, composto por cristais 
mm de apatita, diretamente sobre os mármo-
res inferiores (Mi); c) Mármore Superior 
(Ms) – material calcítico grosso, situado 
exatamente no contato saprólito/solo; e d) Ho-
rizonte de Solos (Hs) - compreende material 
areno-argiloso a síltico avermelhado, ainda le-
vemente micáceo e com fragmentos de quartzo, 
além de apresentarem, localmente, valores anô-
malos de P2O5.

A sucessão acima aponta para domínio de 
mármores (calcários) na base com intercalações 
de camadas ou lentes delgadas de xistos (peli-
tos, folhelhos), que gradualmente convergem 
para uma camada espessa de xistos apatíticos 
(folhelhos fosforíticos), parcialmente intempe-

neração (DOCEGEO), quando empregava amos-
tragem de solos nas regiões de influência dos 
corpos de mármore e sondagem de calcários, 
descobrindo teores da ordem de 13 % de P2O5 
na sequência metapelítica (mica xistos) intem-
perizada.

A área de domínio dos fosfatos de Xam-
bioá contempla litotipos do Grupo Estrondo de 
idade proterozóica, na base do Supergrupo Bai-
xo Araguaia, que tem como unidade inferior a 
Formação Morro do Campo, composta por quart-
zitos, muscovita-quartzitos, sericita-quartzitos, 
magnetita-quartzitos, intercalações da musco-
vita-xistos e raras lentes de mármore (Abreu 
1978). A espessura de seus sedimentos varia de 
50 a 100 metros e apresenta estratificações gra-
dacionais e cruzadas (Santos 1983). No topo 
encontra-se a Formação Xambioá composta de 
biotita-xistos, muscovita-xistos, sillimanita-xis-
tos, biotita-granada-xistos e lentes de mármore, 
com os fosfatos associados a corpos de mármore 
com lentes de xistos (Docegeo 1988). 

Os fosfatos foram identificados nas amos-
tras do furo 4 (corpo 1) com 68 m de profundi-
dade (Figura II.21). As amostras foram gentil-
mente cedidas pela Docegeo.

As diferentes análises foram feitas por di-
fração de raios-x, microscopia ótica, espectros-

Figura II.20 - localização dos fosfatos de Xambioá, às proximidades da localidade da Chapada, ao norte da 
Serra de Xambioá.
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pectiva para pesquisa de fosfatos na região de 
Xambioá e domínio geológico correlato.

Tendo em vista a demanda grande e cres-
cente por insumos fosfatados para a agricultura 
brasileira, na ordem de 50 % do seu consumo, e 
cada vez mais caros, e fundamentais para as re-
giões de fronteiras agrícolas, como Mato Grosso, 
Goiás, Tocantins, Maranhão, Bahia e Sul do Pará, 
os fosfatos de Xambioá são estratégicos para o 
sul do Pará, do Maranhão e o Tocantins. 

II.3.2.8 As ocorrências de fosfato da Serra 
da Bodoquena (MS)

As primeiras notícias de fosfato, no estado 
do Mato Grosso do Sul, datam do período de 1976 
a 1980, quando geólogos da empresa Docegeo 
realizaram levantamento geoquímico na Serra da 
Bodoquena. A partir de 1997, a CPRM, através 
do Programa de Insumos Minerais para Agricul-
tura – PIMA, iniciou trabalhos de prospecção no 
Estado de Mato Grosso do Sul, na região da Serra 
da Bodoquena, nos metassedimentos do Grupo 
Corumbá de idade Neoproterozóica – Cambriana, 
onde foram encontradas importantes ocorrências 
de fosforito com teores acima de 30% de P2O5, 
distribuídas longitudinalmente, numa faixa quase 
contínua, por mais de 5 km (luz et. al. 1980, 
Justo 2000).

As ocorrências de fosfato estão distribuídas 
esparsamente ao longo da extensão da Serra da 
Bodoquena, sempre relacionadas ao Grupo Co-
rumbá, desde a região de Corumbá até a região a 
sul de Bonito. O Grupo Corumbá é constituído pe-
las formações Cadiueus, Cerradinho, Bocaina, Ta-
mengo e Guaicurus (Figura II.22) e é interpretado 
como depositado em ambiente de margem conti-
nental passiva sujeita a ressurgências marinhas e 
eventos fosfogenéticos (Boggiani 1990, Boggiani 
et. al. 1992, 1993, Boggiani & Coimbra 1996). 
Este grupo estaria sobreposto aos sedimentos 
da Formação Puga relacionados a glaciação Va-
ranger do Proterozóico Superior, entre 610-590 
Ma (Alvarenga & Trompette 1992). Os fosforitos 
estão associados ao intervalo faciológico topo da 
Formação Bocaina e base da Formação Tamengo 
(Figura II.22). Segundo Boggiani (1997) e Justo 
(2000), no topo da Formação Bocaina houve de-
posição de microfosforitos maciços, além de es-
tromatólitos e laminações algáceas fosfatizadas. 
A Formação Tamengo está representada na área 

rizados, sobrepostos por mármores (calcários) 
com intercalações de xistos (pelitos e folhelhos). 
Tal sucessão litológica, com quase 19 m de zona 
mineralizada em apatita, tem similaridade com 
outras sequências neoproterozóicas fosforíticas 
em várias partes do mundo. Compreende nitida-
mente um pacote de calcários e folhelhos, em 
que camadas ou lentes de folhelhos estão mine-
ralizadas localmente em fósforo. Todo o conjun-
to foi metamorfizado como mostra a assembléia 
mineralógica. A composição química é compatí-
vel com ambiência marinha, com contribuição de 
águas ressurgentes. 

O atual modo de ocorrência mostra que os 
mica xistos apatíticos foram intemperizados e 
que se encontram ao nível de típica zona sapro-
lítica, em que a apatita foi apenas parcialmente 
alterada e deu origem a pequenas concentrações 
de crandallita-goyazita, em íntima associação 
com minerais de argila. As concentrações de P2O5 
possuem em média 7,72%, podendo atingir até 
14%.

Os fosfatos de Xambioá podem assim ser 
correlacionados com depósitos proterozóicos de 
Irecê-BA, aos neoproterozóicos de lagamar-MG, 
Patos de Minas-MG e Arraias-TO, em franca ex-
ploração econômica, o que acende uma boa pers-

Figura II.21 – Descrição litológica e localização das 
amostras coletadas no perfil do furo 4. Os números à 
esquerda indicam a profundidade em metros e os da 
direita cada amostra investigada (Costa et al 2011).
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mitos, todos associados à Formação Bocaina (luz 
et al. 1980).

II.3.2.9 Ocorrências de fosfato da Bacia Pa-
leozóica Alto Tapajós, Formação Juma (AM)

Na Bacia Paleozóica Alto Tapajós, na região 
sudeste do Estado do Amazonas, foram identi-
ficadas rochas sedimentares fosfatadas siluro-
-devonianas reunidas na Formação Juma, cons-
tituída por siltitos e arenitos acinzentados (Reis 
2006), correlacionada cronologicamente com as 
formações Nhamundá e Jutaí, encontradas res-
pectivamente nas bacias do Amazonas e Soli-
mões (sub-bacia Jandiatuba) (Figura II.23).

Arenitos fosfáticos grossos foram reconhe-
cidos primeiramente por Araújo et al. (1976) em 
afloramento as margens da BR-230, cerca de 
45 km a leste do Rio Aripuanã, e no Rio Juma, 
contendo partículas subesféricas de colofana na 
matriz. Segundo estes autores, as amostras das 
proximidades da Transamazônica (BR-230) mos-
traram teores de 9,3% e 7,4% de P2O5 e as do 
Rio Juma em torno de 1,5%. No alto curso do 
Rio Jatuarana, afluente do Rio Aripuanã, no tre-
cho do rio a montante do cruzamento com a BR-
230, afloram arenitos finos glauconíticos, de cor 

de ocorrência do depósito por ritmitos e brechas 
intraformacionais (Justo 2000). As brechas são 
constituídas por clastos, provenientes principal-
mente da Formação Bocaina, incluindo clastos de 
fosforitos (Justo 2000). Em todas as ocorrências 
cadastradas são identificados três tipos principais 
de fosforito: tipo laminito algal preto a averme-
lhado (Fotos II.7A e C), tipo brechas intraforma-
cionais com clastos do laminito preto (Foto II.7B) 
e metapelitos siltosos.

a) O fosforito tipo laminito algal pre-
to, apresenta-se maciço, muito duro, com te-
ores na Fazenda Ressaca em torno de 38% de 
P2O5 (Justo 2000). Essa tipologia está associada 
a dolomitos estromatolíticos e dolomitos do topo 
da Formação Bocaina, sendo este o minério mais 
importante.

b) Os fosforitos tipo intraclasto apre-
sentam cor cinza escura e clastos do fosfori-
to maciço e clastos de origem diversa, em sua 
maioria de estromatólitos da formação Bocaina 
e, inclusive de rochas do embasamento. Esses 
intraclastos estão associados à base da formação 
Tamengo.

c) Metapelitos siltosos fosfáticos e fos-
foritos argilosos, normalmente com pellets e 
nódulos de fosfato preto, intercalados aos dolo-

Figura II.22 – Estratigrafia (modificado de Boggiani 1997, in: Justo 2000) e ocorrências de fosfato do Grupo 
Corumbá (luz et al. 1980; Geobank-CPRM). Base geológica: Schobbenhaus et al. 2004.
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Foto II.7 – A) Nível de fosforito associado a rochas estromatolíticas da formação Bocaina, norte da Bacia do 
Corumbá, na beira do rio Paraguai. B) Clastos de fosforito na formação Tamengo, norte da bacia do Corumbá. C) 
Amostra de Fosforito tipo Pristine (laminito algal) intemperizado da Fazenda Ressaca.

Figura II.23 - Mapa geológico da área (Folha Sumaúma, no prelo) e ocorrências de fosfato destacadas.
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racterísticas deposicionais e conteúdo em glau-
conita sugerem ambiente marinho raso para a 
Formação Juma. Estudos palinológicos executa-
dos por Cruz (1982) em siltitos, mostram indícios 
de graptozoários (climacograptus), sendo ainda 
identificada chitinozoa (conochitina sp., angochi-
tina sp. e cyathochitina sp.), que revela uma ida-
de siluro-devoniana.

Reis (2006) relata que na bacia do rio Juma, 
ocorre espesso pacote de siltitos laminados inter-
calados a arenitos finos acinzentados, que local-
mente se apresentam como níveis centimétricos 
com tonalidades mais claras. Em lâmina delgada, 
estes siltitos detríticos mostram-se finamente es-
tratificados, constituídos por níveis milimétricos 
de arenitos e bandas silte-argilosas, contendo 
nódulos (pelóides principalmente e oóides) de 
material fosfático amarronzados. Diminutas par-
tículas de material fosfático foram identificadas 
nas bandas mais finas. Nos siltitos a fina lamina-

cinza esverdeado, descritos também pelo Projeto  
Tapajós-Sucunduri (Bizinella et al. 1980), que 
submetidos a análises químicas mostraram teo-
res de 2,4 a 3,9% de P2O5 (Foto II.8A, B e C). En-
tretanto, Reis (2006) coletou amostras no mes-
mo trecho do Rio Jatuarana, porém os arenitos 
e siltitos com glauconita analisados não mostra-
ram bons indícios de fosfato. Atualmente a bacia 
do Rio Jatuarana é alvo de novas pesquisas de 
empresas de mineração que realizaram furos de 
sondagem. 

O sistema deposicional que domina o Grupo 
Alto Tapajós envolve processos marinhos e lito-
râneos, onde a Formação Juma representa uma 
extensa planície lamosa gerada a partir do gra-
dativo afogamento (transgressão marinha) de 
uma planície flúvio-deltaica (Reis 2006). O pro-
jeto Sumaúma, atualmente em execução pelo 
SGB-CPRM, considera a Formação Juma como a 
unidade basal do Grupo Alto Tapajós. Pelas ca-

Foto II.8 – A) Fotomicrografia do arenito glauconítico fosfático. B) Amostra do arenito glauconítico fosfático. C) 
Paredão de arenito glauconítico no Alto curso do Rio Jatuarana.
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vida é se os níveis carbonáticos estromatolíticos 
descritos por (Riker & Pereira 1980) na bacia do 
rio Jatuarana (com até 6 metros de espessura) 
ainda estariam no contexto desta unidade (For-
mação Juma) ou se pertencem ao Grupo Bene-
ficiente (mesoproterozóico), ou mesmo a outra 
unidade estratigraficamente mais jovem, como 
por exemplo a Formação Terra Preta (Reis 2006), 
onde foram reunidas rochas calcárias, em parte 
estromatolíticas, aflorantes no alto curso do rio 
Sucunduri.

II.3.2.10 Os depósitos e ocorrências de  
fosfato da Bacia do Parnaiba (MA-PI)

A Bacia do Parnaíba se desenvolveu sobre 
um embasamento continental durante o estádio 
de estabilização da Plataforma Sul-Americana 
(Almeida & Carneiro 2004). Apresenta no depo-
centro espessura de 3.500 m com os lineamentos 
Picos-Santa Inês, Marajó-Parnaíba e a Zona de 
Falha Transbrasiliana sendo as três feições morfo-
-estruturais mais notáveis da bacia, com a última 
mais proeminente e atravessando toda sua por-
ção nordeste e sul-sudeste (Vaz et al. 2007). A 
sucessão de rochas sedimentares e magmáticas 
da Bacia do Parnaíba pode ser disposta em cinco 
superseqüências, delimitadas por discordâncias 
extensas: (i) Siluriana, representada pelo Grupo 
Serra Grande (formações Ipu, Tianguá e Jaicós); 
(ii) Mesodevoniana-Eocarbonífera, caracterizada 
pelo Grupo Canindé (formações Itaim, Pimentei-
ra, Cabeças, longá e Poti); (iii) Neocarbonífera-
-Eotriássica, representada pelo Grupo Balsas, 
formações Piauí, Pedra de Fogo, Motuca e Sam-
baíba; (iv) Jurássica, constituída somente pela 
formação Pastos Bons e; (v) Cretácea, constituí-
da pelas formações Codó, Corda, Grajaú e Itape-
curu (Vaz et al. 2007). 

Ocorrências de fosfato na Bacia do Parnaíba 
foram registradas no Grupo Canindé, formações 
longá e Pimenteira e, no Grupo Balsas, formação 
Pedra de Fogo (lima & leite 1978, Oliveira AL& 
Barros. 1976).

lima & leite (1978) caracterizam potencial 
fosfático para três unidades da Bacia do Parnaí-
ba: (i) Formação Longá, onde nove pontos as-
sociados a folhelhos e/ou siltitos mostraram teo-
res variando de 12 a 26, 5% de P2O5 (municípios 
de Oeiras, Campo Maior, Rio Grande do Piauí, 
Santa luz do Piauí, Santa Cruz dos Milagres, to-

ção é resultante da mistura de material terrígeno 
(níveis de arenitos com cerca de 1 mm de espes-
sura) e carbonático (com até 1 cm de espessura).

Aparentemente as rochas mineralizadas em 
fosfato constituem um pacote pelítico represen-
tado por ritmito síltico, mostrando variação fa-
ciológica de siltitos maciços, siltitos laminados, 
siltitos com intercalações rítmicas de arenitos 
glauconíticos, siltitos com intercalações de areni-
tos finos esbranquiçados, siltitos com laminações 
carbonáticas.

A facies glauconítica encontrada nesse pa-
cote sedimentar indica um evento transgressivo 
e empresta um aspecto esverdeado às rochas. 
A presença de glauconita associada a baixa taxa 
de sedimentação em proximidades da borda de 
plataforma, local favorável a gênese de fosfato, 
comprova a íntima associação dos pelitos glau-
coníticos com a mineralização de fosfato. Das 
amostras analisadas, os arenitos mais ricos em 
glauconita apresentaram os maiores teores em 
fosfato. Estromatólitos, arenitos esbranquiçados 
e siltitos cinza claro ou creme (sem glauconita) 
não se mostraram mineralizados. Os arenitos 
glauconíticos são geralmente finos, cinza claros 
com tons esverdeados, com até 20 metros de es-
pessura (Riker & Pereira 1980), compostos por 
grãos de quartzo e pelotas de glauconita cimen-
tados por quartzo autigênico (Foto II.8A). 

O Grupo Alto Tapajós se depositou em am-
biente transicional, onde os depósitos de siltitos 
representam sub-ambientes lagunares e os níveis 
arenosos os fluxos periódicos de corrente relati-
vos às variações de maré (em plataforma rasa). 
O avanço gradativo do nível do mar (transgres-
são marinha) propiciou depósitos de sedimentos 
glauconíticos de evidente contribuição marinha. 
A possível descontinuidade lateral destas rochas 
com glauconita pode significar que havia outro 
tipo de deposição concomitantemente e lateral-
mente a essa. As laminações carbonáticas, pelo 
modo de ocorrência restrita e irregular, e pela fal-
ta de uniformidade lateral e vertical (e até mes-
mo a ocorrência de glauconita), sugerem apenas 
um aporte de contribuição marinha para dentro 
da laguna e não necessariamente relacionadas 
ao aprofundamento do nível do mar e as condi-
ções de baixa energia de deposição. A formação 
de estromatólitos implica em condições de lumi-
nosidade, temperatura e pH da água compatível 
com a zona fótica em plataforma. A grande du-
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interior cratônico do tipo rampa. Os estudos em-
preendidos com trabalhos de campo, durante o 
projeto Fosfato Brasil, permitem correlacionar 
os níveis fosfáticos com superfícies discordantes 
(limite de seqüência com superfícies transgres-
sivas) e superfícies de inundação máxima (Foto 
II.9). Estes níveis são estreitos e descontínuos, 
tendo sido, até o momento, registradas espessu-
ras médias em torno de 20 cm, cujo teores em 
P205 variam de 1,43 a 11,37%.

II.3.2.11 Depósito/Ocorrências de fosfato 
da Bacia do Amazonas (PA)

A Bacia do Amazonas está situada na re-
gião Norte do Brasil, abrange uma área de 
515.000km², cujo eixo maior orienta-se E-W. O 
arco de Purus a separa da Bacia do Solimões a 
oeste. A leste, as rochas da bacia se defrontam 
com outro arco, o de Gurupá. Seus limites, norte 
e sul, são os Escudos das Guianas e Brasil Central 
respectivamente (Figura II.24).

O primeiro relato da presença de fosfa-
to na Bacia do Amazonas deve-se a Carozzi et 
al. (1973). Em 1977, a CPRM realizou o Proje-
to Sulfetos de Altamira – Itaituba (Macambira et 
al. 1977), no qual foram identificadas amostras 
com teores em P2O5 menores ou iguais a 1% até 
maiores que 10%, com limite superior igual a 
19%. Esse projeto contribuiu para o avanço do 
conhecimento de mineralizações fosfáticas na 
Bacia do Amazonas.

A Bacia do Amazonas é caracterizada por 
três megasequências de idade paleozóica, coberta 
por duas unidades de idade permiana e cretácea 
(Cunha et al. 1994). A segunda megasequência 
paleozóica é a que apresenta as mineralizações 
fosfatadas Milani et al. (2003). Essa megasequ-
ência ocorre do Devoniano ao Carbonífero, con-
sistindo de um ciclo transgressivo-regressivo, 
que possibilitou a deposição dos Grupos Urupadi 
e Curuá, as quais hospedam as mineralizações 
fosfáticas (Figura II.24). A porção corresponden-
te ao ciclo transgressivo é caracterizada da base 
para o topo por arenitos costeiros e folhelhos 
marinhos rasos das formações Maecuru e Ererê 
(Grupo Urupadi) respectivamente, sobrepostos 
por folhelhos negros ricos em matéria orgânica 
da Formação Barreirinha (Grupo Curuá), segui-
dos por folhelhos glacio-marinhos da formação 
Curiri. Posteriormente um evento regressivo pos-

dos no Piauí e Brejo, no Maranhão); (ii) Forma-
ção Pedra do Fogo, no município de Filadélfia, 
com dois pontos com teores de 17,4 e 12,6% 
de P2O5, um associado a arenito preto fossilífero 
com níveis de siltito e o outro a siltito também 
fossilífero, com pequenos nódulos de silexito; (iii) 
Formação Pimenteira, nos municípios de Picos, 
Santa Cruz dos Milagres, São João do Piauí, Sim-
plício Mendes, todos no Piauí e Paraíso do Norte, 
no Tocantins, com teores em P2O5 entre 6 e 7%, 
em ambos os casos associados a siltitos.

Na década de 1970 a CPRM realizou três 
projetos em cooperação com a Comissão Nacio-
nal de Energia Nuclear (CNEN) e Departamento 
de Produção Mineral (DNPM) na borda leste da 
bacia Parnaíba, no intuito de localizar reservas 
de urânio e fosfato: São Miguel do Tapuio (Al-
buquerque et al. 1972), Fosfato de São Miguel 
do Tapuio (Oliveira & Barros 1976) e São Nicolau 
(CPRM, 1978b,c e d). Esses trabalhos permitiram 
a subdivisão da Formação Pimenteira em quatro 
sub-unidades, da base para o topo: (i) DpA, com 
carbonatos fosfáticos, arenitos cinzas calcíferos, 
conglomerados, passando em direção ao topo, 
para siltitos e folhelhos escuros e cinzentos, com 
rochas fosfáticas associadas; (ii)DpB, composta 
por arenitos cremes, piritosos, com intercalações 
de argilitos e calcários impuros, incluindo lentes 
de nódulos fosfáticos na base; (iii) DpC, caracte-
rizado por siltitos e folhelhos cinza-escuros, com 
freqüentes bioturbações, incluindo eventualmen-
te em seu topo lente de fosfato nodular e; (iv) 
DpD, com intercalações de arenitos, às vezes cal-
cíferos, com fosfato disseminado, siltitos, folhe-
lhos cinza e cinza-escuros, calcários afaníticos, 
arenitos ferruginosos e hematita oolítica. 

Nos trabalhos realizados pelo Projeto Fos-
fato Brasil, verificamos que a ocorrência dos 
fosfatos está intimamente associada a anoma-
lias radiométricas. Young (2006) correlacionou 
as unidades mapeadas pelo Projeto Fosfato São 
Miguel do Tapuio, com seis sequências deposi-
cionais identificadas e delimitadas por superfícies 
regressivas e regressivas–transgressivas, con-
tendo sucessões de fácies associáveis aos tratos 
de sistemas deposicionais de mar baixo, trans-
gressivo e de mar alto. Segundo o autor as su-
cessões representam sedimentação tempestítica 
em paleoambiente marinho raso, ora em porções 
mais distais ora mais proximais, com influência 
deltaica e de marés, em uma bacia marinha de 
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para um arenito fino a localmente ferruginoso de 
granulometria grossa a muito grossa, composto 
por quartzo hialino e diamictitos ferruginosos. A 
Formação Maecuru é caracterizada por arenito 
fino a conglomerático, com grãos de quartzos su-
barredondados a subangulosos, localmente mal 

sibilitou a deposição de sedimentos continentais 
das unidades litoestratigráficas Oriximiná e Faro.

A Formação Ererê, sotoposta ao Grupo 
Curuá, é representada por folhelhos negros a cin-
za, às vezes vermelho escuro com intercalações 
de siltito de cor amarela compacta que grada 

Foto II.9 – Ocorrência de fosfato (14% P2O5) em superfície de inundação máxima do topo da Formação Pimen-
teira.

Figura II.24 – Principais bacias sedimentares fanerozóicas interiores do Brasil com os seus respectivos limites 
(Silva et al. 2003) e localização das ocorrências de fosfato da Bacia do Amazonas.
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mineralização de fosfato, em ambas abas bordas 
norte e sul da Bacia do Amazonas, sempre situa-
das no topo do Grupo Curuá, na formação Curiri. 
A presença de P2O5 nos litofácies pôde ser iden-
tificado facilmente no campo através da reação 
positiva com molibdato de amônia. Entretanto, 
as amostras mais ferruginosas tendem a reagir 
menos com o molibdato de amônia. 

Na borda norte, basicamente, duas litofá-
cies se apresentaram portadoras da mineraliza-
ção, cujo teores das amostras variam de 2,65 
a 27,78% de P2O5: 1) siltito cinza esverdeado a 
preto com níveis de arenito fino a muito fino lo-
calmente argiloso com “manchas” mais esbran-
quiçadas e algumas porções mais ferruginosas 
(Foto II.10A); 2) siltito preto maciço, apresen-
tando alta dureza e frequentemente ferruginiza-
do (Foto II.10B). A zona mineralizada está em 
uma faixa de mais de 30km de extensão por 3km 
de largura orientada na direção 30º Az. 

Já na borda sul foram definidos três litoti-
pos hospedeiros da mineralização fosfática, cujos 
teores de P2O5 variam entre 1,1 a 16,3%: 1) rit-
mito/fosforito bandado (Foto II.10C); 2) diamic-
tito fosfatado (Foto II.10D); e 3) tipo chert (Foto 
II.10E). Os melhores resultados estão associa-
das ao fosforito bandado. Os níveis mineralizados 
mostraram excelentes continuidades nas linhas 
mapeadas de direção N-S, espaçadas 5 km, em 
média. Na região do município de Medicilândia a 
mineralização fosfática está distribuída ao longo 
de uma faixa de aproximadamente 36km. Já no 
município de Brasil Novo a zona mineralizada tem 
aproximadamente 7km de comprimento, orienta-
da na direção geral 65 a 70° Az, com espessura 
do intervalo mineralizado ainda desconhecido.

A mineralização fosfática, na região de 
Monte Alegre, está associada a níveis de fosfori-
to, centimétricos intercalados a pelitos e siltitos, 
cujo teor médio é de 13,5% P2O5. Na região dos 
municípios de Medicilândia e Brasil Novo, foram 
identificados dois tipos de mineralização. O pri-
meiro tipo está relacionado a níveis de siltitos/
arenitos fosfatados intercalados a siltitos e peli-
tos, com espessuras centimétricas e teores não 
superiores a 7,6% P2O5. O segundo tipo está as-
sociado a diamictitos do Grupo Curuá, apresen-
tam espessuras métricas e teor médio de 2,5% 
P2O5. No intuito de dimensionar melhor o poten-
cial da bacia, recomenda-se um programa siste-
mático de investigação das mineralizações prin-

selecionados com presença de níveis centimétri-
cos bastantes ferruginosos e diamictitos ferrugi-
nosos e ironstone, brechados, subordinadamente 
ocorrem folhelhos e siltitos de cor cinza claro com 
tonalidade de cor vermelha. 

A Formação Barreirinha, situada na base do 
Grupo Curuá, é composta por folhelhos negros a 
cinza escuros, carbonosos (ricos em matéria or-
gânica). localmente siltitos, de cor cinza claro a 
amarelo, ocorrem como laminações intercaladas 
aos folhelhos piritosos. Sobreposto a esta unida-
de encontra-se a Formação Curiri, principal hos-
pedeira das rochas fosfatadas. Na borda Norte 
da Bacia do Amazonas, na região de Monte Ale-
gre, a Formação Curiri está representada por 4 
litotipos: (i) siltitos creme rosados dispostos em 
níveis/camadas milimétricas a centimétricas, por 
vezes ferruginosos; (ii) siltitos cinza esverdea-
dos maciços localmente ferruginosos; (iii) silti-
tos negros maciços duros com alta compacida-
de, frequentemente bastante ferruginosos e; (iv) 
arenitos com estruturas tipo hummocky. Ocorre, 
na borda Sul, principalmente nos municípios de 
Medicilândia e Brasil Novo, pelitos, arenitos, sil-
titos e diamictitos, às vezes fosfatados, além de 
níveis de fosforito rítmico e concreções/nódulos 
fosfatados. 

Na borda Sul, nos municípios de Medicilân-
dia e Brasil Novo, são observados o maior número 
de afloramentos, contrastando com uma menor 
incidência na região de Senador José Porfírio e 
Altamira, onde predomina coberturas recentes/
detrito-lateríticas. Os principais litotipos mapea-
dos são: (i) siltito a arenito fino de cor amare-
la, às vezes vermelha, compacto, com traços de 
grânulos de quartzo, mica e subordinadamente 
fragmentos de rocha pelítica; (ii) arenito fino a 
conglomerático, às vezes intercalado por siltitos, 
formando bandas milimétricas a centimétricos, 
geralmente apresentando níveis ferruginosos; 
(iv) folhelho cinza claro a azulado, localmen-
te micromicáceo e maciço e; (v) diamictitos, de 
matriz de grãos não suportados, argilosa, de cor 
cinza com grânulos de rochas diversas. Freqüen-
temente se observa cobertura detrito-laterítica, 
com formação de lajedos na superfície. Toda a 
sequência devoniana é cortada por diques, solei-
ras de diabásio e gabros de idade mesozóica. Es-
truturalmente todo o pacote mergulha, em mé-
dia, de 5-6° para S-SE.

São identificadas diversas ocorrências de 
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e deriva continental, onde o preenchimento foi 
caracterizado, respectivamente, pela deposição 
das megasseqüências continental, transicional e 
marinha (Bertani et al. 1990). 

 Ocorrências de fosfato foram destaca-
das por Matsuda (1988) em amostras de calha 
de poços de petróleo associadas a sedimentos 
carbonáticos da porção superior da Formação 
Jandaíra, Cretáceo Superior, na Bacia Potiguar 
(RN). Segundo Pessoa Neto et al. (2007), a Su-
perseqüência Deriva (Drifte) é caracterizada por 
uma sequência fluvial (Formação Açu) a marinha 
transgressiva (Ponta do Mel, quebradas, Jandaíra 
e Ubarana), recoberta por uma seqüência clásti-
ca e carbonática regressiva (Formações Ubarana, 
Tibau e Guamaré). A Formação Jandaíra constitui 
uma sequência marinha relacionada a implanta-
ção de uma plataforma/rampa carbonática do-
minada por maré, cujos sedimentos mais novos 
apresentam idade eocampaniana.

Matsuda (1988) analisou perfis de raios 
gama de 330 poços de petróleo perfurados na 
parte emersa e na parte submersa e verificou 
em 50 desses poços a presença de um marco 
radioativo na Formação Jandaíra (Figura II.25). A 
profundidade em que se encontra o marco radio-
tivo varia de 99 metros em poços realizados em 
terra a 450 m de profundidade em poços no mar, 
estando este marco com maiores espessuras na 
parte oeste da área estudada (até 20 metros). 
Segundo Matsuda (1988) há uma correlação en-
tre a maior espessura da Formação Jandaíra e a 
maior espessura do marco radiotivo. Análises pe-
trográficas e micropaleontológicas identificaram 
microfósseis do final do Campaniano, com quatro 
microfácies carbonáticas caracterizadas no inter-
valo que corresponde ao marco-radiotivo (Foto 
II.11): (a) agrupa duas fácies de ambientes relati-
vamente de águas rasas e agitadas sotopostas ao 
marco, compostas por algas verdes, miliolídeos e 
pelóides, com predominância de grainstones; (b) 
uma microfácies sobreposta ao marco represen-
tada por mudstones, contendo calciesferulídeos 
e raros foraminíferos planctônicos e bentônicos; 
(c) a fácies correspondente ao marco, fosfática, 
composta por packstones e wackestones, rica em 
grandes variedades de bioclastos, com foraminí-
feros planctônicos e bentônicos, equinóides, os-
tracodes, pelecípodes e gastrópodes. 

Ainda segundo Matsuda (1988), os fosfa-
tos ocorrem na forma de fluorapatita, carbonato 

cipalmente no que se refere a continuidade em 
profundidade. 

 
II.3.2.12 Ocorrências de fosfato na Bacia 
Potiguar (RN)

A Bacia Potiguar está situada no extremo 
nordeste do Brasil, englobando parte do Esta-
do do Rio Grande do Norte e parte do Estado do 
Ceará, ocupando uma área de aproximadamen-
te 48.000 Km2, sendo 21.500 Km2 referentes à 
porção emersa e 26.500 Km2 a plataformas e ta-
ludes continentais. Apresenta história tectônica 
dividida em três fases distintas: rifte, transicional 

Foto II. 10 – A) Siltito preto concrecionário oxida-
do com partes esbranquiçadas, apresentando reação 
positiva com o molibdato de amônio. Reação rápida e 
forte. B) Siltito preto maciço localmente ferruginizado 
com reação positiva ao molibdato de amônio. C) Silti-
to/fosforito com aspecto rítmico. D) Diamictito fosfata-
do formação Curuá. E) Chert com reação positiva para 
fósforo.
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ram: substituição de componentes carbonáticos 
e precipitação direta em câmaras de bioclastos. A 
presença do fosfato foi explicada como devido a 
correntes de ressurgência com precipitação atra-
vés da ação biogênica.
 
II.3.2.13 Os depósitos de fosfato da Bacia 
Paraíba (PE/PB)

fluorapatita, carbonato-apatita e hdroxi-apatita, 
substituindo a matriz microcristalina de carbo-
natos (micrita), substituindo bioclastos, preen-
chendo câmaras de fósseis, em formas de oóli-
tos, intraclastos e pellets. O maior teor em P2O5 
encontrado foi de 9,9%, registrando-se nestas 
amostras também valores mais elevados em U, 
F, TR, além de As, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, S, Se, Sr, V, 
Y, Yb e Zn. Dois processos de fosfatização ocorre-

Foto II.11 (A) – Fragmento de amostra de calha parcialmente substituído por fosfato (porções amaraledas mais 
fosfatizadas e (B) Fragmento de amostra de calha com foraminíferos hialinos com câmaras preenchidas por fos-
fato (Matsuda 1988)

Figura II.25– Mapa de localização dos poços estudados por Matsuda (1988).
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minério (Duarte & Krauss 1978). Posteriormen-
te, diversas empresas como Vale do Rio Doce, 
Petrobrás, NORFÉRTIl, Grupo lundgren em par-
ceria com o Governo do Estado de Pernambuco 
tentaram retomar as atividades de mineração na 
parcela das reservas ainda não atingidas pela ex-
pansão urbana, mas sem êxito. 

O fosfato foi primeiramente colocado como 
parte basal da Formação Gramame (Duarte & 
Krauss 1978). Kegel (1954) num trabalho sobre 
microfósseis destaca a quantidade de coprólitos 
existentes neste fosfato e compara com várias 
ocorrências mundiais enfatizando a sua impor-
tância na origem do mesmo. Alguns pesquisado-
res consideram que as algas seriam os organis-
mos que contribuiram para origem dos fosfatos, 
porém não foi verificado nenhum vestígio das 
mesmas. Por outro lado há uma grande quanti-
dade de foraminíferos e coprólitos com fosfatos 
no seu interior. Segundo Kegel (1954) a zona fos-
fática raramente ultrapassa a 4 metros e o teor 
de P2O5 varia muito, com as rochas mais enri-
quecidas chegando até 30%. As rochas fosfáticas 
possuem uma coloração creme a cinza, sendo ora 
mais granulosas e menos consolidadas, ora mais 
sólidas. São mineralogicamente formadas por 
minerais detríticos como quartzo, feldspatos e 
minerais de argila e por materiais de precipitação 

A Bacia da Paraíba está localizada no nor-
deste do Brasil, e ocupa uma área de 5300km2 
em sua porção emersa, abrangendo os estados 
de Pernambuco e Paraíba, entre as cidades de 
Recife e norte de João Pessoa. Duarte, em1949, 
foi quem primeiro noticiou o fosfato na Bacia Pa-
raíba (Duarte & Krauss 1978), quando constatou 
teores consideráveis deste bem mineral no Mu-
nicípio de Olinda (PE). Desde então, uma grande 
quantidade de dados foram gerados a partir de 
projetos da CPRM e DNPM, empresas de minera-
ção, projetos acadêmicos, teses de doutorado e 
dissertações de mestrado que muito contribuiram 
para o conhecimento técnico desta mineralização. 

 A mineralização compreende uma faixa 
descontínua desde a cidade de Olinda (PE) até 
norte de João Pessoa (PB), possivelmente com-
pondo um dos maiores e mais importantes depó-
sitos de fosfato do Brasil (Figura II.26).

O fosforito de Olinda já teve momentos 
importantes com extração, beneficiamento e 
comercialização de fosfato. Destacando-se pio-
neiramente o papel importante do DNPM e da 
Fosforita Olinda S.A., que deram origem a uma 
indústria pioneira de fertilizantes, cuja produção, 
no período 1957-1967, obteve uma das maiores 
expressões no cenário mineral do País, benefi-
ciando mais de quatro milhões de toneladas de 

Figura II.26 - localização das ocorrências e depósitos de fosfato da bacia Paraíba.
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(raros) e minerais como apatita ou crandallita. 
Foram executados mais de 150 furos que care-
cem de uma releitura devido a problemas concei-
tuais. Centenas de análises laboratoriais permi-
tiram definir uma reserva total de 28.314.170 t 
com 11,8% de P2O5. 

Souza & lima Filho (2005) consideram que 
o fosfato faz parte da Formação Itamaracá, e 
discutem sobre características e origens, tendo 
como ponto principal a idéia que o fosfato marca 
um limite de seqüência, com uma superfície de 
inundação máxima. Dos vários conceitos acerca 
da origem do fosfato, disponível na literatura, 
considera-se que tenha sido formado em am-
bientes redutores, ricos em matéria orgânica, 
sob baixa taxa de sedimentação de terrígenos e 
em zonas de ressurgência. 

lima & Koutsoukos (2006) a partir do es-
tudo de fácies na Formação Gramame identifi-
cam cinco microfácies: microfácies foraminíferos 
planctônicos mudstones /wackestones, radio-
lários mudstone, mudstone com foraminíferos 
aglutinantes, wackestones com foraminíferos 
bentônicos e wackestones /packstones equinói-
des. Afirmam ainda que a Formação Gramame é 
um trato de sistema de segunda ordem, trans-
gressivo a mar alto característico de margem 
passiva, e através da quimioestratigrafia foi pos-
sível observar enriquecimento de P2O5 que, sob o 
ponto de vista dos autores, significa uma super-
fície de inundação máxima.

II.3.3 DEPóSITOS RESIDUAIS lATERÍTICOS

II.3.3.1 Depósitos de Fosfatos Aluminosos 
do Nordeste do Pará e Noroeste do Mara-
nhão 

Os jazimentos de fósforo no nordeste do 
Pará e noroeste do Maranhão (na região do Gu-
rupi) são conhecidos desde 1914, quando o pri-
meiro depósito de bauxita fosforosa foi delimita-
do na Serra de Pirocaua, na costa maranhense 
(Porto 2006). São conhecidos pelo menos treze 
pequenos depósitos (mas não suficientemente 
explorados), cujas reservas não oficiais são es-
timadas em torno de 44 Mt, com teores de P2O5 
que variam entre 0,8 e 29% (Tabela II.4, Oliveira 
& Costa 1984, Carvalho et al. 2004). Esses fos-
fatos aluminosos não são utilizados como fertili-
zantes in natura, em função da baixa solubilidade 

química e restos fósseis de calcita.
Mabesoone (1967) descreve que o topo da 

Formação Itamaracá é composto por arenitos 
calcíferos e calcarenitos fossilíferos quase puros 
de caráter litorâneo, posicionando o fosfato como 
pertencente a este fácies. Relaciona esta faciolo-
gia a um sistema transgressivo que ocorre inter-
digitada com os arenitos da Formação Beberibe. 
Tinoco (1971) afirma que deveria ter uma pre-
sença abundante de algas capazes de assimilar o 
fósforo da água do mar e impedir um crescimen-
to completo dos organismos bentônicos. 

Menor et al. (1977) descrevem que a sedi-
mentação fosfática em Pernambuco e na Paraíba 
é mais ou menos contínua, com espessura má-
xima de 4m e espessura média de 1,2m, cujos 
teores máximos de P2O5 são da ordem de 20 a 
30%. Trata-se de sedimentos fosfáticos areno-
-argiloso por vezes pouco carbonáticos, creme 
friáveis gradando lateralmente a um calcário are-
noso fosfático creme endurecido, caracterizando 
uma fase detrítica e uma fase química. Em rela-
ção à mineralogia a fase fosfática do minério é a 
fluorapatita pouco carbonática, aparecendo ainda 
a crandalita, fosfato-aluminio-cálcico. 

O Projeto Miriri, executado pela CPRM na 
região de Alhandra (PB) e entre Goiana (PE) e 
Itamaracá (PE), descreve duas zonas minerali-
zadas mais enriquecidas chamadas de zona de 
fosfato original e zona retrabalhada (Barbosa & 
lemos 2001). A zona fosfática original, localizada 
na base da Formação Gramame, possui espes-
sura de até 9,5m de sedimento fosfático argilo-
-arenoso com intercalações estéreis, gradando 
lateralmente para calcários fosfáticos. A zona 
fosfática retrabalhada está associada à base da 
Formação Barreiras, resultante do retrabalha-
mento da zona fosfática original e caracterizada 
por um sedimento detrítico com cimento argilo-
so fosfático. Barbosa & lemos (2001) descrevem 
ainda que, petrograficamente, na zona fosfática 
original há uma predominância dos carbonatos e 
material fosfático preenchendo os interstícios, se-
guidos de terrígenos, representados por quartzo, 
feldspato, fragmentos de rochas e argilas (ilita e 
caulinita). Subordinadamente, ocorre o compo-
nente ortoquímico representado por material fer-
ruginoso que forma o cimento. Os constituintes 
fosfáticos são representados por fósseis oólitos, 
pelotinhas, inclastos e apatita. Já a zona fosfáti-
ca retrabalhada estaria representada por fósseis 
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30-50 m de espessura. Sobreposto ao horizonte 
argiloso encontra-se o horizonte de fosfatos de 
alumínio, com espessuras de 2 a 8 m. A estrutu-
ra no horizonte fosfático pode ser maciça, caver-
nosa/vesicular ou brechada e contém oólitos e 
pisólitos e os minerais de fosfato compreendem 
crandalita-goyazita, variscita, wardita, augelita e 
senegalita. O topo dos platôs é comumente co-
berto por blocos de crosta ferruginosa marrom 
escura que também pode conter fosfato (Costa 
1991).

Como exemplo, o depósito de Cansa Perna 
ocupa o topo de uma elevação de orientação nor-
te-sul imediatamente ao norte da zona urbana 
de Cachoeira do Piriá-PA. Nesse depósito, Costa 
(1978) identificou quatro níveis, da base para o 
topo, fundamentando-se em características mi-
neralógicas e texturais. O nível D, basal, corres-
ponde a metassiltitos e filitos (Grupo Gurupi ou 
Formação Chega Tudo?). O nível C é composto 
por solos de coloração variegada oriundos da 
alteração do nível subjacente, com o qual mos-
tra contato gradacional, e já contém concentra-
ções de fosfatos de alumínio (até 7% em peso 

do fósforo e do alumínio, que causam baixa efi-
ciência agronômica, mas tratamentos diversos, 
incluindo o térmico, permitem aumento dessa 
solubilidade e seu uso como fertilizante (Oliveira 
& Costa 1984, Castro et al. 1991, Klieman & lima 
2001, Silverol et al. 2006).

Esses depósitos de fosfato supergênicos es-
tão associados a pequenos platôs isolados, com 
20-90 m de altura, que representam testemu-
nhos de perfis lateríticos maturos e autóctones 
formados no Eoceno-Oligoceno (Costa 1991). As 
concentrações de fosfatos formaram-se pelo in-
temperismo de rochas metabásico-ultrabásicas, 
xistos e filitos diversos, originalmente enrique-
cidos em fósforo (Oliveira & Costa 1984, Costa 
1991). Essas rochas-mãe são atribuídas ao Gru-
po Aurizona, de idade paleoproterozóica, e ao 
Grupo Gurupi, de idade neoproterozóica (Klein et 
al. 2008, Klein & lopes no prelo), unidades que 
afloram, respectivamente, no Fragmento Cratô-
nico São luís e no Cinturão Gurupi. O perfil típi-
co dos depósitos envolve um delgado horizonte 
transicional (pálido) entre a rocha-mãe e o hori-
zonte argiloso (caulínico), o qual pode atingir até 

UF Depósito Reserva (Mt) Teor (% P2O5)

MA Pirocaua 8,7 10 – 28

MA Ilha Trauira 8,2 16 – 29

MA Ilha do Tralhoto <0,1 ni

MA Rio Tromaí <6,0 6,0

MA Serra do Jacaré <6,0 0,8

MA Baía de Cumã Nd nd

PA Cansa Perna <0,1 25

PA Santa luzia <0,1 16

PA Piriá 8,0 0,9 – 4,2

PA Barreira <0,1 6,5

PA Peito de Moça <0,1 4

PA Itacupim 5,1 8 – 20

PA Jandiá <0,1 25

PA Sapucaia (Bonito) 1,5 ni

Tabela II.4 – Reservas não oficiais dos depósitos de fosfato aluminoso do NE-Pará/NW-Maranhão. Fonte: Olivei-
ra & Costa (1984), Carvalho et al. (2004). ni: não informado; nd: não disponível.
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wavelita e variscita.

II.3.4 OCORRêNCIAS DE GêNESE CONTROVERSA

II.3.4.1 Depósitos de Jandiá e Serra do Piriá 
– NE Pará 

Em que pese o modelo regional para a ori-
gem dos fosfatos aluminosos por enriquecimento 
supergênico de rochas originalmente portadoras 
de fósforo (Costa 1978, Oliveira & Costa 1984), 
um outro modelo alternativo é apresentado para 
a gênese dos depósitos de Jandiá e Serra do Piriá.

Jandiá está localizado nas vizinhanças da 
área de afloramento da Suíte Intrusiva Tracua-
teua, composta por muscovita granitos (Cos-
ta 2000). Segundo Gonçalves & Kotschoubey 
(2001), em Jandiá a rocha-mãe não aflora, o ho-
rizonte inferior é rico em quartzo e caulinita e 
desprovido de fosfato, enquanto o horizonte in-
termediário, amarelo-esbranquiçado e arenítico 
a microconglomerático, é composto por quartzo 
anguloso a subarredondado e raras palhetas de 
mica sustentados por matriz que contém plas-
ma criptocristalino rico em crandalita-goyazita. O 
horizonte superior consiste em couraça laterítica 
fosfática, maciça e parcialmente desmantelada, 
contendo wardita e wavelita cripto a microcris-
talinas na matriz. Essas características levaram 
Gonçalves & Kotschoubey (2001) à proposição 
de origem do fosfato a partir da transformação 
epigenética de uma cobertura laterítica desenvol-
vida sobre o muscovita granito. A ausência de 
fosfato na base do perfil implicaria numa fonte 
externa para o fósforo e a presença de Ca e Sr 
nos fosfatos dos horizontes intermediário e su-
perior seria sugestiva da presença de fosforitos 
no capeamento da cobertura laterítica, provavel-
mente na Formação Pirabas.

 Na Serra do Piriá um perfil laterítico-bau-
xítico fortemente diferenciado desenvolveu-se 
sobre filitos desprovidos de fosfatos. Fosfatos es-
tão presentes somente nos horizontes saprolítico 
e transicional sob a forma de revestimentos de 
esfeniscidita, leucofosfita, estrengita, fosfoside-
rita e variscita (alguns deles também presentes 
no guano de morcegos que povoam cavernas no 
local). Gonçalves et al. (2001) atribuem a origem 
desse fosfato à reação química entre o guano e 

de P2O5). No topo desse nível são encontrados 
nódulos vermelhos e roxos. O nível B é o princi-
pal hospedeiro da mineralização fosfática (média 
16% em peso de P2O5) e contém também oxidos-
-hidróxidos de ferro. Esse nível, com espessura 
entre 3 e 10 m, tem aspecto brechóide e apre-
senta nódulos maciços ou vesiculares, de várias 
cores, cimentado por material de cor amarelada. 
O nível A, superior, não é tão bem definido como 
os demais e é formado por crosta amarelada 
maciça ou vesicular, com fragmentos irregula-
res vermelhos cimentados por material fosfático 
amarelo. A variscita é o mineral de minério, onde 
é branca-amarelada, maciça e dura, ou terrosa e 
mole, isotrópica, podendo ser cortada por vênu-
las de crandalita e wavelita. Os fosfatos alumino-
sos são também enriquecidos em Sr e Rb, além 
de ETR, Ba, Zr, Nb, Y, V, Ga, Sc e U, o que torna 
esses elementos importantes na prospecção de 
jazimentos similares. 

Pequenos jazimentos de fosfato hidrotermal 
ocorrem nas imediações de Santa luzia do Pará, 
na porção noroeste do Cinturão Gurupi. O fos-
fato hidrotermal ocorre em veios e vênulas que 
preenchem fraturas ou formam pequenas disse-
minações em quartzitos, filitos, xistos e brechas 
do Grupo Gurupi, embora seja melhor exposto na 
porção supergênica do terreno. Os veios, alguns 
com direção N70°W, possuem espessura entre 30 
cm e 2 m e formam zonas mineralizadas de até 
80 m de largura, sem que se conheçam as ou-
tras dimensões. A composição mineralógica é va-
riada em diferentes jazimentos: veios e brechas 
de quartzo e crandalita fibro-radiada; vênulas de 
wavelita; variscita; agregados fibro-radiados de 
wavelita e variscita (Oliveira 1977, Costa 1985, 
Klein & lopes no prelo).

A origem hidrotermal do fosfato é atribuída 
à remobilização pós-diagenética de fosfato sedi-
mentar. Oliveira (1977), observando o controle 
estratigráfico da crandalita, considerou a origem 
dos fosfatos a partir da alteração de apatita se-
dimentar supostamente presente nos metamorfi-
tos do Grupo Gurupi. Os veios e brechas seriam 
produtos de remobilização posterior, provocada 
por tectonismo. Costa (1985) sugere adsorção 
do fósforo aos minerais de argila e matéria or-
gânica que ocorreu durante a sedimentação,com 
a cristalização como wavelita e variscita duran-
te a diagênese. Durante o metamorfismo esses 
minerais seriam solubilizados e cristalizariam em 
veios hidrotermais de quartzo como crandalita, 
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plagioclásio cálcico, granada, quartzo titanita e 
escapolita, que marcam a passagem gradativa 
entre a seqüência metacarbonática e os gnaisses 
sobrejacentes. 

A jazida fósforo-uranífera de Itataia pos-
sui geometria complexa, mas dois corpos podem 
ser individualizados. O corpo principal, de forma 
elipsoidal, ocorre em uma elevação, com dimen-
sões 800m x 400m e profundidade de até 180m, 
com plunge para leste. O outro corpo é alongado 
na direção NW com extensão de, aproximada-
mente, 800m e profundidade variando de 100m 
a 200m. Os corpos de minério são colofanitos 
que ocorrem de diferentes formas e associações, 
mas preferencialmente nos mármores e rochas 
calciosilicáticas (Castro et al. 2005). Neste tra-
balho (capítulo X), são descritos pelo menos 6 
tipos: a) colofanito maciço; b) colofanito botrio-
idal; c) brechas (de albitito, polimíticas e de co-
lofanito) carbonosas e não-carbonosas; d) veios 
stockwork de colofanito; e) colofanito ocupando 
vacúolos (vazios) em albititos (ou epissienitos); 
f) colofana disseminada nos mármores, gnaisses 
e rochas cálcio-silicáticas.

Com relação a sua gênese várias hipóteses 
foram formuladas: 

• Angeiras et al. (1978) relacionou a fon-
te de urânio e fósforo a granitos pós-orogênicos 
férteis, posicionado ao longo de grandes zonas de 
alívio e submetido a ação de fluidos convectivos 
que originaram as rochas episieníticas;

• Fyfe (1978) apresentou duas teorias, sen-
do uma relacionada com as correntes de convec-
ção provocadas por plutons ígneos de natureza 
ácida em subsupefície, e outra como resultante 
da formação de estruturas de colapso relaciona-
da com o vulcanismo de sub-superfície e introdu-
ção de elementos voláteis através de condutos;

• Mendonça et al. (1985) e Castro (2001) 
apontam para a origem sedimentar relacionan-
do a presença de grafita com a deposição nas 
condições redutora em ambientes plataformais, 
a partir da acumulação de restos fosfáticos e car-
bonosos. Mas as grandes massas de colofanitos 
teriam se originado a partir da concentração su-
pergênica. Estes autores desvinculam a minerali-
zação uraninífera da fosfática.

• Castro et al. (2005) atribui origem hidro-
termal ainda desconhecido para o depósito, sen-
do que o mesmo foi gerado após o pico do meta-
morfismo regional, em baixas temperaturas.

oxi-hidróxidos de Al e Fe da cobertura laterítica-
-bauxítica (fosfatização coprogênica). 
 
II.3.4.2 O depósito de fosfato de Itataia (CE)

A área de Itataia está inserida no Domínio 
Ceará Central (DCC), parte da Sub-província Se-
tentrional, da Província Borborema (Almeida et 
al. 1977). A Província Borborema é uma área com 
efetiva atuação de fenômenos tectono-termais e 
magmáticos durante o Neoproterozóico e Cam-
bro-Ordoviciano (Santos & Brito Neves 1984). 
Os fenômenos magmáticos também persistiram 
durante o Mesozóico com a abertura do Oceano 
Atlântico. 

A jazida fosforo-uranífera de Itataia foi des-
coberta em 1976 e foi alvo de levantamentos 
geofísicos, mapeamento geológico, sondagens, 
aberturas de trincheiras e galerias. A jazida não 
foi explorada e, apenas, recentemente a Minera-
dora Galvani venceu a concorrência pública das 
Indústrias Nucleares do Brasil (INB) e adquiriu o 
direito de explorar a jazida. Espera-se que inicie 
a produção em 2014. As reservas totais somam 
9 milhões de toneladas de fosfato e 80 mil tone-
ladas de urânio.

Os jazimentos estão associados a uma se-
qüência metasedimentar, de margem passiva 
neoproterozóica, metamorfisada em fácies an-
fibolito, individualizada localmente como Grupo 
Itataia ou, regionalmente, como Complexo Ceará 
- Unidade Independência. Segundo Mendonça et 
al. (1985), o Grupo Itataia, conforme denomina-
ção local, é formado por uma associação metas-
sedimentar que foi dividida em quatro unidades 
constituídas, da base para o topo, por: i) migma-
titos e gnaisses; ii) quartzitos; iii) paragnaisses 
migmatíticos; iv) metacarbonatos, calciossilicáti-
cas e biotita gnaisses. Mendonça et al. (1982) 
atribuíram as seguintes denominações para es-
sas unidades: Formação Serra do Céu, Forma-
ção laranjeiras, Formação Barrigas e Formação 
Alcantil. Os principais corpos de minérios fósforo-
-uraníferos estão encaixados na Formação Alcan-
til (Figura II.27). 

A Formação Alcantil é constituída por meta-
carbonatos de coloração cinza a branco com ho-
rizontes esverdeados, compostos por mármores 
calcíticos puros ou quase puros, passando para 
mármores dolomíticos e inclusive tipos mais im-
puros ricos em piroxênio, anfibólio, Bt-flogopita, 
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supergênico através do fenômeno de carstifica-
ção. Novas considerações são descritas no capí-
tulo X deste relatório.

II.3.5 OUTRAS OCORRêNCIAS

Outras ocorrências são citadas na bibliogra-
fia, mas sem muita informação disponível. Den-
tre estas estão: (i) as ocorrências de fosfato em 
Corumbataí, associado aos sedimentos permia-
nos da Formação Corumbataí da Bacia do Paraná, 
estado de São Paulo; (ii) ocorrências na Forma-
ção Cotinguiba na Bacia Sergipe-Alagoas, estado 
de Sergipe e; (iii) ocorrências entre o Grupo Mata 
da Corda e o Grupo Aerado, na região entre Ibiá 
e Três Marias, Minas Gerais.

A formação Corumbataí, de idade Permia-
na, é constituída por siltitos e folhelhos averme-
lhados ou roxos e, subordinadamente, de areni-
tos, calcários e argilitos e hospeda ocorrências 
de fosfato, pouco conhecidas. Esta formação é 
interpretada por Soares & landim (1975) como 
uma sequência marinha de águas calmas oca-
sionalmente influenciada por tempestades e está 
sobreposta a unidades sedimentares de origem 
glaciogênica. Esta sequência de rochas apresen-

Interessante destacar que o depósito de 
Itataia não se encaixa nos modelos de depósi-
tos “puramente” sedimentogênicos ou magmato-
gênicos, pelo fato de ser um depósito encaixa-
do em rochas metassedimentares de alto grau 
metamórfico, e apresentar uma provável relação 
com este metamorfismo. Segundo Castro et al. 
(2005) a mineralização fósforo-uranífera de Ita-
taia foi dominantemente de origem sedimentar, 
e posteriormente reconcentrada por processos 
tectono-metamórficos. Nesse contexto, o fosfato 
primário do deposito de Itataia, teria se forma-
do durante o desenvolvimento de bacias margi-
nais meso-neoproterozóicas, que posteriormente 
foram envolvidas pela orogênese Pan-Africana/
Brasiliana. No entanto, Castro et al. (2006), ob-
tiveram idade 40Ar/39Ar de 590 Ma em anfibólios 
relacionados ao minério fósforo-uranífero, impli-
cando que a mineralização de Itataia seja poste-
rior ao pico metamórfico regional (ca. 600 Ma), e 
provavelmente relacionada a fluidos derivados de 
magmatismo alcalino pós-colisiona.

Os modelos genéticos existentes sobre o 
depósito de Itataia apontam para duas vertentes 
principais, uma hidrotermal com fonte magmato-
gênica e outra metamórfica-hidrotermal com fon-
te sedimentogênica, ambas com enriquecimento 

Figura II.27 - (A) Subprovincia setentrional da Província Borborema com a localização da região de Itataia den-
tro do domínio Ceará Central; (B) detalhe da área do depósito fósforo-uranífero de Itataia, mostrando a localiza-
ção das lentes de colofanito inseridas em mármores e calciosilicáticas (Castro et al. 2005).
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pucari (Formação Cotinguiba), quando este ocor-
re sobreposto ao membro Maruim da Formação 
Riachuelo, ou sotoposto a Formação Calumbi. De 
acordo com o referido trabalho, as áreas indica-
das para fosfato também se associam a minera-
lizações de linhito, na plataforma de Estância e 
sulfetos de metais base, enxofre e algum ouro, 
relacionados aos flancos do Alto de Aracaju e ao 
Baixo de Mosqueiro, todas no Estado de Sergipe.

Na região entre Ibiá e Três Marias, foram 
descritas ocorrências de fosfato pela empresa 
Newport Mining Limited. Segundo os trabalhos 
executados a camada fosfática está associada ao 
intervalo entre o Grupo Mata da Corda e o Grupo 
Aerado, com teores entre 8 e 13% de P2O5.

ta biota fósseis, que constam de lamelibrânquios 
escamas e dentes de peixe (alguns fosfáticos), 
filópodes, ostrácodes e restos de vegetais (Men-
des 1950).

Segundo informações obtidas no Anteproje-
to Fosfato (Siqueira 1981), na Bacia de Sergipe/
Alagoas duas ocorrências de fosfato foram cadas-
tradas. Nesse projeto conclui-se que a Formação 
Cotinguiba, Membro Sapucari, seria a unidade 
mais prospectiva, por apresentar condicionamen-
tos paleogeográficos, geológicos, geoquímicos e 
geofísicos compatíveis com os modelos clássicos 
de depósitos de fosfato sedimentar, apontados 
na literatura. As principais ocorrências de fosfato 
estão associadas ao topo e base do Membro Sa-



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

100

C, p. 3-16.
ANDRADE, R.S. et al. Projeto Geoquímica do 
Bambui: levantamento regional - Etapa I Goiás. 
Relatório Final. Goiania: CPRM, 1977. 4 v.

ANGEIRAS, A.G.; NETO A.M.; CAMPOS M. Mine-
ralização fósforo-uranífera, associada a epissieni-
tos sódicos no Pré-Cambriano cearense. In: CON-
GRESSO BRASIlEIRO DE GEOlOGIA, 30., 1978, 
Recife. Anais… Recife: SBG, 1978. v.1, p.341.

ANTONINI, P. et al. The Early Proterozoic carbo-
natite complex of Angico dos Dias, Bahia State, 
Brazil: geochemical and Sr-Nd isotopic eviden-
ce for an enriched mantle origin. Mineralogical 
Magazine, v. 67, n. 5, p.1039–1057, 2003. 

ARAÚJO, D.P. Metassomatismo no comple-
xo carbonatítico Catalão-I: implicações para 
a composição do magma carbonatítico e para o 
metassomatismo carbonatítico no manto supe-
rior. 1996. 415p. Dissertação (Mestrado) – Uni-
versidade de Brasília, Brasília.

ARAÚJO, J.F.V.; MONTAlVÃO, R.M.G.; lIMA, 
M.I.C.; FERNANDES, P.E.C.A.; CUNHA, F.M.B.; 
FERNANDES, C.A.C.; BASEI M.A.S. Geologia da 
Folha SA.21 - Santarém. In: BRASIl. Departa-
mento Nacional da Produção Mineral. Projeto RA-
DAMBRASIl. Folha SA.21 Santarém: geologia, 
geomorfologia, pedologia, vegetação, uso poten-
cial da terra. Rio de Janeiro: DNPM, 1976. 510 p., 
p. 19-130. (levantamento de Recursos Naturais, 
10). 

ARAÚJO, P.R.R. et al. Phosphorites of Rocinha 
Mine - Patos de Minas (Minas Gerais, Brazil): ge-
nesis and evolution of a middle proterozoic depo-
sit tectonized by the Brasiliano Orogeny. Econo-
mic Geologic, v.87, p. 332-351, 1992.

ARTHUR, M.A.; JENKYNS, H.C. Phosphorites and 
paleoceanography. In: INTERNATIONAl GEOlO-
GICAl CONGRESS, 26., 1981, Paris. Proceedin-
gs… Oceanologica Acta, Montreuil, 1981. p. 83-
96.

BAECKER M.l. A mineralização de nióbio do 
solo residual laterítico e a petrografia das 

II.4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRáFICAS 

ABREU, F.A.M. Estatigrafia e evolução estru-
tural do segmento setentrional da Faixa de 
Desdobramentos Paraguaia-Araguaia. Be-
lém: UFPA-NCGG, 1978.

AlBUqUERqUE, H.J.T.R., COElHO, J.M., FARIAS, 
C.E.G. Projeto São Miguel do Tapuio. Reci-
fe: CPRM, 1972. 2v. Relatório interno. Convênio 
CNEN/CPRM.

AlMEIDA, F.F.M. Relações Tectônicas das rochas 
Alcalinas Mesozóicas da Região Meridional da Pla-
tafoarma Sul-Americana. Revista Brasileira de 
Geociências, v.13, n.3, p. 139-158, 1983.

AlMEIDA, F.F.M.; CARNEIRO, C.D.R. Inundações 
marinhas fanerozóicas no Brasil e recursos mi-
nerais associados. In: MANTESSO-NETO, V.; 
BARTOREllI, A.; CARNEIRO, C.D.R.; BRITO-NE-
VES, B.B. (Org.) Geologia do continente sul-
-americano: evolução da obra de Fernando Flá-
vio Marques de Almeida. São Paulo: Beca, 2004. 
p.43-58.

AlMEIDA, F.F.M.; HASUI, Y.; BRITO NEVES, B.B.; 
FUCK, R.A. Províncias estruturais brasileiras. In: 
SIMPóSIO DE GEOlOGIA DO NORDESTE, 8., 
1977, Campina Grande. Boletim Resumos... 
Campina Grande: SBG, 1977. p. 363-391.

AlVARENGA, C.J.S.; TROMPETTE, R. Glacial in-
fluenced turbidite sedimentation in the upper-
most Proterozoic and lower Cambrian of the 
Paraguay belt (Mato Grosso, Brazil). Palaeoge-
ography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 
v. 92, p. 85–105, 1992.

AlVARENGA, C.J.S. et al. Cavalcante- SD.23-V-
-C-V, escala 1:100.000: nota explicativa inte-
grada com Monte Alegre de Goiás e Nova Roma. 
Goiás: UnB/CPRM, 2007.

AMARAl, A.J.R. Geologia do Fosfato. In: SCHO-
BBENHAUS, C.; qUEIROZ, E.T.; COElHO, C.E.S. 
(Coord.) Principais Depósitos Minerais do 
Brasil. Brasília: CPRM/DNPM, 1997. v. 4, parte 



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

101

– Instituto de Geociências, Universidade de São 
Paulo, São Paulo.

BOGGIANI, P.C.; COIMBRA, A.M. The Corumbá 
Group (Central South America) In The Context of 
late Neoproterozoic Global Changes. Anais da 
Academia Brasileira de Ciências, v.68, n.4, 
p.595-596, 1996.

BOGGIANI, P.C.; COIMBRA, A.M.; FAIRCHIlD, 
T.R. Calcários e rochas fosfáticas do Grupo Co-
rumbá na Serra da Bodoquena, MS: Modelo ge-
nético. In: JORNADAS CIENTÍFICAS, 2., 1992, 
São Paulo. Anais... São Paulo: USP, 1992. p. 23-
24.

BOGGIANI, P.C.; FAIRCHIlD, T.R.; COIMBRA, 
A.M. O Grupo Corumbá (Neoproterozóico-Cam-
briano) na região central da Serra da Bodoque-
na, Mato Grosso do Sul (Faixa Paraguai). Revista 
Brasileira de Geociências, v.23, n.3, p.301-
305, 1993.

BOMFIM, l.F.C.; ROCHA, A.J.D.; MORAES,l.C.; 
GUIMARÃES, J.T.; TESCH, N.A.; MOTTA, A.C.; 
SOUZA, G.V.V.; BARRAl, S.M.q. Projeto Bacia 
de lrecê: relatório final. Salvador: CPRM, 1985. 
3v.Convênio CPRM/SME.

BORGES, F.R. Projeto Serra do Repartimento: 
Relatório de Progresso. Manaus: CPRM, 1990. 30 
p.

BRITO-NEVES, B.B.; CAMPOS-NETO, M.C.; FUCK, 
R.A. From Rodinia to Western Gondwana: an ap-
proach to the Brasiliano-Pan African Cycle and 
orogenic collage. Episodes, China, Beijing, v.22, 
p. 155-166, 1999.

BROD, J.A. Petrology and geochemistry of 
the Tapira alkaline complex, Minas Gerais 
State, Brazil. 1999. Tese (Doutorado) - Univer-
sity of Durham, Inglaterra.

BROD, A. Curso de Jazidas Magmáticas de 
Fosfato. Goiânia: CPRM, 2008. Apresentação em 
Power Point.

BROD, J.A.; GIBSON, S.A.; THOMPSON, R.N.; 

rochas ultramáfica alcalinas do domo de Ca-
talão I, Goiás. 1983. Dissertação (Mestrado) – 
Universidade de Brasília, Brasilia.

BARBOSA, A.J.; lEMOS, l.B.S.G. Fosfato de Mi-
riri: estados de Pernambuco e Paraíba. Recife: 
CPRM, 2001. 17 p. (Informe de Recursos Mine-
rais. Série Oportunidades Minerais. Exame Atua-
lizado de Projeto, 11).

BARRETT, P.J. Christmas Island (Indian Ocean) 
phosphate deposits. In: NOTHOlT, A.J.G., SHEl-
DON, R.P. & DAVIDSON, D.F., (Ed.) Phosphate 
deposits of the world: Phosphate Rock resour-
ces. Cambridge: Univ. Press, 1989. v. 2, p 558-
563.

BERTANI, R.T.; COSTA, I.G.; MATOS, R.M.D. Evo-
lução tectonosedimentar, estilo estrutural e habi-
tat do petróleo na Bacia Potiguar. In: GABAGlIA, 
G.P.R.; MIlANI, E.J. (Ed.) Origem e Evolução 
das Bacias Sedimentares. Rio de Janeiro: Pe-
trobras, 1990. p.291-310.

BEURlEN, H. Estudo geológico de uma área 
do município de Sumé- Paraíba. Recife: UFPE, 
1965. 66p.

BICA, V.J. Ocorrências de fosfato e minerais 
associados: região de Gavião e Capim Grosso 
– BA. Estudos geológicos preliminares. Vitória, 
2009 12p. Inédito.

BIZINEllA, G.A.; SANTIAGO, A.F.; MElO, A.F.F.; 
SANTOS, A.; BORGES, F.R.; GODOY, H.K.; YAMA-
GUTI, H.S.; OlIVEIRA, J.R.; CARMONA, J.R.M.; 
D’ANTONA, R.J.G.; OlIVEIRA, R.l. 1980. Proje-
to Tapajós—Sucundurí: relatório final. Manaus: 
CPRM, 1980. 8v. Convênio DNPM/CPRM.

BOGGIANI, P. C. Ambientes de Sedimentação 
do Grupo Corumbá na região central da Ser-
ra da Bodoquena, Mato Grosso do Sul. 1990. 
91 p. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Ge-
ociências, Universidade de São Paulo, São Paulo.

BOGGIANI, P. C. Análise Estratigráfica da 
Bacia Corumbá (Neoproterozoico) - Mato 
Grosso do Sul. 1997. 181p. Tese (Doutorado) 



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

102

CASTRO, C.; SIlVA, G.R.; COSTA, M.l. A viabi-
lidade de termofosfatos a partir de matérias pri-
mas de Maicuru e sua importância para o desen-
volvimento mineral e agronômico da Amazônia. 
In: SIMPOSIO DE GEOlOGIA DA AMAZONIA, 3., 
1991, Belém. Anais... Belém: SBG, 1991. p. 
260-274.

CASTRO, G.l. Litogeoquímica e isótopos es-
táveis de carbono e oxigênio das rochas 
metassedimentares hospedeiras da jazida 
fósforo-uranífera de Itataia, Santa Quitéria-
-CE. 2001. 164 p. Dissertação (Mestrado) – Uni-
versidade Federal de Fortaleza, Fortaleza.

CASTRO, G.l. et al. Isótopos de carbono e oxi-
gênio dos mármores associados com o depósito 
fósforo uranífero de Itataia, Ceará. Revista Bra-
sileira de Geociências, v.35, n.2, p.199-208, 
2005.

CASTRO, N.A., BASEI, M.A.S., ONOE, A.T. Phos-
phorous-uraniferous mineralization at Itataia 
(Ceará State, Brazil): Geological aspects and 
40Ar/39Ar age. In: SOUTH AMERICAN SYMPO-
SIUM ON ISOTOPE GEOlOGY-SSAGI, 5., Punta 
del Este. Short Papers… Uruguay: Facultad de 
Agronomia - Universidad de la Republica; Facul-
tad de Ciencias - Universidad de la República, 
2006. p. 488-491.

CHAVES, A. G.; HEINECK, C.A.; TAVARES, W.P. 
Projeto Cedro do Abaeté: relatório final. Belo 
Horizonte: CPRM, 1971. 2v. Convênio DNPM/
CPRM.

CHAVES, A. G.; HEINECK, C.A.; TAVARES, W.P. 
Projeto Patos de Minas: relatório final de Pes-
quisa. Belo Horizonte: CPRM, 1976. 10v.

CHEN, D.F; DONG, W.q.; qI, l;CHEN, G.q.; 
CHEN, X.P. Possible REE constraints on the de-
positional and diagenetic environment of Dou-
shantuo Formation phosphorites containing the 
earliest metazoan fauna. Chemical Geology, 
v.201, n.1-2, p.103-118, 2003.

COMIN-CHIARAMONTI , P. et al. Geochemistry 
and geodynamic implications of the anitápolis 

JUNqUEIRA-BROD, T.C.; SEER, H.J.; MORAES, 
l.C.; BOAVENTURA, G.R.  The kamafugitecarbo-
natite association in the Alto Paranaíba Igneous 
Province, southeastern Brazil. Revista Brasilei-
ra de Geociências, v.30, n.3, p.404-408, 2000.

BROD, J.A.; RIBEIRO, C.C.; GASPAR, J.C.; JUN-
qUEIRA-BROD, T.C.; BARBOSA, E.S.R.; RIFFEl, 
B.F.; SIlVA, J.F.; CHABAN, N.; FERRARI; A.l.D. 
Excursão 1: Geologia e Mineralizações dos Com-
plexos Alcalino-Carbonatíticos da Província Ígnea 
do Alto Paranaíba. In: CONGRESSO BRASIlEIRO 
DE GEOlOGIA, 42., 2004, Araxá-MG. Guias de 
Excursões... Araxá: SBG, 2004. 1 CD-ROM.

BUCKlAND, W. On the discovery of coprolites, or 
fossil faeces, in the lias at lyme Regis, and in 
other formations. Geological Society of Lon-
don, Transactions, v. 2, ser., 3, p.223-238, 1829.

CAROZZI, A. V. et al. Ambientes deposicionais e 
evolução tecto-sedimentar da seção clastica pa-
leozóica da bacia do Médio Amazonas. In: CON-
GRESSO BRASIlEIRO DE GEOlOGIA, 27, out. 
1973, Aracaju. Anais... Aracaju: SBG, 1973. v.3, 
p.279-314.

CARVAlHO W.T. Aspectos geológicos e petrográ-
ficos do complexo ultramáfico-alcalino de Catalão 
I. In: CONGRESSO BRASIlEIRO DE GEOlOGIA, 
28., 1974, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: 
SBG, 1974. p.107-123.

CARVAlHO, J.M.A.; MACAMBIRA, E.M.B.; VIGlIO, 
E.P.; KlEIN, E.l.; COSTA, E.J.S.; BARBOSA, 
J.P.O.; ROSA-COSTA, l.T.; VASqUEZ, M.l.; RE-
ZENDE, N.G.A.M.; ARAUJO, O.J.B.; RICCI, P.S.F.; 
RODRIGUES, J.l.B.; JORGE-JOÃO, X.S. Progra-
ma Mineração e Desenvolvimento Sustentá-
vel: distritos mineiros do Estado do Pará. Belém: 
DNPM, 2004. 1 CD-ROM. Programa Nacional de 
Distritos Mineiros. Convênio DNPM/CPRM.

CARVAlHO, W.T.; BRESSAN, S.R. Depósitos mi-
nerais associados ao Complexo ultramáficoalca-
lino de Catalão I - Goiás. In: SCHMAlTZ, W.H. 
(Ed.) Os principais depósitos Minerais da 
Região Centro-Oeste. Brasilia: DNPM, 1981. p. 
139-183.



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

103

carbonosos de Santa luzia (Ourém-PA). In: SIM-
POSIO DE GEOlOGIA DA AMAZONIA, 2., 1985, 
Belém. Anais... Belém: SBG, 1985. p. 18-32.

COSTA, M.l. Aspectos geológicos dos lateritos da 
Amazônia. Revista Brasileira de Geociências, 
v.21, n.2, p.146-160, 1991.

COSTA, M.l.; SÁ, J.H.S. Os fosfatos lateríticos 
da Amazônia Oriental: geologia, mineralogia e 
geoquímica e correlações  com bauxitas da Ama-
zônia. In: CONGRESSO BRASIlEIRO DE GEOlO-
GIA, 31., 1980, Camboriu. Anais... Camboriú: 
SBG, 1980. v.3, p.1459-1472.

COSTA, M.l.; SIlVA, V.P.; CARVAlHO, M. Os fos-
fatos proterozóicos de Xambioá (Tocantins). In: 
CPRM – Serviço Geológico do Brasil. Metalogê-
nese do Brasil. Brasília, 2011. No plelo.

COX, D.P.; SINGER, D.A. (Ed.). Mineral depo-
sit models. Washington: U.S. Geological Survey, 
1986. 379 p. (U.S. Geological Survey Bulletin, 
1693).

CRUZ N.M.C. Palinolplancton de Sedimentos 
Paleozóicos do Estado do Amazonas. Anais da 
Academia brasileira de Geociências, v.54, 
n.2, p.355-363, 1982.

CUNHA, M.C.l.; FORMOSO, M.l.l.; PEREIRA, 
V.P. Biogeoquímica dos elementos terras raras no 
complexo alcalino-ultramáfico de Catalão I, Goi-
ás. Geochimica Brasiliensis, v.7, p.101-111, 
1993.

CUNHA, M.C.l.; FORMOSO, M.l.l.; PEREIRA V.P. 
Mobilidade dos elementos residuais sob a óptica 
da biogeoquímica no complexo alcalino de Ca-
talão I, Goiás. Geochimica Brasiliensis, v.9, 
p.129-140, 1995.

CUNHA, P.R.C. et al. Bacia do Amazonas. Bole-
tim de Geociências da Petrobras, v.8, n.1, 
p.47-55, 1994.

DANNI, J.C.M.; BAECKER, M.l.; RIBEIRO, C.C. 
The geology of the Catalão I carbonatite complex. 
In: INTERNATIONAl KIMBERlITE CONFERENCE, 

and lages alkaline-carbonatite complexes, santa 
catarina state, brazil. Revista Brasileira de Ge-
ociências, v.32, n.1, p.43-58, 2002.

COMPANHIA DE PESqUISA DE RECURSOS MINE-
RAIS. Projeto Tapajós – Sucunduri: relatório 
integrado. Manaus: CPRM, 1978a. v.1. Inédito.

COMPANHIA DE PESqUISA DE RECURSOS MINE-
RAIS. Projeto São Nicolau – Argila: relatório 
interno. Recife: CPRM, 1978b. Inédito.

COMPANHIA DE PESqUISA DE RECURSOS MINE-
RAIS. Projeto São Nicolau – Argilas Refra-
tárias: relatório interno. Recife: CPRM, 1978c. 
Inédito.

COOK, P.J.; MCElHINNY, M.W. A re-evaluation 
of the spatial and temporal distribution of Sedi-
mentary phosphate deposits in the light of plate 
tectonics. Economic Geology, v. 74, p.315-30, 
1979.

COOK, P.J.; SHERGOlD, J.H. Proterozoic and 
Cambrian phosphorites: nature and origin. In: 
COOK, P.J.; SHERGOlD, J.H. (Ed.). Phosphate 
deposits of the world: Proterozoic and Cam-
brian phosphorites. Cambrigde: University Press, 
1986. v.1, p.369-386.

CORDANI, U. G.; BRITO-NEVES, B. B.; 
D’AGREllA-FIlHO, M. S. From Rodinia to Gon-
dwana: a review of the available evidence from 
South América. Gondwana Research, v.6, p. 
275-283, 2003.

COSTA, J.l. Castanhal, Folha SA.23-V-C: Es-
tado do Pará. Belém, CPRM, 2000. 1 CD-ROM. 
Programa levantamentos Geológicos Básicos do 
Brasil. Programa Grande Carajás.

COSTA, M.l. Geologia, mineralogia, geoquí-
mica e gênese dos fosfatos de Jandiá, Cansa 
Perna e Itacupim no Pará e Trauira e Piro-
caua no Maranhão. 1978. Tese (Mestrado) – 
Curso de Pós-Graduação em Ciências Geofísicas e 
Geológicas, Universidade Federal do Pará, Belém.

COSTA, M.l. Petrologia e geoquímica dos xistos 



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

104

Past, Present and Future. Elements, v.4, n.2, 
89-95, 2008.

FlICOTEAUX, R.E.; lUCAS, J. Weathering of 
phosphate minerals. In: NRIAGU, J.O.; MOORE, 
P.B. (Ed.) Phosphate Minerals. Berlin: Sprin-
ger-Verlag, 1984. p.292-317.

FURTADO, S.M. Petrologia do maciço alcalino 
de Anitápolis, SC. 1989. 245p. Tese (Doutora-
do) - Instituto de Geociências, Universidade de 
São Paulo, São Paulo.

FYFE, W.S. Notes on the Itataia Deposit: rela-
tório de consultoria. Rio de Janeiro: DNPM/DIA-
OP/NUClEBRAS, 1978.

GASPAR, J.C.; ARAÚJO, D.P. Reaction products of 
carbonatite with ultramafic rocks in the Catalão I 
complex, Brazil: possible implications for mantle 
metasomatism. In: INTERNATIONAl KIMBERlITE 
CONFERENCE, 6., 1995, Novosibirsk, Russia. Ex-
tended Abstracts… Novosibirsk, Russia, 1995. 
p.181-183.

GASPAR, J.C.; SIlVA, A.J.G.C.; ARAÚJO, D.P. 
Composition of priderite in phlogopitites from the 
Catalão I carbonatite complex, Brazil. Mineral 
Magazine, n.58, p.409-415, 1994.

GIBSON, S.A. et al. High-Ti and low-Ti mafic po-
tassic magmas: Key to plume-lithosphere interac-
tions and continental flood-basalt genesis. Earth 
Planetary Science Letters, v.136, p.149-165, 
1995.

GIERTH, E.; BAECKER, M.l. A mineralização de 
nióbio e as rochas alcalinas associadas no com-
plexo Catalão I, Goiás. In SCHOBBENHAUS, 
Carlos; COElHO, Carlos Eduardo Silva (Coord.) 
Principais depósitos minerais do Brasil: fer-
ro e metais da indústria do aço. Brasília: DNPM, 
1986. v.2, p.455-462. Convênio entre o DNPM e 
a Companhia Vale do Rio Doce com a interveni-
ência da CPRM.

GOMES, C.B.; RUBERTI, E.; MORBIDEllI, l. Car-
bonatite complexes from Brazil: a review. Jour-
nal of South American Earth Science, v.3, 

5, June 1991, Araxá. Extended Abstracts... 
Editado por O. H. leonardos, H. O. A. Meyer e J. 
C. Gaspar. Araxá: CPRM, 1991. p.25-30.

DARDENNE, M.A.; TOMPETTE, R.R.; MAGAlHÃES, 
l.F.; SOARES l. A. Proterozoic and Cambrian 
phosphorites - regional review: Brazil. In: COOK, 
P.J.; SHERGOlD, J.H. (Ed.) Phosphate deposits 
of the word: Proterozoic and Cambrian Phos-
phorites. london: Cambridge University Press, 
1986. p.116-131.

DARDENNE M.A., FREITAS-SIlVA F.H., DOS SAN-
TOS G.M., SOUZA J.F.C. Depósitos de Fosfato de 
Rocinha e lagamar, Minas Gerais. In: SCHOBBE-
NHAUS, C.; qUEIROZ, E.T.; COElHO, C.E.S. (Co-
ord.) Principais depósitos minerais do Bra-
sil: rochas e minerais industriais. Brasília: DNPM, 
1997. v. 4, parte C., p. 113-122.

DEER, W.A.; HOWIE, R.A.; ZUSSMAN J. (Ed.) Mi-
nerais constituintes das rochas: uma intro-
dução. lisboa: Fundacao Calouste Gulbenkian, 
1992. 728p.

DIAZ, J. et al. Marine Polyphosphate: A Key 
Player in Geologic Phosphorus. Science, n.320, 
p.652-655, 2008.

DOCEGEO - Rio Doce Geologia e Mineração. Re-
visão litoestratigráfica da Província Mineral 
de Carajás. In: CONGRESSO BRASIlEIRO DE 
GEOlOGIA, 35., 1988, Belém. Anexo dos anais... 
Belém: SBG, 1988. p.11-59.

DUARTE, E.W.; KRAUSS, l.A.A. Projeto de di-
mensionamento das jazidas de fosfato de 
Pernambuco. Recife: CONDEPE, 1978. 8p.

DUARTE, P.J. Depósitos de fosfatos na Formação 
Maria Farinha. Anais as Sociedade de Biologia 
de Pernambuco, v.9, n.1, p.37-43, 1949.

FAVA, N. O manto de intemperismo e a quími-
ca do pirocloro de Catalão I: um estudo pre-
liminar. 2001. Dissertação (Mestrado) – Instituto 
de Geociências, Universidade de Brasília, Brasília.

FIlIPEllI, G.M. The global of phosphorous cycle: 



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

105

Série Insumos Minerais para Agricultura, 02). 
Programa de Avaliação Geológico-Econômica de 
Insumos Minerais para Agricultura no Brasil.

KAZAKOV, A.V. The phosphate facies: origin of 
phosphorite and geologic factors of formation of 
the deposits. Proc. Sci. Inst. Fertilizers and 
Insectofungicides, v.145, p.1-106, 1937.

KEGEl, W. Nota sobre os microfósseis do fosfato 
Cretáceo de Pernambuco. Boletim da Socieda-
de Brasileira de Geologia, v.3, n.1, p.73-76, 
1954.

KlEIN, E.l.; lOPES, E.C.S. Geologia e re-
cursos minerais da Folha Santa Luzia do 
Pará – SA.23-V-C-VI: Estado do Pará, Escala 
1:100.000. Belém, CPRM, 2011. No prelo.

KlEIN, E.l.; lARIZZATTI, J.H.; MARINHO, P.A.C.; 
ROSA-COSTA, l.T.; lUZARDO, R.; FARACO, 
M.T.l. Geologia e Recursos Minerais da Fo-
lha Cândido Mendes – SA.23-V-D-II: Estado 
do Maranhão, Escala 1:100.000. Belém, CPRM, 
2008ª. 146 p.

KlIEMANN, H.J.; lIMA, D.V. Eficiência agronômi-
ca de fosfatos naturais e sua influência no fósforo 
disponível em dois solos de cerrado. Pesquisa 
Agropecuária Tropical, v.31, p.111-119, 2001.

KYlE, J.R.; MISI, A. Origin of Zn-Pb-Ag sulfide 
mineralization within Upper Proterozoic phos-
phate-rich carbonate strata, Irecê Basin, Bahia, 
Brazil. International Geology Review, v.39, 
p.383-399, 1997.

lADEIRA, E.A.; BRITO, O.E.A. Contribuição à ge-
ologia do Planalto da Mata da Corda. In: CON-
GRESSO BRASIlEIRO DE GEOlOGIA, 22., 1968, 
Belo Horizonte. Publicações... Belo Horizonte: 
SBG, 1968. p.181-199.

lAPIDO-lOUREIRO, F.E.V.; MElAMED, R. O fósfo-
ro na agroindústria brasileira. In: lAPIDO-lOU-
REIRO, F.E.V.; MElAMED, R.; FIGUEIREDO NETO, 
J. (Ed.) Fertilizantes: agroindústria e susten-
tabilidade. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2009. 
655p., p.257-304.

p.51-63, 1990.

GONÇAlVES, D.F.; KOTSCHOUBEY, B. Caracteri-
zação e gênese da cobertura laterítica fosfática 
do morro Jandiá – NE do Estado do Pará. In: SIM-
PóSIO DE GEOlOGIA DA AMAZONIA, 7, 2001, 
Belém. Resumos Expandidos... Belém: SBG-
-Nucleo Norte, 2001.

GONÇAlVES, D.F.; KOTSCHOUBEY, B.; MAURITY, 
C. Cobertura de alteração laterítica-bauxítica da 
Serra do Piriá e fosfatos associados – NE do Es-
tado do Pará. In: SIMPóSIO DE GEOlOGIA DA 
AMAZONIA, 7, 2001, Belém. Resumos Expan-
didos... Belém: SBG-Nucleo Norte, 2001.

HEINECK, C.A. et al. Projeto Geoquímica do 
Bambuí: levantamento regional. Etapa I Minas 
Gerais. Relatório Final. Belo Horizonte: CPRM, 
1977 4v.

HEINECK, C.A.; GUIMARAES, V.P.; FEBOll, W.A. 
Projeto Geoquímica do Bambui: levantamen-
to regional. Etapa II Minas Gerais. Relatório final. 
Belo Horizonte: CPRM, 1980 4v.

HOFFMAN, P.F. 28th DeBeers Alex. Du Toit Memo-
rial lecture: On Cryogenian (Neoproterozoic) ice-
-sheet dynamics and the limitations of the glacial 
sedimentary record. South African Journal of 
Geology, v.108, p.557-576, 2005.

IMBERNON, R.A.l.; OlIVEIRA, S.M.B.; FIGUEI-
REDO, A.M. Concentração dos ETR nos produtos 
de alteração intempérica do complexo alcalino-
-carbonatíticos de Catalão I, GO. Boletim de 
Geociências do Centro-Oeste, v.17, p.25-28, 
1994.

ISSA FIlHO, A.; lIMA, P.R.A.S.; SOUZA, O.M. As-
pectos da geologia do complexo carbonatítico do 
Barreiro, Araxá, MG, Brasil. In: COMPANHIA BRA-
SIlEIRA DE METAlURGIA E MINERAÇAO. Com-
plexos carbonatiticos do Brasil: geologia. Sao 
Paulo: CBMM, 1984. p.20-44.

JUSTO, l.J.E.C. Fosfato da Serra da Bodoque-
na, Mato Grosso do Sul. Goiânia: CPRM, 2000. 
31 p. 3 Mapas. (Informe de Recursos Minerais. 



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

106

gional no Alto Rio São Francisco e geologia dos 
depósitos fosfáticos da Serra da Saudade - MG. 
2005. 142p. Dissertação (Mestrado) - Instituto 
de Geociências, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte.

lIMA, O.N.B.; UHlEIN, A.; BRITTO, W. Estratigra-
fia do Grupo Bambuí na Serra da Saudade e ge-
ologia do depósito fosfático de Cedro do Abaeté, 
Minas Gerais. Revista Brasileira de Geociên-
cias, v.37, n.4 – Suplemento, p.204-215, 2007.

lINDSAY, W.l. Chemical Equilibria in Soils. 
New York: John Wiley, 1979. 449p.

llOYD, F.E.; BAIlEY, D.K. Complex mineral textu-
res in bebedourite: possible links with alkali clino-
pyroxenite xenoliths and kamafugitic volcanism. 
In: INTERNATIONAl KIMBERlITE CONFERENCE, 
5, June 1991, Araxá. Extended Abstracts... 
Editado por O. H. leonardos, H. O. A. Meyer e J. 
C. Gaspar. Araxá: CPRM, 1991. p.263-269.

lUCAS, J.; FlICOTEAUX, R.; NATHAN, Y.; PRÉ-
VôT, l; SHAHAR, Y. Different aspects of phospho-
rite weathering. In: BENTOR, Y.K. (Ed.) Marine 
phosphorites: geochemistry, occurrence, gene-
sis. Tulsa, USA: Soc. Econ. Paleont.  Miner., 1980. 
p.41-51. 

lUZ, J. S. et al. Projeto Fosfato de Bonito: Re-
latório de prospecção preliminar. Goiânia: CPRM, 
1980. 41 p. Convênio CODESUl/CPRM.

MABESOONE, J. M. Sedimentologia da faixa sedi-
mentar costeira João-Pessoa. Boletim da SBG, 
v.16, n.1, p.57-72, 1967.

MACAMBIRA E.M.B.; REZENDE,N.G.A.M.; CAl-
DERARO, R.C.B.; JORGE JOÃO, X.S.; VAlE, A.G.; 
CARREIRA, J.M.; AlMEIDA, H.G; PUTY, C.O.F.; 
REIS, R.M.; lOBATO, T.A.M.; NEVES, A.P. Pro-
jeto Sulfetos de Altamira-Itaituba: Relatório 
Final. Belém: DNPM/CPRM, 1977. 7 v.

MACHADO JUNIOR, D.l. Geologia do comple-
xo alcalino-carbonatítico de Catalão II (GO). In: 
CONGRESSO BRASIlEIRO DE GEOlOGIA, 37., 
1992, São Paulo. Boletim de Resumos Expan-

lAPIDO-lOUREIRO, F.E.V.; MElAMED, R.; FI-
GUEIREDO NETO, J. (Ed.) Fertilizantes: agroin-
dústria e sustentabilidade. Rio de Janeiro: CE-
TEM/MCT, 2009. 655p.

lAPIN, A.V. et al. Carbonatitos lineares de cin-
turões móveis: uma síntese. Revista Brasileira 
de Geociências, v.29, n.4, p.483-490, 1999 

lEITE, C.M.M. Projeto Serrote da Batateira: 
texto e mapas. Salvador: CBPM, 1983. 38p.

lEITE, C.M.M.; SANTOS, R.A. Tectônica e estru-
tura da região de Campo Alegre de lourdes, NNW 
do Estado da Bahia. In: CONGRESSO BRASIlEI-
RO DE GEOlOGIA, 38., 1994, Balneário de Cam-
boriú. Boletim de Resumos Expandidos... Bal-
neário de Camboriú: SBG, 1994. v.1, p.272-274.

lEMOS, R.l.; GASPAR, J.C. Inversão na ordem de 
cristalização dos minerais em Maicuru. In: CON-
GRESSO BRASIlEIRO DE GEOlOGIA, 41., 2002, 
João Pessoa. Anais... João Pessoa: SBG - Nucleo 
Nordeste, 2002. p.538-538.

lEMOS, R.l.; FONSECA, l.R.; MARTINS, l.P.B. 
Petrografia do Complexo alcalino – ultramáfico 
- carbonatitico de Maicuru-PA. In: CONGRESSO 
BRASIlEIRO DE GEOlOGIA, 35, nov. 1988, Be-
lém. Anais... Belém: SBG, 1988. v.3, p.1400-
1411.

lEVINSON, A.A. Introduction to exploration 
geochemistry. Wilmette, Illinois: Applied Pu-
blishing, 1980. 924p.

lIMA, E.A.M.; lEITE, J.F. Projeto estudo global 
dos recursos minerais da bacia sedimentar 
Parnaíba: integracao geologico-metalogenetica: 
relatorio final da etapa III. Recife: CPRM, 1978. 
212p.

lIMA, F.H.O.; KOUTSOUKOS, E.A.M. Towards an 
Integrated Stratigraphy of the Gramame Forma-
tion (Maastrichtian), CIPASA quarry, Pernambu-
co-Paraíba Basin, NE Brazil. Anuário do Insti-
tuto de Geociências, v.29, n.1, p.81-94, 2006.

lIMA, O.N.B. Grupo Bambuí: estratigrafia re-



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

107

p.14-31. (Boletim DNPM/DFPN, 93).

MENDES, J. C. Estratigrafia e malacofáuna da 
formação Corumbataí na região do Vale ho-
mônimo (Estado de São Paulo). 1950. p.147-
150. Tese (livre Docência) - Instituto de Geoci-
ências, Universidade de São Paulo, São Paulo.

MENDONÇA, J.C.G.S. et al. Caracterização es-
tratigráfica dos metassedimentos da região de 
Itataia – Ceará (Grupo Itataia). In: CONGRESSO 
BRASIlEIRO DE GEOlOGIA, 32., 1982, Salvador. 
Anais... Salvador: SBG, 1982. v.1, p.325–338.

MENDONÇA, J.C.G.S. et al. Jazida de Urânio de 
Itataia-CE. In: SCHOBBENHAUS, Carlos (Coord.) 
Principais depósitos minerais do Brasil: re-
cursos minerais energéticos. Brasília: DNPM, 
1985. v.1., p.121-131. Convênio entre o DNPM e 
a Companhia Vale do Rio Doce com a interveni-
ência da CPRM.

MENOR, E.A.; DANTAS, J.R.A.; SOBRINHO, A.C.P. 
A sedimentação fosfática em Pernambuco e Pa-
raíba: revisão de novos estudos. In: SIMPóSIO 
DE GEOlOGIA DO NORDESTE, 8., 1977. Anais... 
Campina Grande: SBG, 1977. p.1-27, Boletim 
n.6.

MIlANI, E.J.; SANTOS, C.F.; CASTRO, A.H.A. Ge-
ologia e Sistemas Petrolíferos das Bacias 
Sedimentares Brasileiras. [Rio de Janeiro: 
Petrobras, 2003]. Compilação de trabalhos inter-
nos.

MISI, A. Geologia e gênese da fosforita de Ire-
cê, Bahia. Revista Brasileira de geociências, 
v.22, n.4, p.399-406, 1992.

MISI, A.; SOUTO, P. Controle estratigráfico das 
mineralizações de chumbo, zinco, flúor e bário no 
Grupo Bambuí - parte leste da Chapada de Ire-
cê (Bahia). Revista Brasileira de Geociências, 
v.5, n.1, p.30-45, 1975.

MISI, A.; KYlE, J.R. Upper Proterozoic carbo-
nate stratigraphy, diagenesis, and stromatolitic 
phosphorite formation, Irecê Basin, Bahia, Bra-
zil. Journal of Sedimentary Research, n.64, 

didos... São Paulo: SBG, 1992. p.94-95.

MARIANO, A.N.; MARCHETTO, M. Serra Negra 
and Salitre carbonatite alkaline igneous complex. 
In: INTERNATIONAl KIMBERlITE CONFERENCE, 
5, June 1991, Araxá. Extended Abstracts... 
Editado por O. H. leonardos, H. O. A. Meyer e J. 
C. Gaspar. Araxá: CPRM, 1991. p.75-79.

MARON, J.E.P.; BRITO, P.C.R. Projeto Geoquí-
mica do Bambui: levantamento regional. Etapa 
II Bahia. Salvador: CPRM, 1980. 3v.

MARTINS-NETO, M.A. O Supergrupo Espinhaço 
em Minas Gerais: registro de uma bacia rifte-sag 
do paleo/mesoproterozóico. Revista Brasileira 
de Geociências, v.28, n.2, p.151-168, 1998.

MATSUDA, N.H. Caracterização Petrográfica, 
mineralógica, geoquímica e paleoambiental 
da anomalia radiotiva associada a rochas 
carbonáticas da Formação Jandaíra do Cre-
táceo Superior da Bacia Potiguar, Rio Gran-
de do Norte-Brasil. 1988. Dissertação (Mes-
trado) – Escola de Minas, Universidade de Ouro 
Preto, Ouro Preto.

MCARTHUR, J.M. Systematic variations in the 
contents of Na, Sr, CO3, and SO4 in marine car-
bonate fluorapatite and their relation to weathe-
ring. Chemical Geology, v.21, p.89-112, 1979.

MCARTHUR, J.M. Francolite geochemistry com-
positional controls during formation, diagenesis 
metamorphism and weathering. Geochimica et 
Cosmochimica Acta, v.49, p.23-45, 1985.

MCDONOUGH, W.F.; SUNS, S. The composition 
of the earth. Chemical Geology, v.120, p.223-
253, 1995.

MElCHER, G.C. The carbonatites of Jacupiranga, 
São Paulo, Brasil. In: TUTlE, O. F; GITTINS, J. 
Carbonatites. New York: Interscience, 1966. 
p.69-181.

MElO Jr., J.l. Apatita: Paraíba. In: BRASIl. De-
partamento Nacional da Produção Mineral. Rela-
tório da Diretoria -1950. Rio de Janeiro, 1952. 



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

108

siderações genéticas. 1995. 161p. Disssertação 
(Mestrado) - Instituto de Geociências, Universi-
dade de Brasília, Brasília.

NATHAN, Y. The mineralogy and geochemistry 
of phosphorites. In: NRIAGU, J.O.; MOORE, P.B. 
(Ed.) Phosphate Minerals. Berlin: Springer-
-Verlag, 1984. p.275-291.

NElSON, G.J.; PUFAHl, P.K.;HIATT, E.E. Paleoce-
anographic constraints on Precambrian phospho-
rite accumulation, Baraga Group, Michigan, USA. 
Sedimentary Geology, n.226, p.9-21b, 2010.

NOTHOlT, A.J.G.; SHElDON, R.P.; DAVIDSON, 
D.F. Phosphate deposits of the world: phos-
phate rock resources. Cambridge: University 
Press, 1989. v.2, 566p.

OlIVEIRA, C.C.; SOUZA, C.J.M. Projeto Geo-
química do Bambui: levantamento regional - 
Etapa II Goiás. Relatório Final. Goiania: CPRM, 
1980. 4v.

OlIVEIRA, J.C.; BARROS, F.l. Projeto Fosfato 
de São Miguel do Tapuio. Recife: CPRM, 1976. 
4v. Convênio DNPM/CPRM. Relatório interno.

OlIVEIRA, J.E.; BRUNI, D.C. Projeto Geoquími-
ca do Bambui: levantamento regional. Etapa I 
Bahia. Relatório final. Salvador: CPRM, 1977. 3v.

OlIVEIRA, N.P. Fosfatos da região de Santa 
Luzia (nordeste do Estado do Pará). 1977. 
Dissertação (Mestrado) – Curso de Pós-Gradua-
ção em Ciências Geofísicas e Geológicas, Univer-
sidade Federal do Pará, Belém.

OlIVEIRA, N.P.; COSTA, M.l.  Os fosfatos alu-
minosos do Pará e do Maranhão: estágio atual 
de conhecimentos e estratégia para o aprovei-
tamento econômico. Ciências da Terra, v. 10, 
p.16-19, 1984.

PAPINEAU, D. Global biogeochemical changes at 
both ends of the Proterozoic: insights from Pale-
oproterozoic phosphorites. Astrobiology, n. 10, 
p. 165-181, 2010.

p.299-310, 1994.

MISI, A.; SIlVA, M.G. Chapada Diamantina 
Oriental, Bahia: geologia e depósitos minerais. 
Salvador: SGM/UFBA, 1996.

MISI, A.; VEIZER, J. Neoproterozoic carbonate 
sequences of the Una Group, Irecê Basin, Brazil: 
Chemostratigraphy, age and correlations. Pre-
cambrian Research, n.89, p.87-100, 1998.

MISI, A. et al. δ13C and 87Sr/86Sr of phospho-
rites from the São Francisco craton, Brazil: phos-
phogenesis and correlations. In: SOUTH AME-
RICAN SYMPOSIUM ON ISOTOPE GEOlOGY, 5., 
2006, Punta del Este. Short Papers... Punta del 
Este, SASIG, 2006. p.263-266

MISI, A. et al. Chemostratigraphic Correlation of 
Neoproterozoic Successions in South America. 
Chemical Geology, n.237, p.143-167, 2007.

MONTEIRO, C.F. Fosforitos do Grupo Bambui 
na região de campos Belos (GO) a Arrais 
(TO), na borda oeste do Craton São Francis-
co. 2009. 114p. Dissertação (Mestrado) – Insti-
tuto de Geociências, Universidade de Brasília.

MONTEIRO, M.D. Projeto lrecê-Lapão: relatório 
final. Salvador: CBPM, 1987. 2v. Convênio SME - 
CBPM.

MONTEIRO, M.D. Projeto Irecê – Lapão: 3ª 
etapa e reprogramação. Salvador: CBPM. 1990. 
2v. Convênio SME - CBPM.

MONTEIRO, M.D. et al. Projeto metais - base 
e fosfato da Bacia de Irecê: II fase. Salvador: 
CBPM, 1998. 62 p. il. 

MORBIDEllI, l. et al. Mineralogical, petrological 
and geochemical aspects of alkaline and alkaline-
carbonatite associations from Brazil. Earth-Sei.
Rev., v.39, p.135-168, 1995.

MOURÃO M.A.A. A unidade fosfática da For-
mação Sopa-Brumadinho, Supergrupo Espi-
nhaço (região de Conceição do Mato Dentro, 
Minas Gerais): Petrografia, geoquímica e con-



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

109

RIGGS, S.R. Proterozoic and Cambrian phospho-
rites - specialist studies: phosphogenesis and its 
relationship to exploration for Proterozoic and 
Cambrian phosphorites. .In: COOK, P.J.; SHER-
GOlD, J.H. Phosphate Deposits of the World: 
proterozoic and cambrian phosphorites. london: 
Cambrigde University Press, 1986. 386p., p.352-
368. (International Geological Correlation Pro-
gramme Project 156: phosphorites).

RIGGS, S.R; SHElDON, R.P. Paleoceanographic 
and paleoclimatic controls of the temporal and 
geographic distribution of upper Cenozoic conti-
nental margin phosphorites. In: BURNETT, W.C.; 
RIGGS, S.R. Phosphate deposits of the world. 
london: Cambridge University Press, 1990. v.3, 
p.207-222.

RIKER, S.R.l.; PEREIRA, A.R. Prospecto de 
Fosfato Aripuanã-Bararati (AM). Manaus: 
CPRM, 1980. Inédito.

RIOS, J.M. Yacimentos y criaderos de fosfa-
tos y sus genesis: recopilación seletiva y siste-
matizada de información diversa. Madrid: Insti-
tuto Nacional de Indústria, 1970. 285p.

ROSE, A.W.; HAWKES H.E.; WEBB J.S. Geoche-
mistry in mineral exploration. londres: Aca-
demic Press, 1979. 637p.

SAMPAIO, D.R. Projeto Lorena: síntese dos re-
sultados e sugestões para novas programações. 
Salvador: CBPM, 1980. 13 p.

SAMPAIO, D.R. et al. Projeto Lorena: fase I. 
Salvador: CBPM, 1980. 2v. Convênio CBPM - Ca-
raíba Metais.

SANCHES, A.l.; MISI, A.; KAUFMAN, A.J.; AZMY, K. As 
sucessões carbonáticas neoproterozóicas do Cráton do 
São Francisco e os depósitos de fosfato: correlações 
e fosfogênese. Revista Brasileira de Geociências, 
v.37, n.4, p.182-194, 2007. Suplemento.

SANTOS, J.S.; NEVES, B.B.B. Província Borborema. 
In: AlMEIDA, F.F.M. & HASUI, Y. O Pré-cambriano 
do Brasil. São Paulo: Edgard Brücher, 1984. p.123-
186.

PEREIRA, V.P. Alteração no Maciço Alcalino- 
Carbonatítico de Catalão I. 1995. Tese (Dou-
torado) – Instituto de Geociências, Universidade 
Federal do Rio grande do Sul, Porto Alegre.

PESSOA NETO, O.C. et al. Bacia Potiguar. Bole-
tim de Geociências da Petrobras, v.15, n.2, 
p.357-369, 2007.

PIMENTEl, M.M.; AlVARENGA, C.J.S.; ARMS-
TRONG R. Proveniência da Formação Jequitaí, 
Brasil Cental, com base em dados U/Pb Shrimp 
em zircões detríticos. In: CONGRESSO BRASI-
lEIRO DE GEOlOGIA, 41., 2002, João Pessoa. 
Anais... João Pessoa: SBG, 2002. p. 503.

PORTO, B.l.G. Mineração Aurizona S.A: rela-
tório parcial de pesquisa. Brasília: DNPM, 2006. 
Alvará DNPM n. 806042/03. Inédito.

PUFAHl, P.K. Bioelemental sediments. In: JAMES, 
N.P.; DAlRYMPlE, R.W. (Ed.). Facies models 4. 
Canadá: Geological Association of Canada, 2010. 
p.477-503. (GeoText, 6 ).

REIS, N.J. et al. Geologia dos Rios Tapajós, Ju-
ruena (Bararati e São Tomé) e Teles Pires, porção 
sul do Cráton Amazônico, em área limítrofe dos 
estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso. In: 
HORBE, A.M.C.; SOUZA, V.S. (Ed.). Contribui-
ção à Geologia da Amazônia. Manaus: SBG/
Núcleo Norte, 2006. v.4, p.55-68. 

RIBEIRO, C.C. Controle das mineralizações 
no complexo alcalino-carbonatítico de Ca-
talão I. 2004. Tese (Doutorado) – Instituto de 
Geociências, Universidade de Brasília, Brasília.

RIBEIRO, C.C. et al. Pipes de brecha e atividade 
magmática explosiva no complexo alcalino-car-
bonatítico de Catalão I, Goiás. Revista Brasilei-
ra de Geociências, v.31, n.4, p.417-426, 2001.

RIBEIRO, C.C. et al. Mineralogical and field as-
pects of magma fragmentation deposits in a car-
bonate–phosphate magma chamber: evidence 
from the Catalão I Complex, Brazil Journal of 
South American Earth Sciences, v.18, p.355–
369, 2005.



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

110

late Cretaceous-Recent. Marine Authigenesis, 
v.66, p.103-115, 2000.

SIGNOREllI, N.; PINHO, J.M.M.; TUllER, M.P.; 
BAPTISTA, M.C.; BRITO, D.C. (Org.)  Folha 
SE.23-Y-A-III – Lagamar: Escala 1:100.000. 
Belo Horizonte: CPRM, 2010. Programa Geologia 
do Brasil. No prelo.

SIlVA, A.B. Jazida de nióbio de Araxá, Minas Ge-
rais. In: SCHOBBENHAUS, C. (Ed.) Principais 
depósitos minerais do Brasil. Brasília: DNPM, 
1986. p.456-462. v.2.

SIlVA, A.B.; lIBERAl, G.S.; ISSA FIlHO, A.; RO-
DRIGUES, C.S.; RIFFEl, B.F. Depósito de fos-
fato em carbonatito pré-cambriano Angico 
dos Dias- BA. Salvador: SBG, 1987. 15p.

SIlVA, A.B. et al. Geologia e petrologia do Com-
plexo Angico dos Dias (Bahia, Brasil): uma asso-
ciação carbonatítica pré-cambriana. Geochimica 
Brasiliensis, v. 2, n. 1, p. 81-108, 1988.

SIlVA, A.J.P.; lOPES, R.C.; VASCONCElOS, A.M.; 
BAHIA, R. B. C. Bacias Sedimentares Paleozóicas 
e Meso-Cenozoicas. In: BIZZI, l.A. et al. (Ed.) 
Geologia, tectônica e recursos minerais 
do Brasil: texto, mapas e SIG. Brasilia: CPRM, 
2003. 692p., p.55-165.

SIlVEROl, A.C.; TOlEDO, M.C.M.; BENEDITO, 
D.S.; PROCHNOW, l.I. Caracterização e avaliação 
da eficiência agronômica dos compostos organo-
-fosfatados obtidos pelo processo Humifert. In: 
CONGRESSO BRASIlEIRO DE GEOlOGIA, 43., 
2006, Aracaju. Anais... Aracaju: SBG, 2006. p. 
146.

SIqUEIRA, l.P. Anteprojeto Fosfato na Bacia 
Sergipe-Alagoas: relatório 1ª fase, Salvador: 
CPRM/CODISE, 1981.

SOARES FIlHO, P.C.; lANDIM, P.M.B. Compari-
son between the tectonic evolution of the intra-
cratonic and marginal basins in South Brazil. Rio 
de Janeiro: Anais Academia Brasileira de Ci-
ências, v. 48, (Suplemento), p. 313-324, 1975. 

SANTOS, M.D. Geologia e ocorrências mine-
rais da braquianticlinal de Xambioá-Goias. 
1983. 124p. Dissertação (Mestrado) - Instituto 
de Geociências, Universidade Federal do Pará, 
Belém.

SCHEID, C.; MUNIS, M.B. Projeto Cadastra-
mento dos Recursos Minerais Não Metálicos 
do Estado da Paraíba: Relatório Final - Texto. 
Recife: CPRM, 1976. 5v. 

SCHOBBENHAUS, C. et al. (Coords.) Principais 
depósitos minerais do Brasil: rochas e mine-
rais industriais. Brasília: DNPM, 1997. v.4. Parte 
C. 

SCHOBBENHAUS, C. et al. Carta Geológica 
do Brasil ao Milionésimo: sistema de infor-
mações geográficas – SIG. 46 folhas na escala 
1:1.000.000. Brasília: CPRM, 2004. 41 CDs-ROM.

SCHWAB, R.G. et al. The formation of aluminous 
phosphates through lateritic weathering of rocks. 
In: BAlASUBRAMANIAN, K.S.; EVANGElOV, V.P. 
(Ed.) Weathering: its products and deposits. 
Athens: Theophrastus, 1989. p.369-386, v.2.

SEElEY, H. The rock ofthe Cambridge Greensand. 
Geological Magazine, v.3, p.302-307, 1866.

SEER, H.J. Evolução Tectônica dos Grupos 
Araxá e Ibiá na Sinforma de Araxá-MG. 267p. 
1999. Tese (Doutorado) – Instituto de Geociên-
cias, Universidade de Brasília, Brasília.

SHElDON, R.P. Paleolatitudinal and paleogra-
phic distribution of phosphorite. Wasington: 
USGS, 1964. p.106-113. (Professional Paper, 
501-C).

SHElDON, R.P. Episodicity of phosphate deposi-
tion and deep ocean circulation – an hypothesis. 
Society of Economic Paleontologists and Mi-
neralogists, special Publication, v.29, p.239-
48, 1980.

SHIElDS, G.; STIllE, P.; BRASIER, M.D. Isotopic 
records across two phosphorite giant episodes 
compared: the Precambrian-Cambrian and the 



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

111

v.32, n.4, p.393-406, 2002.

TORqUATO, J.R.F.; MISI, A. Medidas isotópicas 
de carbono e oxigênio em carbonatos do Gru-
po Bambuí na região centro-norte do Estado da 
Bahia. Revista Brasileira de Geociências, v.7, 
n.1, p.14-24, 1977.

UHlEIN, A.; TROMPETTE, R.R.; EGYDIO-SIlVA, 
M.; VAUCHEZ, A. A Glaciação Sturtiana (~70MA): 
a estrutura do rifte Macaúbas-Santo Onofre e a 
estratigrafia do Grupo Macaúbas, Faixa Araçuaí. 
Geonomos, v.15, n.1, p.45-60, 2007.

UlBRICH H.H.G.J.; GOMES C.B. Alkaline rocks 
from continental Brazil. Earth-Sei. Rev., v.17, 
p.135-154, 1981.

VAZ, P.T.; REZENDE, N.G.A.M.; WANDERlEY FI-
lHO, J.R.; TRAVASSOS, W.A.S. Bacia do Parna-
íba. Boletim de Geociências da Petrobrás, 
v.15, n.2, p.253-263, 2007.

VEIGA, P; COUTO, P.A. Projeto Apatita: relató-
rio final. Salvador: CPRM, 1971. Convênio DNPM/
CPRM.

YOUNG, C.; BORGHI, l. Corpos de arenitos iso-
lados: um novo modelo exploratório de reserva-
tórios nas Bacias Paleozóicas Brasileiras. In: RIO 
OIl & GAS EXPO AND CONFERENCE, 13., 2006. 
Trabalhos Técnicos... Rio de Janeiro: IBP, 
2006. 1 CD.

YUEYAN, l. Proterozoic and Cam brian phospho-
rites regional re view: China. In: COOK, P.J.; 
SHERGOlD, J.H. Proterozoic and cambrian 
phosphorites: Phosphate deposits of the world. 
london: Cambrigde University Press, 1986. v.1, 
386 p., p. 42- 61. (International Geological Cor-
relation Programme Project 156: Phosphorites).

ZOUHRI, S. et al. The Cretaceous-Tertiary plate-
aus. In: MICHARD, A. et al. (ED.) Continental 
Evolution – The Geology of Morocco: struc-
ture, stratigraphy, and tectonics of the Africa-
-Atlantic-Mediterranean triple junction. Berlin: 
Springer, 2008. p.331–358. (lecture Notes in 
Earth Sciences).

SOARES FIlHO, B.S. Mapeamento regional: 
Projeto Ouro / Conceição do Mato Dentro. Belo 
Horizonte: Metamig, 1986, 48p. Relatório inter-
no.

SONOKI, I.K.; GARDA, G.M. Idades K-Ar de ro-
chas alcalinas do Brasil Meridional e Paraguai 
Oriental: compilação e adaptação as novas cons-
tantes de decaimento. Boletim IG USP - Série 
Científica, v.19, p.63-85, 1988.

SOUZA, E. M.; lIMA FIlHO, M. Marco estratigrá-
fico nos arenitos calcíferos (Formação Itamaracá) 
do Campaniano da bacia Paraíba à luz da estra-
tigrafia de seqüências. Revista de Geologia, 
v.18, n.1, p.61-68, 2005.

SOUZA, J.D.; TEIXEIRA, l.R. Prospecto Rio Sa-
litre: relatório final. Geologia e prospecção geo-
química preliminar do Complexo Rio Salitre. Sal-
vador: CPRM, 1981. 111p.

SPOSITO, G. The Chemistry of Soils. New York: 
Oxford Univ. Press, 1989. 277p.

TINOCO, I.M. Foraminíferos e a passagem 
entre o Cretáceo e o Terciário em Pernam-
buco. 1971. 147p. Tese (Doutorado) – Instituto 
de Geociências, Universidade de São Paulo, São 
Paulo.

TOlEDO, M.C.M. Mineralogia dos principais 
fosfatos do maciço alcalino-carbonatítico de 
Catalão I (GO) e sua evolução no perfil la-
terítico. 1999. Tese (livre Docência) - Instituto 
de Geociências, Universidade de São Paulo, São 
Paulo.

TOlEDO M.C.M.; PEREIRA V.P. A variabilidade da 
composição da apatita associada a carbonatitos. 
Revista do Instituto Geológico, v.22, n.1/2, 
p.27-64, 2001.

TOlEDO, M.C.M.; FERRARI, V.C.; AlCOVER NETO, 
A.; FONTAN, F.; MARTIN, F.; SANTOS, C.N.; CAR-
VAlHO, F.M.S. Fosfatos aluminosos com ferro do 
grupo da crandalita nas coberturas lateríticas de 
Catalão I, Juquiá e Tapira (Brasil) e Chiriguello 
(Paraguai). Revista Brasileira de Geociências, 



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

112



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

113

Capítulo III

G química orientativa para 
pesquisa de fosfato - sedimentos de 
corrente 

eo



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

114



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

115

Capítulo III GEOQUÍMICA ORIENTATIVA PARA 
PESQUISA DE FOSFATO - SEDIMENTOS 
DE CORRENTE 

a mineralização é de origem sedimentar poste-
riormente reconcentrada por processos tectono-
-metamórficos.

III.2. METODOLOGIA DE AMOSTRAGEM E 
ANÁLISE

Em cada alvo foram realizadas amostragens 
de sedimentos de corrente distribuídas no en-
torno das ocorrências conhecidas. O número de 
estações amostradas em cada alvo variou entre 
cerca de 30 a 50 amostras com uma densidade 
de 1 amostra para cada 2 a 4 Km2. A amostragem 
adotou os procedimentos convencionais visando a 
fração fina do sedimento ativo. As etapas de pre-
paração e análise das amostras foram realizadas 
nos laboratórios da SGS-Geosol, em Belo Hori-
zonte. Adotou-se como procedimento geral testar 
2 frações granulométricas e 2 métodos analíticos 
distintos: frações menor do que 80 mesh (<80#) 
e menor do que 230 mesh (<230#), e análises 
com extração por quatro ácidos (4A) e água ré-
gia (AR), sendo a leitura realizada por ICP-AMS 
(inductively coupled plasma atomic mass spec-
trometry), métodos ICM40B e ICM14B da SGS-
-Geosol respectivamente. O fluxograma de pre-
paração e análise encontra-se ilustrado na figura 
III.1. No caso de Itataia o procedimento adotado 
foi diferente pois foram testadas as frações <80# 
e entre 40# e 80# com análise apenas pelo mé-
todo ICM40B.  

III.1. INTRODUÇÃO

O Projeto Fosfato Brasil tem como um de 
seus objetivos estabelecer métodos de pesquisas 
exploratórias adequadas às áreas de maior favo-
rabilidade para ocorrências de fosfatos tanto de 
origem sedimentar como magmática. Uma das 
principais ferramentas a serem utilizadas no pro-
jeto é a geoquímica exploratória. Sendo assim, 
a CPRM selecionou 5 alvos com potencial para 
depósitos de fosfatos, representando diferentes 
áreas típicas no cenário nacional, sobre as quais 
foram executados levantamentos geoquímicos 
orientativos em sedimentos de corrente visando 
estabelecer os procedimentos exploratórios mais 
adequados às áreas em questão.

As áreas selecionadas foram: 1) Bacia de 
Pernambuco-Paraíba (PB), alvo Alhandra, repre-
sentando depósitos sedimentogênicos do Cretá-
ceo Superior; 2) Bacia de Irecê (IR), na Bahia, 
alvo Canarana, representando depósitos sedi-
mentogênicos carbonáticos do Neoproterozóico; 
3) Área Lagamar (LG), alvo Ponte Caída, repre-
sentando depósitos sedimentogênicos associado 
a uma seqüência rítmica associadas ao membro 
Rocinha do Grupo Vazante, correlacionável ao 
Grupo Bambuí; 4) Complexo alcalino-carbonatí-
tico de Serra Negra (SN), representando depó-
sitos magmatogênicos cretáceos e; 5) Área do 
depósito fósforo-uranífero de Itataia que apre-
senta características controversas sobre a sua 
gênese, pois está metamorfizado e remobilizado 
hidrotermalmente. Segundo Castro et al. (2005) 
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de cana de açúcar. Na região desses tabuleiros 
muitas vezes torna-se difícil a distinção entre os 
arenitos das formações Itamaracá, Beberibe ou 
Barreiras. 

O clima da região é do tipo tropical úmido 
e por isso a drenagem da área é bem desenvol-
vida com rios perenes e bem encaixados e com 
aluviões muito arenosos refletindo a abundância 
dos arenitos. 

Os locais mineralizados para este levan-
tamento foram selecionados de acordo com re-
sultados de sondagem efetuados pela CPRM na 
década de 1970. Os níveis mineralizados cons-
tituem camadas métricas nos arenitos e são as-
sociados a elevados valores cintilométricos, com 
contagens superiores a 3000 cps em solo sobre a 
zona mineralizada. 

III.3.2. RESULTADOS

Neste alvo foram amostradas 44 estações 
cobrindo uma área de cerca de 150 Km2 ou apro-
ximadamente 1 amostra para cada 3,4 Km2.

Inicialmente, comparado-se os resultados 
das frações <80# e <230# nota-se teores mais 
elevados de P na fração <230#, tanto pela ex-

III.3. ÁREA BACIA DE PERNAMBUCO-PARA-
ÍBA (PB) - ALVO ALHANDRA

III.3.1. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA

O alvo Alhandra localiza-se entre os muni-
cípios de Alhandra e Conde (Figura III.2). A lito-
estratigrafia da área selecionada para o levanta-
mento inicia-se na base pela Formação Beberibe, 
com arenitos e conglomerados basais represen-
tando sedimentos continentais. Acima ocorre a 
Formação Itamaracá de idade Campaniano-Ma-
astrichtiana, com arenitos calcíferos e siltitos 
de ambiente transicional a marinho raso. Esta 
formação contém níveis fosfáticos associados a 
uma superfície de inundação máxima e transicio-
na para calcários e margas de plataforma car-
bonática rasa da Formação Gramame de idade 
Maastrichtiana. Esta sequência é capeada pelos 
sedimentos da Formação Barreiras de idade Eo-
cênica e depósitos aluvionares do Neógeno, além 
de aluviões recentes (cap. VII.2).

A morfologia da área é dominada por ta-
buleiros sustentados por arenitos sub-horizontais 
sobre os quais se desenvolvem solos arenosos 
bastante húmicos que suportam extensa cultura 

Figura III.1 - Fluxograma de preparação e análise executado pela SGS-Geosol.
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as 2 extrações combinadas com as 2 frações (Fi-
guras III.5 e III.6) pode-se estimar aproximada-
mente o valor limiar pelas quebras na distribuição 
dos pontos da curva de freqüência. Os valores 
médios da população background e população 
anômala foram obtidos pela média geométrica do 
conjunto de dados abaixo e acima do valor limiar, 
respectivamente. O contraste foi obtido pela ra-
zão entre estes valores médios. A tabela III.1 su-
mariza os parâmetros obtidos.

Nota-se que os valores limiares e con-

tração 4A como AR (Figura III.3). Isto ocorre em 
praticamente todos os elementos analisados o 
que aponta para um padrão de diluição na fração 
<80# devido a seu maior conteúdo de quartzo 
que ocorre em abundância nos arenitos das For-
mações Barreiras e Beberibe.

Comparando-se os resultados obtidos pela 
abertura 4A com AR nota-se que nas 2 frações, a 
extração por 4A resulta em teores mais elevados 
devido o maior poder de dissolução desse tipo de 
extração (Figura III.4).

Analisando-se os gráficos tipo QQ plot para 

Figura III.2 – Geologia do alvo Alhandra, Bacia Pernanbuco-Paraíba
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Figura III.3 – Teores de P nas frações <80# e <230#, 
Alhandra-PB.

Figura III.5 - Gráficos tipo QQ plot do P por extração 
4 ácidos nas 2 frações.

Tabela III.1: Parâmetros estatísticos obtidos resultados sedimentos de corrente, Alhandra-PB.

Figura III.4 – Teores de P por abertura 4 ácidos (4A) 
e Agua régia (AR), Alhandra-PB.

Figura III.6 - Gráficos tipo QQ plot do P por extração 
Água régia nas 2 frações.

Meio amostral PB_SS_4A_<80# PB_SS_4A_<230# PB_SS_AR_<80# PB_SS_AR_<230#

N total 62 60 60 45

limiar 160 360 130 250

N >limiar 8 5 8 6

% >limiar 12,90 8,33 13,33 13,33

Media pop.  
anômala

252,98 784,35 205,06 321,70

Media pop. 
background

74,87 120,37 67,62 95,71

Contraste 3,38 6,52 3,03 3,36

Área bacias 
anômalas (Km2)

33 17 23 24
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4A (Figura III.8),  apesar do contraste mais alto 
para esta última. Os resultados por abertura AR 
apresentam contrastes e áreas anômalas em ge-
ral menores que 4A <80# (Figuras III.9 e III.10).

 Para investigar as associações geoquími-
cas foram utilizados os resultados <80# 4A. O 
método empregado foi a Análise Fatorial onde 
os dados geoquímicos multielementares foram 

trastes são maiores para as frações <230# com 
abertura 4A. No entanto, plotando em mapas os 
valores de P observa-se que a distribuição das 
bacias de captação dos pontos anômalos (acima 
do limiar) é mais abrangente na fração <80# 
com abertura 4A, resultando numa área anômala 
total com cerca de 33 km2  (Figura III.7) compa-
rado com 17 km2 na fração <230# com abertura 

Figura III.7 - Mapa de distribuição do P <80# 4A com bacias de captação das amostras anômalas.
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Ni, Al e Sr encontra-se ilustrada nos diagramas 
das figuras III.11, III.12 e III.13 respectivamen-
te e está melhor representada no diagrama que 
confronta o fator 1 com o fator 2 (Figura III.14). 

A associação com Al e Sr possivelmente 
reflete a presença de fosfatos secundários tipo 
goyasita (SrAl3(PO4)2(OH)5.H2O) sendo que o Sr 

log transformados após eliminação de elementos 
com excesso de valores menores que o limite de 
detecção ou de muito baixo contraste. Os resul-
tados mostram que os 5 primeiros fatores expli-
cam 88% da variabilidade dos dados e que o P 
tem sua maior carga no fator 2 juntamente com 
o Ni, Al e Sr (Tabela III.2). A correlação do P com 

Figura III.8 - Mapa de distribuição do P <230# 4A com bacias de captação das amostras anômalas.
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III.15). A partir daí foi então produzido o mapa 
de pontos anômalos dos escores do fator 2 (Fi-
gura III.16) que apresenta uma área anômala 
de 38 Km2, portanto um pouco mais abrangente 
do que aquela delimitada considerando apenas o 
P na fração 80# por abertura 4A (Figura III.7).

também pode ocorrer substituindo o Ca da apa-
tita nos fosforitos. Já o significado da associação 
com Ni ainda não foi possível decifrar. Os escores 
do fator 2 para cada amostra foram extraídos e 
plotados no gráfico tipo QQ plot onde foi pos-
sível identificar um valor limiar de 0,7 (Figura 

Figura III.9 - Mapa de distribuição do P <80# AR com bacias de captação das amostras anômalas.
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Figura III.10 - Mapa de distribuição do P <230# AR com bacias de captação das amostras anômalas.
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Tabela III.2: Resultados análise fatorial sedimentos de corrente 4A <80#, Alhandra-PB

Figura III.11 - Correlação P-Ni nos sedimentos de 
corrente, Alhandra-PB

Figura III.12 - Correlação P-Al sedimentos de corren-
te, Alhandra-PB
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O clima da região é do tipo árido e por isso 
a drenagem da área é efêmera, estando os leitos 
dos rios secos na maior parte do ano e são fre-
quentemente utilizados para cultura de subsis-
tência local. Os aluviões amostrados têm com-
posição mais argilosa já que sofre pedogênese 
devido exposição. Além disso, a topografia da 
região é bastante arrasada e os rios, com baixo 
gradiente, sedimentam material argiloso espe-
cialmente a montante das áreas represadas que 
são freqüentes na região.

III.4.2. RESULTADOS

Neste alvo foram amostradas 27 estações 
cobrindo uma área de cerca de 110 Km2 ou apro-
ximadamente 1 amostra para cada 4,1 Km2.

III.4. ÁREA IRECÊ (BA) - ALVO CANARANA

III.4.1. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA

A área fica situada entre a cidade de Ca-
narana e o povoado de Alto Bonito, Município de 
Lapão. O alvo Canarana constitui uma área com 
ocorrência de fosfato pouco trabalhada próximo 
à jazida de Irecê. Na área aflora uma seqüência 
carbonática da Formação Salitre (Grupo Una), 
representada pela unidade Nova América, su-
bunidades Lapão e Sarandi, além das unidades 
Gabriel e Jussara Superior (Bomfim et al.1985, 
Pedreira et al.1987). As ocorrências de fosfato 
encontram-se na unidade Nova América, subu-
nidade Lapão (Figura III.17) e estão associadas 
a estruturas estromatolíticas e laminitos algais.

Figura III.13 - Correlação P-Sr nos sedimentos de 
corrente, Alhandra-PB

Figura III.15 - Gráficos tipo QQ plot dos escores do fator  2 sedimentos de corrente 4A <80#

Figura III.14 - Análise fatorial sedimento de corrente 
4A <80#  ilustrando associação P-Sr-Al-Ni, Alhandra-
-PB.
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Figura III.16 - Mapa de distribuição de escores do fator 2 do PCA <80# 4A com bacias de captação dos pontos 
anômalos.

Adotando-se o mesmo procedimento de 
tratamento de dados da área da bacia Paraíba, a 
comparação dos resultados das frações <80# e 
<230# também mostra uma concentração mais 
elevada de P na fração <230# (Figura III.18), 
porém a diferença não atinge a proporção da-
quela observada no alvo PB. Padrão semelhan-

te também pode ser observado para outros ele-
mentos. No que se refere à extração, há apenas 
um ligeiro aumento de teores pela extração 4A 
na fração <80 # (Figura III.19).

Analisando os gráficos tipo QQ plot dos re-
sultados de P nas 2 frações e 2 extrações (Figuras 
III.20 e III.21), segundo o mesmo procedimen-
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A distribuição dos teores de P nas 2 frações 
e 2 aberturas na área do levantamento mostra 
que os pontos anômalos (valores acima do li-
miar) são praticamente os mesmos sendo que 
para os resultados 4A < 80# há um ponto anô-
malo adicional em outra bacia mais a Sul  (Figura  
III.22). Nesse caso a área da bacia de captação 
dos pontos anômalos não pode ser medida com 

to adotado na área PB, obtêm-se os parâmetros 
mostrados na tabela III.3. Nota-se que, apesar 
dos mais altos limiares obtidos, comparados 
como a área PB, os contrastes são em geral bai-
xos e mais semelhantes entre si, mostrando que 
este alvo possui baixa expressão anômala e é 
pouco sensível às variações entre as frações ou 
extrações adotadas. 

Figura III.17 – Mapa de localização da área Irecê, alvo Canarana. As células anômalas em sedimento de cor-
rente que aparecem na cor laranja constituem resultados do Projeto Geoquímica do Bambuí realizado pela CPRM 
entre 1977 e 1981.

Figura III.18 - Comparação do P nas frações <80# e 
<230#, em Canarana-BA.

Figura III.19 - Comparação dos resultados P por 
abertura 4 ácidos e água régia, Canarana-Ba.
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representada no diagrama que confronta o fator 
1 com o fator 4 (Figura III.23). Neste caso os 
escores do fator 4 não produziram uma boa dis-
tribuição em mapa possivelmente devido à forte  
influência do Pb e Zn que não se relacionam a 
mineralização de fosfato nos carbonatos.   

A associação do P com Pb, Zn parece ti-
picamente supergência onde o P pode formar 
compostos secundários de Pb e Zn tais como pi-
romorfita, o que pode ser bastante justificável 
em ambiente carbonático. Já a associação com 
Ce pode estar refletindo a presença de rabdofa-
na (CePO4.H2O) ou outros fosfatos de elementos 
terras raras (ETR).

precisão já que há pontos anômalos a Norte do 
alvo o que aponta para a continuação da minera-
lização para além dos limites da área levantada. 
No entanto, tentativamente pode-se sugerir que 
a bacia anômala represente mais do que 20 Km2. 
Análises das associações geoquímicas foram re-
alizadas por meio de análise fatorial, utilizando-
-se os dados da fração <80# 4A e adotando os 
mesmos procedimentos de tratamento de dados 
daquele utilizado na área PB. Foram obtidos 6 
fatores que respondem por 88% da variabilidade 
dos dados sendo que o P tem sua maior carga 
no fator 4 juntamente com o Ce, Zn e Pb (Tabe-
la III.4). A associação P-Ce-Pb-Zn está melhor 

Figura III.20 - Gráficos tipo QQ plot do P com extra-
ção 4 ácidos para 2 frações, Canarana-BA.

Tabela III.3 - Parâmetros estatísticos obtidos resultados sedimentos de corrente, Canarana, BA.

Figura III.21 - Gráficos tipo QQ plot do P com extra-
ção Água Régia para 2 frações, Canarana-BA.

Meio amostral IR_SS_4A_ <80# IR_4A_<230# IR_SS_AR_<80# IR_SS_AR_<230#

N tot 42 41 37 37

limiar 430 525 390 525

N >limiar 8 6 5 5

% > limiar 19,05 14,63 13,51 13,51

Media população 
anômala

700,52 842,00 601,91 754,58

Media pop. 
background

286,29 337,54 225,47 332,69

Contraste 2,45 2,49 2,67 2,27

Área bacias 
anômalas (Km2)

20 +1 20 20 20
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Figura III.22 - Mapa de distribuição do P <80# 4A com bacias de captação das amostras anômalas Canarana, 
BA.
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Figura III.23 - Análise fatorial sedimento de corrente 4A <80# ilustrando associação P-Zn-Pb-Ce Canarana, BA.

Tabela III.4 - Resultados análise fatorial sedimentos de corrente 4A <80#, Canarana, BA.
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circundado por uma zona de piroxenito-bebedou-
rito, composto de diopsídio, flogopita, magnetita, 
perovskita, apatita, calcita e, subordinadamente, 
ilmenita. Dunitos e peridotitos ocorrem próximo 
às margens norte e noroeste.

Neste alvo o levantamento limitou-se a co-
leta de amostras em duas drenagens cobrindo o 
corpo carbonatítico desde seu núcleo, extensa-
mente coberto por capeamento laterítico, até sua 
periferia, atingindo as litologias sedimentares en-
caixantes. A área de ocorrência do complexo pos-
sui forte expressão topográfica de forma circular. 
As drenagens são muito bem encaixadas e de 
alta energia sendo seu leito composto por mate-
rial de granulação grossa e com alto conteúdo de 
minerais pesados. A região como um todo foi afe-
tada por processos de laterização os quais impri-
miram seus efeitos com mais intensidade sobre 
as rochas máficas-ultramáficas e carbonatíticas 
que dominam no interior do complexo, mas que, 
no entanto, afloram apenas próximo às bordas 
das encaixantes que foram soerguidas durante o 
processo de colocação do corpo ígneo.

III.5. ÁREA SERRA NEGRA (MG)

III.5.1. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA

Esta área localiza-se a leste da cidade de 
Patrocínio e inclui o complexo de Serra Negra e 
Salitre de idade Cretácea (Figura III.24). O com-
plexo de Serra Negra é o maior dos complexos 
carbonatíticos do Alto Paranaíba. Está inserido 
nos sedimentos dos Grupos Paranoá e Paraope-
ba, com uma deformação dômica associada. De 
acordo com Mariano & Marchetto (1991), o com-
plexo é composto de um núcleo central de calcita 
carbonatito, com diâmetro estimado de 4,5km, 
frequentemente contendo mais de 20% de apa-
tita e até 5 % de dolomita, com quantidades 
acessórias de flogopita, magnetita, humita, ru-
tilo, pirocloro, baddeleyita, pirrotita e pirita. Vale 
ressaltar que as mineralizações de fosfato não 
afloram nesta área. Sondagens revelaram a pre-
sença substancial de rochas da série foscorítica 
(foscoritos e nelsonitos) associadas ao carbona-
tito. Este corpo carbonatítico-foscorítico central é 

Figura III.24 – Mapa de localização e geologia da área de Serra Negra (Brod et al., 2004).
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extraído por 4A nas frações <80# e < 230#, com 
cerca de 20 Km2 (Figura III.29), em compara-
ção com a extração por AR, com 2,5 Km2 (Figura 
III.30).

A análise preliminar das associações geo-
químicas também foi baseada em análise fatorial 
dos resultados geoquímicos obtidos pela extra-
ção 4A na fração < 80#, apesar do número re-
lativamente reduzido de amostras. Os resultados 
mostram o P com maior carga no fator 2  jun-
tamente com Al-Ga-Sc-V-Ti-As-Mo-Sb-Bi-Zr-Hf 
(Tabela III.6). O grupamento definido por esta 
associação está plotado no diagrama que con-
fronta o fator 2 com o fator 3 na figura III.31. 
A associação do P com Sc, V e Ti aponta para 
a presença das litologias máficas presentes na 
área, enquanto que a associação do P com o Zr e 
Hf refletem a concentração de minerais pesados 
nos sedimentos. Vale lembrar que nesta área há 
uma forte tendência de concentração de minerais 
pesados nos aluviões e muitos dos metais asso-
ciados ao P são tipicamente constituintes desses 
concentrados. Já a associação do P com os me-
tais Mo, Sb, Bi e As, que tipicamente formam oxi-
-ânions, pode indicar substituição no sitio do P na 
estrutura da apatita. Conclui-se, portanto, que 
estas associações devem estar refletindo mais o 
ambiente ígneo máfico e concentração de mine-
rais pesados, incluindo fosfatos, porém não ne-
cessariamente a ocorrência de mineralização de 
fosfato nos carbonatitos.

III.5.2. RESULTADOS

As duas drenagens foram amostradas em 
24 estações cobrindo uma área de cerca de 100 
Km2 ou aproximadamente 1 amostra para cada 
4,3 Km2.

Os testes realizados nas extrações e fra-
ções granulométricas mostram o P (Figura III.25) 
e a maioria do outros elementos concentrados na 
fração< 230 #, com exceção do Cr que passa 
a se concentrar na fração <80#, especialmente 
quando apresenta teores mais elevados, devido 
sua ocorrência na forma de grãos de cromita. As-
sim, nota-se um padrão de diluição na fração < 
80 #. Comparando-se os resultados para P ex-
traídos por 4A e AR parece não haver diferenças 
significativas em ambas as frações apesar do for-
te espalhamento dos pontos no gráfico da figura 
III.26.

A partir do gráfico tipo QQ plot (Figuras III. 
27 e III.28) foram obtidos os parâmetros mostra-
dos na tabela III.5. É importante frisar que nesta 
área não há mineralização aflorante conhecida, 
assim não se sabe se os altos valores limiares 
obtidos são relacionados à mineralização pro-
priamente dita ou se reflete o alto conteúdo de 
P associado ao corpo carbonatítico. Em todo caso 
os altos teores de P são marcantes apesar dos 
baixos contrastes obtidos.

Em mapa, a distribuição das bacias de cap-
tação anômalas são mais abrangentes para o P 

Figura III.25 - Comparação do P nas frações <80# e 
<230#, Serra Negra.

Figura III.26 - Comparação dos resultados P por 
abertura 4 ácidos e água régia, Serra Negra.
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Figura III.27 - Gráficos tipo QQ plot do P com extração 4 ácidos para 2 frações, Serra Negra.

Tabela III.5 - Parâmetros estatísticos obtidos resultados sedimentos de corrente, Serra Negra.

Figura III.28 - Gráficos tipo QQ plot do P com extração Água Régia para 2 frações, Serra Negra.

Meio amostral SN_SS_4A_<80# SN_4A_<230# SN_SS_AR_<80# SN_SS_
AR_<230#

N tot 42 42 34 29
limiar 1100 2000 1400 2000
N >limiar 9 8 5 4
% >limiar 21,43 19,05 14,71 13,79
Media pop. 
anômala

1289,93 2516,20 1893,04 2761,60

Media pop. 
background

390,66 1125,24 746,86 1319,79

Contraste 3,30 2,24 2,53 2,09
Área bacias 
anômalas (Km2)

15 15 2,5 2,5
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Figura III.29 - Mapa de distribuição do P <80# 4A com bacias de captação das amostras anômalas. Serra Ne-
gra.
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Figura III.30 - Mapa de distribuição do P <80# AR com bacias de captação das amostras anômalas. Serra Ne-
gra.
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Tabela III.6 - Resultados análise fatorial sedimentos de corrente 4A <80#, Canarana, BA.

Figura III.31 - Análise fatorial sedimento de corrente 4A <80# ilustrando associação P-Al-Ga-Sc-V-Ti-Zr-Hf-Mo-
-Sb-As. Serra Negra.
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A partir dos gráficos tipo QQ plot dos re-
sultados de P nas 2 frações e 2 extrações (Figu-
ras III.34 e III.35), obtêm-se os parâmetros da 
tabela III.7. Nota-se os altos teores médios das 
populações anômalas assim como os contrastes 
quando comparados com aqueles obtidos nas ou-
tras áreas trabalhadas. Isto deve refletir tanto 
a natureza mais rica desta mineralização assim 
como seu grau de exposição na rede de drena-
gem.

Em mapa observa-se que a distribuição dos 
pontos anômalos é semelhante quando são com-
paradas as frações e aberturas utilizadas, porém 
há um pequeno ganho em área de bacia anômala 
considerando os resultados de 4A <80# (Figura 
III.36) já que apontam outro conjunto de pontos 
anômalos cerca de 3 km a SW da área anômala 
principal.

A análise fatorial dos resultados por extra-
ção 4A <80# indica uma forte associação do P 
com Sr e Ca concentrados no fator 2 (tabela III.8 
e figura III.37), o que aponta para a presença 
de apatita. Além disso, através da análise biva-
riada foi possível observar que para o grupo de 
amostras com teores mais altos de P os teores de 
Ba, U e Y são também mais elevados, conforme 
ilustra os gráficos binários da figura III.38. Estes 
elementos geralmente ocorrem substituídos na 
estrutura da apatita e também contribuem, em-
bora secundariamente, nas associações do fator 
2. Assim, os escores desse fator foram extraídos 
e plotados em mapa (Figura III.39) considerando 
um limiar de valor igual a 1,0 tirado de gráfico 
tipo QQ plot. Nota-se que a distribuição dos pon-
tos anômalos permite delinear uma área conten-
do bacias de captação anômala de 14 Km2, por-
tanto sem qualquer ganho em relação às áreas 
anômalas definidas pelo P somente.

III.6.3. ANÁLISE DE VARIÂNCIA

Nesta área foi possível efetuar análise de 
variância já que em mais de 30 estações foram 
coletadas, além das amostras de rotina, amos-
tras duplicatas de campo. A análise de variância 
permite avaliar se os procedimentos amostrais 
e laboratoriais (preparação e análise), cuja vari-
ância é denominada de Técnica, são adequados 
para discriminar com segurança a diferença de 
teores entre os pontos amostrados. A variância 
técnica é baseada nas diferenças de teores entre 

III.6. ÁREA LAGAMAR - ALVO PONTE CAÍDA

III.6.1. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA

O levantamento foi realizado na localidade 
denominada Ponte Caída, cerca de 30 Km a les-
te da cidade de Coromandel. O alvo Ponte Caída 
constitui uma ocorrência de fosfato de baixo inte-
resse econômico segundo resultados explorató-
rios obtidos por outras empresas nos anos 70. O 
alvo Ponte Caída situa-se a cerca de 10 a 15 Km 
na extensão SW do principal trend de Lagamar, 
muito bem marcado pelas anomalias aerogama-
espectrométricas no canal U. Os fosforitos estão 
encaixados em uma seqüência de siltitos interca-
lados com ritmitos, arenitos e calcários. Na mina 
de Lagamar os fosforitos com fluorapatita encai-
xam-se em ritmitos sobrepostos a ardósias es-
curas carbonosas e carbonáticas, intensamente 
microdobradas. Estratigraficamente os depósitos 
pertencem ao Grupo Vazante, de idade Mesopro-
terozóico, porém alguns autores consideram que 
a unidade fosfática pertence à Formação Serra da 
Saudade ou ao Grupo Bambuí do Neoproterozói-
co (Signorelli et al., 2010).

A região possui clima úmido sendo bem 
drenada com rios perenes bem encaixados. A 
morfologia da área é dominada por colinas su-
aves a não ser pelas serras mais proeminentes 
controladas pela ocorrência de silexitos, porém 
com desníveis não superiores a 50 m. 

III.6.2. RESULTADOS

Neste alvo foram amostradas 56 estações 
cobrindo uma área de 110 Km portanto uma den-
sidade de 1 amostra para cada 1,96 Km2.

Assim como nas outras áreas, os resultados 
nas 2 extrações e 2 frações granulométricas mos-
tram o P (Figura III.32) assim como a maioria dos 
outros elementos concentrados na fração< 230 # 
repetindo-se assim o padrão de diluição na fração 
< 80 # já observado. Na comparação dos resul-
tados para P extraídos por 4A e AR parece haver 
ótima concordância dos resultados exceto para 
faixa de teores muito anômalos onde a extra-
ção por AR forneceu teores pouco mais elevados 
(Figura III.33) fato este ainda sem explicação, 
podendo no entanto ser devido à inconsistências 
analíticas não avaliadas neste trabalho.  
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Figura III.32 - Comparação do P nas frações <80# e 
<230#, Ponte Caída.

Figura III.34 - Gráficos tipo QQ plot do P com extra-
ção 4 ácidos para 2 frações, Ponte Caída

Tabela III.7 - Parâmetros estatísticos obtidos resultados sedimentos de corrente. Ponte Caída.

Figura III.33 - Comparação dos resultados P por 
abertura 4 ácidos e água régia, Ponte Caída.

Figura III.35 - Gráficos tipo QQ plot do P com extra-
ção Água Régia para 2 frações, Ponte Caída.

Meio amostral LG_SS_4A_<80# LG_4A_<230# LG_SS_AR_<80# LG_SS_
AR_<230#

N total 68 68 68 68

Limiar (ppm) 800 1300 850 1200

N >limiar 15 10 14 11

% >limiar 22,06 14,71 20,59 16,18

Media pop. 
Anômala (ppm)

2795,65 5149,64 3233,24 4780,03

Media pop. 
background

338,77 584,80 328,14 497,20

Contraste 8,25 8,81 9,85 9,61

Área bacias 
anômalas (Km2)

14 14 13,5 12
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sociados ao P apresentam valores bem inferiores 
que 20 %, o que aponta que em todos os meios 
amostrais utilizados os procedimentos adotados 
são satisfatórios considerando que o objetivo do 
levantamento é a detecção de presença de mine-
ralização de fosfato. A elevada variância técnica 
verificada para metais tais como Bi, W Ta, Th, 
Mo, nas análises por 4A <80# deve-se à baixa 
qualidade analítica dos referidos metais e à baixa 
variabilidade de seus teores na área levantada. 

as amostras de rotina e as duplicatas de campo, 
a qual é então comparada com a Variância total, 
dada pela diferença dos resultados entre todas 
as estações amostradas. Os resultados mostra-
dos na tabela III.9 indicam o percentual da va-
riância técnica sobre a variância total. Segundo 
recomendação de Ramsey et. al. (1992) este 
percentual não deve ultrapassar 20% para ga-
rantir a confiança nos dados. Segundo os resulta-
dos obtidos todos os elementos importantes as-

Figura III.36 - Mapa de distribuição do P <80# 4A com bacias de captação das amostras anômalas. Ponte Caída.
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Tabela III.8 - Resultados análise fatorial sedimentos de corrente 4A <80#, Ponte Caída.

Figura III.37 - Análise fatorial sedimento de corrente 4A <80# ilustrando associação P-Sr-Ca, Ponte Caída.
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Figura III.38 – Gráficos binários ilustrando correlação do P com Ca, Sr, U, Y e Ba em sedimento de corrente 4A 
<80#, Ponte Caída
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Figura III.39 - Mapa de distribuição dos escores do fator 2  (P-Ca-Sr). Ponte Caída.

III.7. ÁREA ITATAIA (CE)

Para esta área adotou-se um procedimento 
diferente devido já haver um levantamento de 

sedimentos de corrente anterior. Este levanta-
mento fez parte dos trabalhos de mapeamento 
da folha Quixadá na escala de 1:250.000 (Fri-
zzo, 2008) com densidade de 1 amostra por 20 
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Análise de variância em duplicatas de campo

4A < 80# 4A <230# AR  <80# AR <230#

Elem %varTEC/TOT Elem %varTEC/TOT Elem %varTEC/TOT Elem %varTEC/TOT

Bi 85,58 In 15,08 Sn 97,24 Sn 105,79

W 51,53 Be 14,79 Bi 77,37 Bi 72,91

Ta 38,53 Bi 12,58 Nb 53,46 Cd 62,67

Th 27,17 Al 6,48 Be 44,24 Nb 49,63

Mo 26,64 Cr 4,25 Sb 33,38 Be 28,22

Sb 19,37 Cd 4,07 Cu 32,67 Li 19,72

Lu 18,44 Sn 3,48 Mo 30,26 As 12,08

As 18,29 As 3,31 As 12,62 Cu 11,70

Be 15,95 Ta 2,22 Rb 8,33 Ce 10,78

Cr 14,77 Cs 1,98 Pb 6,07 La 10,51

Hf 14,57 Lu 1,74 Co 3,68 Mo 8,15

Zr 11,29 Nb 1,61 Fe 3,47 Cr 6,01

Tb 10,24 Fe 1,49 Cs 3,41 Ga 4,58

Sn 9,38 Mo 1,17 Ni 2,82 Pb 3,95

Rb 8,97 Zn 1,16 Cr 2,79 Sb 3,77

Ce 8,28 Ga 1,07 Ce 2,78 Mn 3,70

U 8,18 Na 1,05 Ga 2,33 Co 3,56

Yb 8,00 Sb 1,03 Th 2,31 Fe 3,52

Pb 7,73 Pb 1,01 Mn 2,09 Cs 3,11

La 7,20 Cu 0,99 Sc 1,92 W 3,07

Nb 6,05 K 0,93 La 1,65 Rb 2,26

K 6,05 Sc 0,89 Li 1,49 K 2,22

Ti 5,71 W 0,81 K 1,36 Ni 2,07

Cu 5,22 Mn 0,66 Ba 1,34 Mg 1,41

Co 4,96 Tl 0,65 Al 1,06 Sc 1,30

Zn 4,54 Th 0,64 U 1,05 Th 1,05

Fe 4,53 Co 0,60 Mg 1,04 Ba 0,64

Sc 3,89 Ce 0,59 Zn 0,51 Zn 0,24

Na 3,76 Hf 0,56 V 0,48 U 0,17

V 3,74 La 0,49 Ca 0,41 Al 0,16

Ga 3,07 Rb 0,42 Sr 0,40 Zr 0,16

Tl 3,05 Ba 0,41 Zr 0,22 Ca 0,12

Ba 2,66 Ti 0,33 P 0,20 V 0,06

Mn 2,16 Yb 0,29 Y 0,06 Y 0,02

Ni 2,03 Li 0,28 Ag  P 0,01

Y 1,94 V 0,26 Au  Sr 0,01

Li 1,86 Mg 0,21 B  Ag  

Tabela III.9 – Análise de variância em sedimentos de corrente,  Ponte Caída.
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Os corpos de minério são colofanitos que 
ocorrem em diferentes formas e associações, 
mas preferencialmente nos mármores e rochas 
calciosilicáticas. Em relação à tipologia dos mi-
nérios Castro et al. (2005) definem os seguintes 
tipos principais: a) colofanito maciço; b) colofa-
nito botrioidal; c) brechas (de albitito, polimíticas 
e de colofanito) carbonosas e não-carbonosas; d) 
veios stockwork de colofanito; e) colofanito ocu-
pando vacúolos (vazios) em albititos (ou epissie-
nitos); f) colofana disseminada nos mármores, 
gnaisses  e rochas cálcio-silicáticas.

Os modelos genéticos existentes sobre o 
depósito de Itataia apontam para duas vertentes 
principais, uma hidrotermal com fonte magmato-
gênica e outra metamórfica-hidrotermal com fon-
te sedimentogênica, ambas com enriquecimento 
supergênico através do fenômeno de carstifica-
ção.

A área levantada encontra-se sob regime 
semi-árido onde a rede de drenagem, apesar de 
ser bem definida, tem seu leito dominado por 
cascalheiras típicas de regime de enxurrada. Os 
sedimentos são, portanto de granulometria gros-
sa o que reflete um ambiente onde a dispersão 
deve ter um componente clástico importante. 
Devido a isto optou-se então por testar a respos-
ta geoquímica da fração mais grossa (40-80#) 
dos sedimentos de corrente.

km2 com resultados multielementares incluindo 
P na fração <80# com extração por Água Ré-
gia. Estes dados geoquímicos foram reprocessa-
dos e reinterpretados buscando-se avaliar mais 
especificamente a resposta geoquímica emitida 
pelo depósito de U-P de Itataia. O levantamen-
to orientativo propriamente dito focalizou a área 
do entorno da jazida conhecida e seus resultados 
são também apresentados a seguir.

III.7.1. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA

A jazida fósforo-uranífera de Itataia tem re-
cursos da ordem de 9 milhões de toneladas de 
fosfato e 80 mil toneladas de urânio. Encontra-se 
associada a uma seqüência metassedimentar neo- 
proterozóica, metamorfisada em fácies anfiboli-
to, individualizada localmente como Grupo Ita-
taia ou, regionalmente, como Complexo Ceará, 
Unidade Independência (Figura III.40).

A jazida possui geometria complexa, onde 2 
corpos podem ser individualizados. O corpo prin-
cipal, de forma elipsoidal, ocorre em uma eleva-
ção, com dimensões 800m x 400m e profundida-
de de até 180m, com plunge para leste. O outro 
corpo é alongado na direção NW com extensão 
de aproximadamente 800m e profundidade va-
riando de 100m a 200m.

Al 1,39 Tb 0,20 Cd  Au  

Mg 1,31 Ni 0,19 Ge  B  

Ca 0,93 U 0,10 Hf  Ge  

Sr 0,83 Y 0,06 Hg  Hf  

P 0,60 Ca 0,06 In  Hg  

Ag  P 0,03 Na  In  

Cd  Sr 0,01 Re  Na  

Cs  Zr 0,16 S  Re  

In  Ag  Se  S  

Re  Re  Ta  Se  

S  S  Te  Ta  

Se  Se  Ti  Te  

Te  Te  W  Ti  

elementos com variância técnica >20% da variância total

elementos com variância técnica < 20 % da variância total

elementos sem avaliação por excesso de valores < LD

Tabela III.9 – Análise de variância em sedimentos de corrente,  Ponte Caída (continuação).



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

144

das por meio de análise fatorial que mostrou o 
P com participação importante nos fatores 3 e 
4 (Tabela III.10). No Fator 3 o P está associado 
ao  Zr e Hf e o mapa dos escores desse Fator 
(Figura III.44) mostra que sua concentração se 
dá claramente em toda a porção W da folha, não 
apresentando dessa forma, qualquer relação com 
a jazida. No Fator 4 o P esta associado ao Ca e Sr 
e a distribuição de seus escores mostra valores 
mais altos concentrados principalmente no entor-
no da jazida embora ocorra também em outros 
pontos na folha (Figura III.45). Este fator prova-
velmente reflete a influência das rochas calciossi-
licatadas que fazem parte do contexto geológico 
da jazida. Há também uma fraca correlação com 
ETR-U-Y refletida no fator 2 que pode ter relação 
com a jazida. Conclui-se que com a densidade de 
amostragem adotada o P mostra teores anômalos 
no entorno da jazida o que é reforçado principal-
mente pelo Ca e Sr (Fator 3) e secundariamente 
por ETR, U e Y (Fator 4). Outros pontos na folha 
são também anômalos para estes metais, porém 
o significado disso é ainda desconhecido.

 III.7.2 PROCESSAMENTO DOS DADOS LE-
VANTAMENTO REGIONAL, FOLHA QUIXADÁ (ESC. 
1:250.000)

Os dados geoquímicos desse levantamento 
foram reprocessados visando avaliar mais espe-
cificamente a resposta geoquímica da jazida de 
P-U nos sedimentos de corrente. 

Com o auxílio dos gráficos tipo QQ plot 
estabeleceu-se novos limiares para o P com va-
lores de 0,045 % e  0,115 % de P para anoma-
lias de 2ª e 1ª ordem respectivamente (Figura 
III.41). Estes resultados estão plotados no mapa 
da figura III.42 onde nota-se uma série de pon-
tos anômalos, a maioria concentrada na porção 
SW e central da folha. Desses pontos chama a 
atenção 6 deles que delimitam uma bacia de cap-
tação anômala no entorno da jazida. Adotando 
o mesmo procedimento nota-se que elementos 
tais como U (Figura III.43), Y e ETR também são 
anômalos neste mesmo entorno embora ocorram 
também anomalias em outros locais da folha. 

As associações geoquímicas foram verifica-

Figura III. 40 - (A) Subprovíncia setentrional da Província Borborema com a localização da região de Itataia 
dentro do domínio Ceará Central; (B) detalhe da área do depósito fósforo-uranífero de Itataia, mostrando a lo-
calização das lentes de colofanito inseridas em mármores e calciosilicáticas (Compilado de Castro et al.2005).
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Figura III. 41 - Gráfico QQ plot indicando valores limiares de 0,045% e 0,115% de P em sedimentos de corren-
te, Folha Quixadá (escala 1:250.000, Frizzo 2008). 

Figura III. 42 – Distribuição do P segundo limiares obtidos a partir do reprocessamento dos dados de levanta-
mento de sedimentos de corrente, Folha Quixadá (escala 1:250.000, Frizzo 2008).
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forma de grão menores do que 80#. Portanto, os 
resultados reportados adiante se referem apenas 
à fração menor do que 80 #. 

Com o auxílio de gráficos do tipo QQ plot 
estabeleceu-se valores limiares de 1400 e 1800 
ppm de P na fração <80# 4A (Figura III.47). Os 
parâmetros estatísticos obtidos a partir desses 
dados estão na tabela III.11.  Plotando estes va-
lores em mapa (Figura III.48) observa-se que os 
pontos anômalos acima de 1400 ppm coincidem 
na maior parte com as áreas anômalas delimi-
tadas de acordo com os resultados do levanta-
mento 1:250.000. Os resultados mais baixos 
restringem-se de maneira geral às drenagens 
provenientes de E-SE as quais também resul-
taram em valores background no levantamento 
regional.  Os limiares mais elevados do levan-
tamento de detalhe se devem às análises terem 
sido realizadas por extração multi-ácida com 
maior poder de extração do que com água régia. 
Assim, as áreas anômalas para P delimitadas no 
levantamento regional foram confirmadas no le-
vantamento de detalhe.

As associações geoquímicas do P se mos-

III.7.3. RESULTADOS DO LEVANTAMENTO ORIEN-
TATIVO NO ENTORNO DO DEPÓSITO DE ITATAIA

Neste alvo foram amostradas 38 estações 
cobrindo uma área de 96 Km2, portanto uma 
densidade 2 amostras para cada 2,5 Km2.

Foram testadas as frações granulométri-
cas menor do que 80# e entre 40 e 80#  já que 
havia suspeita de dispersão clástica, passível de 
ser detectada nas frações mais grossas. Todas as 
38 estações de amostragem foram coletadas em 
duplicatas de forma a permitir realizar testes de 
análise de variância visando testar os procedi-
mentos de coleta e análise adotados.

Os resultados da análise granulométrica 
mostram que o P se encontra invariavelmen-
te concentrado na fração <80#, assim como a 
maioria dos outros elementos à exceção do Al, K, 
Na, Sr e Ba que refletem justamente a presença 
de feldspatos preservados na fração mais grossa 
(Figura III.46). Assim, fica descartada a possibi-
lidade de concentração de fosfatos ou seus de-
rivados na fração grossa. No entanto, isto não 
descarta a possibilidade de dispersão clástica na 

Figura III.43 - Distribuição do U segundo limiares obtidos a partir do reprocessamento dos dados de levanta-
mento de sedimentos de corrente, Folha Quixadá (escala 1:250.000, Frizzo 2008).
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Tabela III.10 – Análise fatorial sedimento de corrente Folha Quixadá (escala1:250.000, Frizzo 2008).

traram bem definidas exclusivamente com ETR, 
U, Y e Th (Figura III.49) plotados nos gráficos 
das figuras III.50 e III.51 para U e La respectiva-
mente. Isto difere dos resultados do levantamen-
to 1:250.000 que mostra ETR-U-Y-Th no fator 2 
com baixa participação do P. Além disso no levan-
tamento de detalhe a associação do P com Ca e 

Sr não aparece. Isto se deve à escala do levanta-
mento que, no detalhe, apontou com mais preci-
são a associação da mineralização com ETR-U-Y-
-Th, e também ao fato de que no detalhe todas as 
amostras se encontram dentro do ambiente das 
rochas calco-silicatadas, as quais não são exclu-
sivas da mineralização propriamente dita.
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Figura III. 45 - Mapa dos escores do Fator 4 P-Sr-Ca, Folha Quixadá (escala 1:250.000, Frizzo 2008).

Figura III. 44 - Mapa dos escores do Fator 3 P-Zr-Hf Folha Quixadá (escala 1:250.000).
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Figura III. 46 - Correlação P - Ca, U, La, Al e K nas frações <80# e 40-80#.
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Figura III. 47 - Gráfico QQ plot com os limiares de 1400 e 1800 ppm de P.

Tabela III.11 - parâmetros estatísticos do P (ppm) sedimentos de corrente, Itataia.

Meio amostral IT_SS_4A_<80#
N total 78
limiar 1400
N >limiar 48
% >limiar 63
Media pop. background 852
Media pop. anômala 2015
contraste 2,36
Área bacias anômalas 
(Km2)

30

Mediana geral 1555
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Figura III. 48 - Distribuição do P segundo limiares obtidos do levantamento regional da Folha Quixadá e no 
levantamento de detalhe no entorno da jazida de U-P.
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na tabela III.12 mostram que o percentual da 
variância técnica na variância total sempre ultra-
passa o limite de 20 a 25 % segundo recomen-
dação de Ramsey et. al. (1992). Estes resultados 
insatisfatórios se devem à extrema variabilida-
de composicional entre os locais de amostra-
gem dentro da mesma estação de amostragem 
(amostras duplicatas de campo), mas incorpora 
também o erro analítico que não foi medido nes-
te levantamento já que as alíquotas laboratoriais 
dessas mesmas amostras não foram submetidas 
ao laboratório para re-análise. Apesar disso, no-
ta-se que no caso da fração < 80#, ao menos o 
P e Sr apresentam uma variância técnica ainda 
relativamente baixa, na faixa de 25% enquanto 
que os ETR, U e Th ficam na faixa de 35 a 50%, 

III.7.4. ANÁLISE DE VARIÂNCIA

Todas as 38 estações de amostragem foram 
coletadas em duplicatas com o intuito de efetuar 
cálculos de análise variância. Através desse tipo 
análise é possível verificar se a variância técnica, 
dada pelo conjunto de erros de procedimentos 
amostrais e laboratoriais (preparação e análise) 
é suficientemente menor do que a variância total 
dos dados de modo que a interpretação dos da-
dos possa ser realizada com razoável confiança. 
A variância técnica é medida pela diferença entre 
as amostras de rotina e as duplicatas de campo 
enquanto que a variância total dos dados é me-
dida pela diferença dos resultados entre todas as 
estações amostradas. Os resultados mostrados 

Figura III. 49 – Associações do P com ETR, U, Y e Th 
observado no levantamento de detalhe no entorno da 
jazida de Itataia.

Figura III. 51 - Correlação do P com U no levantamento de detalhe no entorno da jazida de Itataia.

Figura III. 50 - Correlação do P com La no levanta-
mento de detalhe no entorno da jazida de Itataia.
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Tabela III.12 - Análise de variância em sedimentos de corrente na área de Itataia. Realce em amarelo para os 
elementos relacionados à mineralização e em verde os relacionados a feldspatos.

%Variância Técnica na Variância Total
< 80# 40 - 80#

Ni 110,98 Sb 117,60
Cr 104,68 La 90,06
W 102,74 Li 86,51
Pb 97,81 Ce 83,45
Mo 92,34 Th 83,27
Be 88,80 Mn 83,07
Sn 87,72 Cd 82,47
Ce 85,65 Hf 79,68
Hf 64,09 Tb 79,50
Al 59,78 Ta 77,94
Zr 59,37 Mo 75,66
Sb 58,04 Yb 71,95
Mn 57,26 Y 70,09
Na 53,63 Ti 68,63
Co 52,56 Zn 68,06
Tl 49,64 W 67,46
Tb 49,63 Zr 66,76
Rb 49,59 Sn 63,37
Cu 49,09 Fe 62,47
Li 47,94 Nb 62,13
Ca 47,33 Sc 60,76
La 46,98 Ga 56,93
Fe 46,91 Lu 56,86
Ta 46,16 U 55,35
Th 45,37 Be 53,32
Nb 43,60 V 52,53
U 41,35 Cu 47,71
Zn 40,72 Tl 47,56
Y 39,62 Rb 44,17
Yb 39,56 Co 44,13
Ga 39,27 Ni 39,62
V 39,17 Mg 37,88
Lu 35,01 Cr 28,59
Sc 30,82 Al 28,45
Ti 29,71 Na 27,96
K 28,24 P 27,72
Sr 27,41 Ca 22,88
P 26,70 K 20,80
Cd 25,92 Pb 19,99
Mg 24,91 Ba 14,63
Ba 23,01 Sr 4,96



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

154

# apresentou um contraste ligeiramente melhor. 
No alvo IR os resultados foram todos muito se-
melhantes, assim como no alvo LG, exceto pelo 
contraste ligeiramente mais alto obtido pela ex-
tração AR na fração <80#.

O enriquecimento de teores de quase todos 
os elementos na fração <230# comparado com 
a fração < 80 # é observado em todos os alvos 
como mostrado pela razão entre os teores me-
dianos de P na fração <230# e <80# (2ª linha 
Tabela III.13). Isto é atribuído essencialmente à 
diluição da fração <80# que no caso da área PB 
se dá pela presença de litologia arenosa, e na 
área SN, pela drenagem de alta energia que fa-
vorece a predominância de areia mais grossa nos 
sedimentos. No entanto, a fração <80#, apesar 
de diluída, apresenta melhores padrões de con-
traste/dispersão.

Conclui-se então que o procedimento mais 
adequado a ser adotado na prospecção geoquí-
mica para fosfatos é utilizar a fração <80# evi-
tando assim problemas operacionais de campo e 
de preparação de amostras para recuperar fra-
ções mais finas que sejam representativas. É 
possível que, se adotando uma fração intermedi-
ária (<150#) resulte num padrão de contraste e 
dispersão ainda melhor.

Quanto à extração, os resultados por 4A em 
geral foram mais efetivos para P já que mostram 
um melhor padrão de contraste /dispersão (Fi-
gura III.52). Além disso, a extração 4A permite 
maior segurança na interpretação de dados mul-
ti-elementares onde elementos tais como Al, Ba, 
Sr, Y, e ETR são frequentemente associados aos 
fosforitos (Tabela III.14).

Considerando a razão dos teores medianos 
de P pela extração 4A sobre AR em ambas as 
frações (3ª linha da Tabela III.13), nota-se que 
o alvo PB foi o que mostrou as razões mais al-
tas, seguidos de IR, sendo que IR esta diferen-
ça é mais notável na fração <80#. Em LG, am-
bas as extrações foram semelhantes. Em SN, há 
um maior espalhamento dos resultados (Figura 
III.26), porém em média ambas as extrações são 
semelhantes.

 As diferenças entre as extrações são rela-
cionadas à solubilidade das fases portadoras do P 
nos sedimentos de corrente já que a extração por 
AR, ao contrário da extração por 4A, não ataca 
fosfatos pouco solúveis tais como a monazita e 
outros fosfatos secundários mais estáveis no am-

chegando no entanto a 85% no caso do Ce. No 
caso da fração 40-80# os resultados são em ge-
ral piores para os ETR, enquanto que o Al, Na, 
Ca, K e Ba, também enriquecidos nesta fração, 
apresentam relativa melhora, possivelmente de-
vido à uma distribuição mais uniforme de frag-
mentos de feldspatos nesta fração comparada 
com a < 80#. 

Pode-se especular a respeito desses resul-
tados baseado nas características da área que, 
sujeita a uma dispersão dominantemente clásti-
ca, naturalmente resulta em alta heterogeneida-
de entre os locais de amostragem. No entanto, 
no caso do P isto é menos importante. Há ainda 
o fato de que este levantamento de detalhe fi-
cou muito restrito à área anômala onde a maioria 
das amostras possui teores de P bastante ele-
vados (média de 1680 ppm), impedindo assim, 
observar melhor o contraste com áreas de back-
ground o que elevaria a variância total dos da-
dos. É possível também que a variância analítica 
(não medida) tenha sido demasiadamente alta, 
contribuindo para uma elevada variância técni-
ca. No entanto, para alguns elementos, o baixo 
contraste entre as estações de amostragem pode 
ser simplesmente um atributo natural da área le-
vantada. 

III.8. CONCLUSÕES

Levantamentos geoquímicos de sedimentos 
de corrente são eficazes na detecção de minera-
lizações de fosfato conforme testado nos diferen-
tes ambientes investigados neste trabalho. Estes 
levantamentos podem ser realizados em escalas 
regionais, como os que são geralmente execu-
tados pela CPRM como parte de levantamentos 
básicos, com densidade de amostragem variando 
de 1 amostra a cada 10 a 20 Km2. Esta densidade 
de amostragem se mostrou compatível com o ta-
manho das áreas anômalas detectadas segundo 
mostra o gráfico da figura III.52, o qual mos-
tra também o contraste obtido para cada meio 
amostral e analítico utilizado. Assim, a julgar 
pelos padrões de contraste/dispersão (tamanho 
área anômala) obtidos verifica-se que o melhor 
resultado no alvo PB foi por 4A<80# que, ape-
sar de apresentar um contraste semelhante aos 
outros resultados, mostra a maior área anômala 
com 33 Km2. No alvo SN o melhor resultado tam-
bém foi por extração 4A sendo que a fração <80 
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detecção do método analítico adotado (50 ppm 
por ICP-MS), com exceção das áreas magmato-
gênicas de SN e IT onde o os limiares excedem 
20 vezes o limite de detecção. Nessa faixa de va-
lores a precisão analítica (medida pelas duplica-
tas analíticas porém não reportado neste relató-
rio) é pior do que o desejado nível de 10 % que 
só é atingido acima de 1500 ppm. Além disso, os 
contrastes também são baixos (maiores valores 
no alvo LG com 8 a 10 vezes o background) uma 
vez que estamos lidando com um elemento me-
nor que, ao contrário de elementos traço, tem 
importante participação na composição química 
de diversas litologias. Tudo isto contribui para o 
aumento das incertezas nas interpretações dos 
resultados geoquímicos. 

Dentro deste quadro a apreciação das as-
sociações geoquímicas pode auxiliar na interpre-
tação dos resultados. No entanto as associações 
aqui estabelecidas encontram-se na maioria dos 
casos bastante alteradas em relação ao ambiente 
primário da mineralização devido às transforma-
ções intempéricas, com possível exceção da área 
de IT sujeita à um processo de dispersão mais 
clástico, embora neste caso a associação geoquí-
mica observada deva estar relacionada mais ao 
ambiente carbonatítico do que à mineralização de 
fosfato propriamente dita.

biente supergênico. Assim, pode-se sugerir que 
em PB e IR o P parece estar contido nessas fa-
ses menos solúveis formadas por transformações 
supergênicas no curso do processo de disper-
são. Já em LG pode-se supor que a apatita seja 
o principal mineral de P presente nos sedimen-
tos refletindo mais diretamente o ambiente da 
mineralização primária. Em SN talvez o P esteja 
presente tanto na apatita como em óxidos de Fe 
dado o ambiente eminentemente laterítico, mas 
pode estar também em silicatos Fe-Mg caracte-
rístico das litologias máficas presentes na área. 
As diferentes proporções entre estas fases nos 
sedimentos seriam então responsáveis pelo es-
palhamento de pontos observados no gráfico que 
compara as 2 extrações (Figura III.26). Outra 
característica marcante em SN são os altos te-
ores de P que refletem o ambiente carbonatítico 
com rochas ultramáficas associadas. Isto resulta 
numa substancial elevação do background e num 
baixo contraste o que pode dificultar a identifi-
cação de anomalias de P relacionadas à fosfatos 
neste ambiente. Já os altos teores de P nos sedi-
mentos que drenam IT devem-se à ótima exposi-
ção do depósito que ocorre em morrote bastante 
proeminente na topografia, no entanto o contras-
te permanece baixo.

 Cabe reforçar que os limiares e backgroun-
ds obtidos são, em geral, próximos ao limite de 

Figura III.52 – Padrões de Contraste x Dispersão nos alvos investigados.
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Tabela III.13 – Teores medianos de P em ppm e razões calculadas entre as frações e extrações utilizadas

Tabela III.14 - Resumo das associações geoquímicas nos 4 alvos.

Extração/ 
Fração

Alvo
PB IR SN LG IT

4A < 80#
4A<230#
AR<80#
AR<230#

77
144
67
97

353
381
270
385

648
1390
789
1480

494
690
485
628

1555
534 (40-80#)

4A <230#/<80#
AR <230#/<80#

1,87
1,45

1,08
1,43

2,15
1,88

1,40
1,29

<80# 4A/AR
<230# 4A/AR

1,15
1,48

1,31
0,99

0,82
0,94

1,02
1,10

Limiares < 80# 4A 160 430 1100 800 1800

Alvo Associações geoquímicas
PB P-Ni-Al-Sr
IR P-Ce-Pb-Zn
SN P-Al-Sc-V-Ti-As-Mo-Sb-Zr-Hf
LG P-Sr-Ca-Ba-U-Y
IT P-ETR-U-Y-Th
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Capítulo IV

E
prospecção de fosfato magmático e 
sedimentar - áreas magmáticas na região 
do Alto Paranaíba/Triângulo Mineiro e 
sedimentar na região de Rocinha-Lagamar

studos orientativos geofísicos na 
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Capítulo IV ESTUDOS ORIENTATIVOS GEOFÍSICOS NA 
PROSPECÇÃO DE FOSFATO MAGMÁTICO 
E SEDIMENTAR - ÁREAS MAGMÁTICAS NA 
REGIÃO DO ALTO PARANAÍBA/ TRIÂNGULO 
MINEIRO E SEDIMENTAR NA REGIÃO DE 
ROCINHA-LAGAMAR

IV.2. OBJETIVOS

Este trabalho tem os seguintes objetivos 
principais: 1) estudos geofísicos visando a deter-
minação de parâmetros e metodologias explora-
tórias para a prospecção de jazidas de fosfato, 
magmático e sedimentar; 2) testar a aplicabili-
dade destas metodologias em outras jazidas já 
conhecidas e; 3) aplicar esta metodologia de tra-
balho visando a prospecção de outras áreas mais 
abrangentes e de geologia similar.

IV.3. CORPOS MAGMÁTICOS – CHAMINÉS 
ALCALINAS

As Chaminés Alcalinas Carbonatíticas de 
Catalão I e II, situadas em Goiás, Araxá, Tapira 
e Patrocínio, em Minas Gerais, são conhecidas de 
longa data, sendo todas elas predominantemente 
mineralizadas em Fosfato, Nióbio e Titânio, sendo 
o Titânio ainda não aproveitado economicamente 
(Figura IV.1). Estas chaminés são hoje responsá-
veis pela produção de 80% do fosfato do Brasil 
e mais de 90% do consumo mundial de nióbio 
(Araújo et al. 2002) . Pelo fato destas jazidas 
terem apresentado respostas espetaculares em 
levantamentos aerogeofísicos, as mesmas foram 
escolhidas como ponto de partida para pesqui-
sa das propriedades e parâmetros geofísicos de 
Chaminés Alcalinas.

IV.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é analisada a aplicabilidade 
dos métodos aerogeofísicos magnetométricos 
e gamaespectrométricos, com altura de vôo de 
100m e espaçamento entre as linhas de 500m, 
para a prospecção de fosfato. Para tal, foram 
usados os dados obtidos dos levantamentos ae-
rogeofísicos recentes executados na região do 
Alto Paranaíba/Triângulo, nos estados de Minas 
Gerais e Goiás. Para efeito de análise, as anoma-
lias estudadas foram separadas em dois grupos: 
corpos magmáticos e sedimentares. O estudo 
dos corpos magmáticos foi baseado nas anoma-
lias das chaminés alcalinas de Catalão, Araxá e 
Tapira, enquanto que nos depósitos sedimentares 
foram estudados os dados geofísicos da jazida de 
Rocinha, situada no município de Lagamar, Minas 
Gerais. Três resultados bastante significativos fo-
ram conseguidos com a análise dos dados aero-
geofísicos: 1) a interpretação dos dados levou à 
indicação de três novos alvos mais profundos e 
sem evidências superficiais, com grandes possi-
bilidades de se tratar de anomalias de chaminés 
alcalinas; 2)  identificação, de cinco anomalias 
de chaminés alcalinas ultramáficas na divisa dos 
Estados de Goiás e Mato Grosso, na região de 
Iporá /Jussara; e 3) caracterização da jazida de 
Rocinha com  a delimitação precisa do corpo mi-
neralizado, através de suas propriedades magné-
ticas e gamaespectrométricas, principalmente, a 
associação entre os altos teores de  urânio e as 
rochas fosfáticas.   
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As chaminés alcalinas têm idade cretácea, 
constituídas pela intrusão de rochas ultramáficas, 
seguidas de sucessivas intrusões carbonatíticas 
(Brod et al. 2004). As ações de processos de 
intemperismo deram origem a um material ter-
roso saprolitizado, que hoje é objeto das lavras 
nestas chaminés. O processo de intemperismo 
ocasionou alteração com posterior lixiviação dos 
elementos móveis cálcio, magnésio e potássio, e 
concentração de ferro, fósforo e nióbio, gerando 
zoneamentos caracterizados essencialmente pela 
associação dos teores de P

2
O

5 
apatítico, MgO e 

relação CaO/P
2
O

5,
, quais sejam: a) zona estéril; 

b) zona de oxidação; c) zona micácea; d) zona 
sílico-carbonatada.

IV.3.1 - PARÂMETROS MAGNETOMÉTRICOS DAS 
CHAMINÉS ALCALINAS 

Os seguintes parâmetros magnetométricos 
foram então aplicados: 1) nos mapas de intensi-
dade total aparecem como anomalias bipolares 
magnetizadas na direção do N-S do campo ge-
omagnético; 2) no sinal analítico são anomalias 
circulares, sugerindo o modelo de corpos cilín-
dricos, que geologicamente são definidos como 
chaminés; 3) os diâmetros, destas chaminés, va-

riam em torno de 5.000m, profundidades rasas 
a aflorantes; 4) as chaminés são intensamente 
magnéticas, chegando a variações anômalas de 
até 10.000nT; 5) nas bordas destas chaminés 
existem grandes concentrações de magnetita e 
ilmenita; 6) essa maior magnetização nas bordas 
é também verificada em outras três anomalias 
desconhecidas (anomalias 4, 5, 6, 7); 5) todas 
as chaminés ocorrem ao longo da faixa dos line-
amentos 1250. 

IV.3.2 - PARÂMETROS GAMAESPECTROMÉTRI-
COS DAS CHAMINÉS ALCALINAS 

As chaminés alcalinas apresentam baixo 
teor de potássio (K) e altos teores de tório  (Th) 
e urânio (U) (Figura IV.2). Obviamente, esta pro-
priedade pode ser verificada em locais onde as 
chaminés, ou parte das mesmas são aflorantes. 
O levantamento sobre Araxá e Tapira, permitiu 
definir quanto às presenças de K, U e Th, os parâ-
metros seguintes, relativos aos níveis de radioa-
tividade das rochas que constituem as chaminés: 
1) K – o teor médio deste elemento nas chaminés 
é de 5% e nas encaixantes é bem maior, variando 
de 15% a 25%; 2) U – teores médios na faixa de 
10 ppm a 15 ppm sobre a chaminé e de 2 ppm 

Figura IV.1 - Mapa de situação das chaminés alcalinas e lineamento N125o.
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nas encaixantes, porém nas bordas das chaminés 
o teor chega a 25 ppm; 3) Th – teor médio de 150 
ppm nas chaminés e valores próximos a zero nas 
encaixantes, porém nos contatos, assim como no 
caso do urânio, o Th apresenta altos valores, que 
chegam a 250 ppm; 4) nos mapas ternários, as 
chaminés aparecem muito bem delimitadas, pro-
porcionando uma primeira idéia da distribuição 
dos elementos radioativos nestes corpos.

IV.3.3 - IDENTIFICAçãO DAS CHAMINÉS ALCALI-
NAS DE IPORÁ/JUSSARA

Na divisa dos estados de Goiás e Mato 
Grosso, na região de Iporá/Jussara, são detecta-
das seis anomalias semelhantes à Catalão, Ara-
xá e Tapira, tanto quanto às suas propriedades 
magnéticas, como radiométricas relacionadas à 
Província Alcalina de Goiás. Foi feito então um 
estudo comparativo entre as formas de seções 

anômalas de intensidade magnética total e sinal 
analítico das anomalias de Catalão I e II e de três 
anomalias de Iporá. Os resultados, apresentados 
na Figura IV.3, permitem afirmar que todas estas 
anomalias são semelhantes e, por conseguinte, 
realmente correspondem a chaminés alcalinas. 
Esta dedução é ainda mais reforçada quando se 
observa que, tanto Catalão, quanto as outras 
cinco anomalias, apresentam altos teores tório e 
urânio e baixos teores de potássio. Cabe ainda 
ressaltar que outra provável chaminé alcalina foi 
detectada ao sul de Iporá, já na borda da Bacia 
do Paraná.

Por fim, levando-se em conta que a região 
de Iporá/Jussara já era há tempos conhecida 
como alvos para a pesquisa de minerais metáli-
cos, principalmente níquel, consideramos que as 
chaminés identificadas pela geologia podem ser 
enquadradas como chaminés alcalinas ultramá-
ficas. 

Figura IV.2 – Propriedades magnéticas e gamaespectrométricas das chaminés alcalinas, tomando como exem-
plo as jazidas de Catalão I e II. Nota-se que as mesmas são muito magnéticas e possuem altos teores de Th e 
baixos teores de K.
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Figura IV.3 – A comparação entre as Chaminés Alcalinas de Catalão e as anomalias de Iporá – Jussara, mostram 
uma grande semelhança entre elas, indicando que as anomalias de Iporá – Jussara são também de chaminés.

IV.3.4 - INDICAçõES DE NOVAS CHAMINÉS NA 
REGIãO DE ARAXÁ – TAPIRA

 
O fato das grandes minas de fosfato e ni-

óbio do Brasil estarem situadas em uma região 
restrita do Alto Paranaíba/Triângulo Mineiro mos-
tra que seu ambiente geológico é altamente favo-
rável para a descoberta de novas chaminés, so-
bretudo, as não aflorantes. Assim, usando-se os 
parâmetros, descritos acima, foi escolhida uma 
faixa que vai de Serra Negra a Araxá para um es-
tudo mais refinado dos dados aerogeofísicos (Fi-
gura IV.4). Foram usadas técnicas de filtragens 
de comprimento de onda, de amplitude e de fre-
qüência de anomalias, a fim de eliminar feições 
anômalas que mascaram ou deformam anoma-
lias de chaminés. Estes estudos proporcionaram 
resultados altamente promissores, chegando-se 
à visualização e delimitação de três novos alvos 
anômalos (anomalias 5, 6 e 7), até então desco-
nhecidos, situados nas proximidades de Araxá e 
Tapira. Porém, para tornar este estudo conclu-
sivo, é imprescindível que se faça uma pesqui-
sa geológica detalhada das anomalias 5, 6 e 7 e 
também na anomalia 4 que é um alvo bem indi-
vidualizado e diferente dos demais. 

Estas anomalias são aqui analisadas tendo 

como base, principalmente, suas feições magne-
tométricas: 1) estas anomalias estão localizadas 
em um ambiente geológico propício à jazimentos 
de chaminés alcalinas (Alinhamento N125o); 2) 
no mapa de profundidade (Euler 3D), verifica-se 
uma expressiva semelhança entre as anomalias 
5, 6 e 7 e as chaminés já conhecidas, sendo este 
o maior argumento de que as mesmas são tam-
bém chaminés (Figura IV.5).  Nota-se uma maior 
magnetização nas bordas do corpo. As profundi-
dades indicadas são valores relativos, indicando 
apenas que as rochas magnéticas em um local 
são mais rasas ou profundas do que em outros; 
3) as anomalias 5, 6 e 7 correspondem a corpos 
cilíndricos semelhantes a Araxá, Tapira, Catalão, 
porém com sinais de gamaespectrometria bem 
atenuados por estarem a maiores profundidades. 
Estes sinais se devem apenas a traços de elemen-
tos que migraram para a superfície (Figura IV.6); 
4) acredita-se que, embora estes corpos não se-
jam aflorantes, é possível que exista evidências 
geológicas discretas em superfície; 5) a anomalia 
4 difere em forma e profundidade das demais, 
refletindo um corpo com forma totalmente dife-
rente de chaminé. Como é também uma anoma-
lia gamaespectrométrica, trata-se possivelmente 
de um corpo aflorante.
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Figura IV.4 – Mapa de intensidade magnética total com filtragem das anomalias de maiores amplitudes de forma 
a realçar as anomalias menores.
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Figura IV.6 – Mapa Ternário da distribuição dos isótopos radioativos de Potássio, Urânio e Tório. Nota-se que 
as anomalias 5, 6 e 7, indicadas como prováveis chaminés alcalinas pela magnetometria, talvez, por serem mais 
profundas, não apresentem respostas mais evidentes.

IV.4 - CORPOS SEDIMENTARES -  MINA DE FOS-
FATO DE ROCINHA

Os depósitos de fosfato de Rocinha (415 Mt 
com teor de 10 a 15% de P2O5) e Lagamar (5Mt 
com teor de 30 a 35% de P2O5) estão situados 
no município de Rocinha e Patos de Minas, rela-
cionando-se a Formação Rocinha, porção basal 
do Grupo Vazante, depositada sobre diamictitos 
glaciais da Formação Serra do Bonito (Dardenne 
2000; Pinto & Martins-Neto 2001). Sanches et 
al. (2007) destacam a semelhança das litofácies 
das mega-seqüências e da quimioestratigrafia de 
87Sr/86Sr, sugerindo a existência de correlações 
entre os Grupos Vazante, Bambuí e Una (consi-
derações do Capítulo II). Sanches et al. (2007) 
mostram que os depósitos de carbonato fluora-
patita de Rocinha e Lagamar, ambos localizados 
em unidades estratigráficas abaixo da Formação 
Serra do Garrote, fornecem valores isotópicos 
consistentemente dentro da mesma faixa obtida 
nas outras seções dos Grupos Bambuí e Una. 

Segundo Dardenne et al. (1986), o minério 

destas jazidas está disposto em leitos com es-
pessuras milimétricas a centimétricas (Foto IV.1), 
sob a forma de lentes, laminações e agregados 
cristalinos finamente granulados de carbonato-
-fluorapatita, além de fosforito intraclástico, es-
pecialmente no depósito de Lagamar. De acordo 
com esses autores (op.cit.), a fosfogênese dos 
depósitos de Rocinha e Lagamar foi um evento 
eodiagenético, caracterizado por processos de 
substituição de sedimentos carbonáticos e argi-
losos ricos em matéria orgânica.

Quanto aos aspectos geofísicos é interes-
sante notar que a jazida sedimentar de Rocinha 
está situada na mesma região das jazidas mag-
máticas. Tal região chama também a atenção pe-
los altos valores de fosfato nas amostragens de 
geoquímica, como no caso dos tufos vulcânicos 
da Formação Mata da Corda (Figura IV.7). Po-
rém, nos trabalhos de prospecção através de ae-
rogeofísica os alvos com maiores potenciais são 
aqueles onde predomina os altos teores de urâ-
nio, sendo a jazida de Rocinha o melhor exemplo 
desta afirmativa. 
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Foto IV.1 - Depósito de Rocinha caracterizado por intercalações de siltitos e fosforitos laminados (escuro).

Figura IV.7 – (A) Mapa do nível de Urânio, com contorno da anomalia de maior valor, correspondente ao corpo 
do fosfato de Rocinha (B) Mapa Magnético de Sinal Analítico, mostrando que a região é fracamente magnética.
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Rocinha, ou com ambientes propícios à minerali-
zações de fosfato. Estas áreas deverão então ser 
objeto de análises estatísticas, usando-se os pa-
râmetros definidos para Rocinha.

IV.5. CONCLUSÕES GERAIS
     
Sugere-se que as três anomalias indicadas 

como prováveis chaminés alcalinas (corpos 5, 6 
e 7), sejam investigadas através de geologia de 
detalhe, geofísica terrestre e geoquímica. 

A identificação, de cinco anomalias de cha-
minés alcalinas ultramáficas, mineralizadas em 
níquel, na divisa dos estados de Goiás e Mato 
Grosso, na região de Iporá /Jussara, é confirma-
da por trabalhos de pesquisa mineral na área por 
empresas privadas.

A resposta obtida em Rocinha mostra que 
a pesquisa de fosfato sedimentar pode ser feita 
usando gamaespectrometria, dando prioridade à 
análise das anomalias isoladas de urânio.

No que se refere a determinação de parâ-
metros e metodologias exploratórias, os estudos 
da Região do Alto Paranaíba apresentaram resul-
tados  expressivos e simples de serem aplicados.

As chaminés alcalinas são intensamente 
magnéticas, chegando a variações de 10.000 nT 
e possuem altos teores de Th e U e baixos teores 
de K.

Existem na região do Alto Paranaíba, em 
Minas Gerais e Goiás, centenas de anomalias 
para corpos kimberlíticos rodeando as chaminés 
alcalinas, em um raio de apenas 100 km. Mais 
importante ainda, é que nesta região já foram 
encontrados dezenas de diamantes com mais de 
100 quilates, que são os maiores e mais puros 
diamantes do Brasil. Algumas dessas anomalias 
não foram investigadas para corpos kimberlíti-
cos. O Serviço Geológico do Brasil deverá investi-
gar estas anomalias através do Projeto Diamante 
Brasil. 
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Capítulo V A PESQUISA PARA FOSFATO EM BACIAS 
NEOPROTEROZÓICAS BRASILEIRAS 

ton do São Francisco. 
Segundo Sanches et al. (2007), os depó-

sitos de fosfato das bacias neoproterozóicas do 
Cráton do São Francisco apresentam as seguin-
tes características: 1) íntima associação com es-
truturas estromatolíticas, o que pode ser uma 
importante indicação da influência de microorga-
nismos controlando a fosfogênese; 2) associação 
com diamictitos glaciais; 3) quando não associa-
dos com diamictitos, revelam a presença de valo-
res negativos de δ13C nos horizonte carbonáticos 
logo abaixo dos depósitos, o que sugere algum 
evento glacial discreto possa ter ocorrido antes 
da formação dos fosforitos.

Excluindo-se as coberturas neoproterozói-
cas do Craton do São Francisco, fosforitos são 
também conhecidos no Grupo Corumbá, com 
íntima associação com sequências estromatolíti-
cas e no Grupo Estrondo (Formação Xambioá). 
Rochas fosfatadas são também registradas no 
Grupo Araras e na Formação Serra do Caeté, no 
estado do Mato Grosso. 

Durante a pesquisa do Projeto Fosfato Bra-
sil foram selecionadas algumas áreas relaciona-
das às seguintes coberturas neoproterozóicas 
brasileiras: Arraias (bacia Bambuí - TO/GO), Rio 
Pardo (BA), Acauã (Faixa Sergipana - BA), Ara-
ras/Caetés e Planalto da Serra (Faixa Paraguai 
- MT), Januária (bacia Bambuí - MG), Bodoquena 
(bacia Corumbá - MS) e Itaiacoca (Faixa Ribeira 

V.1.1 INTRODUÇÃO

A existência de um amplo episódio de for-
mação de concentrações de fosfatos marinhos 
entre o final do Neoproterozóico e o Cambria-
no tem seus registros em vários continentes, a 
exemplo dos depósitos de fosfato de Doushantuo 
(China) e da Bacia de Volta (África), dentre ou-
tros.

Em geral, os principais eventos de fosfo-
gênese sucederam períodos glaciais responsá-
veis pela produção de uma grande quantidade 
de água fria, rica em nutrientes e que, logo após 
o período glacial, ocorre um aumento da produ-
tividade orgânica na zona fótica, principalmente 
em áreas com temperaturas mais amenas (Cook 
& Shergold 1986). De acordo com Nelson et al. 
(2010) e Pufahl (2010), em geral, a fosfogêne-
se neste período está relacionada a mares epi-
continentais e a ambientes de água rasa, onde 
a precipitação de fluorapatita está relacionada a 
condições de Fe-redox, num oceano estratifica-
do, ou de Fe-redox e atividade microbiana asso-
ciada (Figura V.1.1).

 No Brasil importantes depósitos de fosfori-
tos estão relacionados à extensa cobertura neo- 
proterozóica (Figura V.1.2) que evoluiu a partir 
de eventos extensionais ocorridos entre 900 e 
600 Ma (Condie, 2002), com registros de impor-
tantes eventos glaciogênicos de idade sturtia-
na, marinoana ou gaskieriana (Alvarenga et al. 
2007; Rodrigues, 2008; Misi et al. 2007; Sial et 
al. 2009), especialmente nas coberturas do Cra-
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são apresentados aqui e fazem parte do relatório 
do Projeto Fosfato Brasil: Áreas Planalto da Ser-
ra, Araras e Serra do Caeté (Abreu Filho et al., 
2011). Já as pesquisa em Itaiacoca e Januária 
foram iniciadas recentemente e, por este motivo, 
os resultados somente farão parte do relatório 
final, com finalização prevista para 2012. 

- SP/PR).
Nos capítulos subsequentes serão apresen-

tados dados preliminares das áreas Arraias, Rio 
Pardo, Acauã, Caetés e Bodoquena. Os principais 
resultados das Áreas Araras e Planalto da Ser-
ra, no Estado do Mato Grosso, relacionados a ro-
chas do Grupo Araras/Grupo Alto Paraguai não 

Figura V.1.1 – Modelo de acumulação da maior parte dos fosforitos precambrianos segundo Nelson et al. 2010. 
Barra vermelha marca a acumulação dos fosforitos.

Figura V.1.2 - Principais depósitos e ocorrências de fosfato associado a unidades sedimentares/metassedimen-
tares neoproterozóicas.
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rochas associadas ao Grupo Bambuí, nesta re-
gião, definindo-se os níveis ricos em fósforo nos 
sedimentos pelito-carbonáticos da unidade hos-
pedeira da mineralização, seguindo-se a meto-
dologia proposta para o Projeto Fosfato Brasil, 
com a intenção de ampliar as perspectivas de mi-
neralização na área. Adicionalmente está sendo 
realizada prospecção geoquímica de sedimentos 
de corrente, concentrado de minerais pesados e 
solo, além de interpretação de dados geofísicos 
aéreos na região, correlacionando-os com os de-
pósitos conhecidos para a definição de novos al-
vos e ampliação do potencial da área.

V.2.1.1 – MATERIAS E MÉTODOS

Este trabalho constou de mapeamento ge-
ológico, onde foi enfatizado o reconhecimento e 
estudo das litofácies do grupo Bambuí, porta-
doras das mineralizações fosfáticas. Foram exe-
cutados diversos perfis regionais, com o estudo 
de afloramentos e amostragem sistemática de 
rocha, com realização de testes com molibdato 
de amônia no campo. As amostras selecionadas 
foram encaminhadas para analises químicas em 
laboratório da SGSGeosol. Foram também reali-

V.2 - A PESQUISA DE FOSFATO NA BACIA 
BAMBUÍ OESTE: ÁREA ARRAIAS TO/GO

V.2.1 – INTRODUçãO

A região sudeste do Estado de Tocantins 
e nordeste de Goiás caracteriza-se por possuir 
rochas carbonáticas e terrígenas pertencentes 
a plataforma neoproterozóica do Grupo Bam-
buí. Importantes eventos fosfogenéticos foram 
registrados nas coberturas neoproterozóicas do 
Craton do São Francisco relacionados aos Grupos 
Bambuí e Una. Na bacia de Irecê, Grupo Una, 
os depósitos de fosfato estão associados a es-
tromatólitos colunares e tapetes algais. No Gru-
po Bambuí os depósitos estão associados a rit-
mitos da Formação Sete Lagoas e da Formação 
Serra da Saudade. Segundo Misi et al. (2007), 
três mega-sequências estratigráficas estão re-
presentadas nas coberturas neoproterozóicas do 
Craton do São Francisco e as mega-sequências 
carbonáticas apresentam pelo menos dois ciclos 
transgressivo-regressivos. A fosfogênese do Sete 
Lagoas estaria relacionada ao primeiro ciclo e a 
de Irecê ao segundo ciclo. Dentre as áreas es-
colhidas, para execução de estudos, foi incluída 
a região de Arraias, em função da presença de 
mineralizações fosfáticas conhecidas associadas 
a Formação Sete Lagoas (depósitos de São Ben-
to, Coité I, Coité II e Barreiro). Estas minerali-
zações são atualmente alvo de pesquisa de di-
versas empresas, onde se destaca os trabalhos 
executados pela equipe de geologia da Mineração 
Itafós. Outro fator relevante é a proximidade da 
área, com importante pólo agro-industrial, onde 
existem grandes campos de soja e milho, implan-
tados e em franca expansão, situados no oeste 
da Bahia e noroeste de Minas Gerais, constituin-
do uma região agrícola de interesse estratégico. 
Os depósitos e ocorrências de fosfato conhecidos 
nesta região localizam-se imediatamente acima 
dos diamictitos glaciais da Formação Jequitaí. 

A área estudada está situada na zona li-
mítrofe entre os estados de Tocantins e Goiás, 
inserida nas folhas Arraias, Aurora do Norte, Tai-
pas, Taguatinga e Conceição do Norte, limitadas 
pelas coordenadas 12°00’ a 13°00’ de latitude 
sul e 47°00’ a 46°00’ de longitude oeste (Figura 
V.2.1).

Pretende-se conhecer os controles estrati-
gráficos, faciológicos, texturais e estruturais das Figura V.2.1 – Localização da área de Arraias.
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próximo à divisa entre os estados do Tocantins 
e da Bahia. Os principais litótipos presentes são 
biotita gnaisses graníticos, foliados, por vezes 
anfibolíticos ou com aspecto migmatítico (Figu-
ra V.2.2-A). Segundo Alvarenga et. al. (2007), 
a Formação Ticunzal é composta essencialmente 
por xistos e paragnaisses geralmente grafitosos 
e mais raramente de quartzitos e metaconglome-
rados. As melhores exposições foram observadas 
nas imediações de Campos Belos, onde afloram 
paragnaisses de cor creme a rósea, contendo 
bandas quartzo-feldspáticas alternadas a bandas 
ricas em biotita e máficos (Figura V.2.2-B).

Definida por Botelho et al. (1999), a Suí-
te Aurumina apresenta contatos intrusivos com 
a Formação Ticunzal. Inclui rochas graníticas sin, 
tardi e pós-tectônicas, subdivididas em seis fá-
cies. Segundo Alvarenga et al. (2007), datações 
U-Pb em zircão apontam idades entre 2,0 a 2,2 
Ga. Afloramentos  de rochas desta suíte ocorrem 
tanto na rodovia BR-010 no trecho entre Arraias 
e Campos Belos, quanto em estradas no intervalo 
que liga a referida rodovia a Serra das Gerais, em 
áreas de relevo aplainado a ondulado. Os princi-
pais litotipos observados são granitos, cinza cla-
ro a esverdeados, granulação média, geralmente 
com foliação milonítica bem definida, contendo 
quartzo, feldspatos, muscovita e biotita (Figura 
V.2.2-C).

Definido por Barbosa et al. (1969), o Gru-
po Araí é composto pelas formações Arraias (ba-
sal) e Traíras. Na área estudada predominam 
exposições da Formação Arraias essencialmen-
te psamítica e de origem fluvial, composta por 
metaconglomerados (Figura V.2.2-D), quartzitos 
conglomeráticos quartzitos e metarenitos impu-
ros e subordinadamente metassiltitos, com inter-
calações de efusivas básicas a intermediárias. As 
melhores exposições ocorrem nas imediações da 
cidade Arraias, onde a unidade foi definida.

Diversos autores contribuíram com estu-
dos importantes para o Grupo Bambuí. A mais 
conhecida divisão estratigráfica deste grupo foi 
proposta por Dardenne (1978), que relacionam 
da base para o topo, as seguintes unidades: For-
mação Jequitaí, Formação Sete Lagoas, Forma-
ção Serra de Santa Helena, Formação Lagoa do 
Jacaré, Formação Serra da Saudade e Formação 
Três Marias.  Especificamente na região de Monte 
Alegre foram definidas as unidades da Formação 
Sete Lagoas, Serra de Santa Helena e Lagoa do 

zados perfis estratégicos com coleta de amostras 
de solo, leituras cintilométricas nos diversos aflo-
ramentos visitados, levantamento geoquímico 
regional da bacia do Bambuí nas folhas Arraias, 
Aurora do Norte, Taipas, Taguatinga e Conceição 
do Norte. Cabe ressaltar ainda o uso pioneiro dos 
levantamentos geofísicos ora disponíveis, para 
interpretações nas áreas mineralizadas.

V.2.2 – CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A área situa-se na porção externa da fai-
xa Brasilia, próximo a borda do Craton do São 
Francisco, cujo limite é marcado por falhamentos 
regionais de direções próximas a norte-sul (Al-
varenga et al. 2007). Neste contexto ocorre em-
basamento paleoproterozóico, onde se incluem 
o Complexo Almas-Cavalcante, metassedimen-
tos da Formação Ticunzal e granitóides da Suite 
Aurumina, afetados pelo Ciclo Transamazônico. 
Repousando sobre o embasamento encontram-
-se as rochas do Grupo Arai, representando se-
dimentação associada a expressivo vulcanismo 
bimodal, que ocorreu a partir da implantação de 
rifte continental no final do paleoproterozóico. A 
sedimentação do Grupo Bambui deu-se durante 
o neoproterozóico após importante evento glacial 
(glaciação Sturtiana), em ambiente marinho epi-
continental. Todas as unidades acima descritas 
foram afetadas pela orogênese do Ciclo Brasilia-
no. Finalmente já no Cretáceo, ocorreu a depo-
sição dos sedimentos fluvio-eólicos dos grupos 
Urucuia e Areado. 

Segundo Alvarenga et al.(2007), estrutu-
ralmente a área encontra-se inserida no Dominio 
Geotectônico I (sinéclise e antepaís) onde os se-
dimentos do Bambuí estão deformados e apre-
sentam dobramentos com vergência para leste, 
isto é, rumo à zona cratônica. 

V.2.2.1 - Unidades Estratigráficas

No âmbito das folhas pesquisadas foram 
observadas as seguintes unidades: Comple-
xo Almas-Cavalcante, Formação Ticunzal, Suite 
Aurimina, Grupo Araí, Formação Jequitaí, Grupo 
Bambuí, além dos Grupos Urucuia e Areado, per-
tencentes à Bacia Sanfranciscana.

Afloramentos do Complexo Almas-Caval-
cante estão presentes na folha Nova Aurora, onde 
se apresenta bordejando a chapada dos Gerais, 
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Palmas, assim como em exposição próxima ao 
balneário municipal de Aurora e nas proximida-
des do rio Mosquito, onde ocorrem arenitos ima-
turos calcíferos de colorações esbranquiçadas e 
róseas, sobrepostos por calcarenito da Formação 
Sete Lagoas. Alvarenga et al. (2007) individuali-
zaram  na Formação Sete Lagoas três conjuntos 
de litofácies: NP2slm, NP2slc e NP2sld. Na área 
deste trabalho estas unidades foram reconheci-
das, sendo o contato entre elas de natureza gra-
dacional exibindo, por vezes, acentuada interdi-
gitação.

A associação NP2slm apresenta composição 
predominantemente siliciclástica, é formada por 
siltitos de cores creme amarelado, arroxeada e 
esverdeada (Figura V.2.4-B e Figura V.2.4-C), por 
vezes contendo pirita, intercalados com níveis 
de siltito fosfático e fosforitos. Também ocorrem 

Jacaré (Figura V.2.3). Atualmente alguns auto-
res excluem deste grupo a Formação Jequitaí de 
origem glaciogênica. Devido à ausência de ma-
peamento mais detalhado, nas folhas Arraias e 
Aurora, expressiva área de ocorrência do Grupo 
Bambuí, tem sido cartografada como pertencen-
tes ao Subgrupo Paraopeba indiviso, que inclui as 
formações Sete Lagoas, Serra de Santa Helena, 
Lagoa do Jacaré e Serra da Saudade.

A Formação Jequitaí tem exposições na fo-
lha Arraias, próximas a cidade de Campos Be-
los, onde ocorrem blocos e pequenos lajedos de 
diamictitos contendo fragmentos angulosos de 
quartzo granito, quartzito e xistos imersos em 
matriz síltica. Na folha Aurora do Norte, as li-
tofácies atribuídas a esta unidade são arenitos 
conglomeráticos calcíferos (Figura V.2.4-A), ima-
turos que foram observados: nas margens do rio 

Figura V.2.2 - A) Ortognaisses do Complexo Almas-Cavalcante; B) Formação Ticunzal em corte da GO-118, 
próximo a Campos Belos; C) Ao fundo serra com granitóides da Suíte Aurumina; D) Metaconglomerado do Grupo 
Araí, em Campos Belos.
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Figura V.2.3 - Coluna estratigráfica do Grupo Bambuí na região das folhas Monte Alegre de Goiás e Nova Roma 
(Alvarenga et al. 2007).
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lado. O acentuado intemperismo, dificulta a de-
lineação da sua área de ocorrência em trabalhos 
regionais. Este fato propiciou, principalmente na 
folha Arraias, que boa parte desta unidade fosse 
cartografada como Subgrupo Paraopeba indiviso. 
Os litótipos mais frequentes são siltitos e argilitos 
sílticos de cores esverdeada, creme e amarela-
da, com intercalações subordinadas de calcários 
cinza laminados (Figura V.2.5-C e Figura V.2.5-
D). níveis de arenitos finos com gradação normal 
e marcas onduladas assimétricas também estão 
presentes. A deformação acha-se bem impressa, 
nas rochas dessa unidade, com a presença de do-
bras assimétricas e foliação de plano- axial.

A Formação Lagoa do Jacaré predomina na 
folha Aurora do Tocantins. Boas exposições desta 
unidade podem ser observadas em morros que 
margeiam a TO-110, entre as cidades de Novo 
Alegre e Taguatinga (Figura V.2.6-A). A litofácies 
predominante é formada por calcarenito fino a 
médio, preto odoroso, com estratificação bem 
definida (Figura V.2.6-B). Calcários dolomíticos 
com laminação algal, ocorrem nas margens da 
TO-110 a nordeste de Aurora do Norte. Argilitos 
calcitícos estão presentes intercalados em várias 
litofácies desta unidade.

Os sedimentos fanerozóicos da Bacia San-
franciscana estão representados nesta área pelo 
grupo Urucuia e por restritas exposições atribuí-
das ao Grupo Areado. 

O Grupo Urucuia apresenta exposições res- 
tritas às folhas Aurora do Norte e Taguatinga, 
ocorrendo por toda porção leste da área. Formam 
imponentes escarpas responsáveis pela divisa 
dos estados de Goiás e Tocantins, com o estado 
da Bahia (Figura V.2.6-C). Está sobreposto ora 
a rochas do Complexo Almas Cavalcante, ora a 
rochas do Grupo Bambuí. Os litótipos presentes 
são arenitos finos a grossos predominantemente 
médios, de coloração creme esbranquiçada e 
avermelhada, de boa maturidade textural, com 
estratificações cruzadas de grande porte, consi-
derados de origem eólica (Figura V.2.6-D). Litofá-
cies de arenitos imaturos, às vezes conglomeráti-
cos, de origem fluvial também ocorrem, porém 
em menor proporção. Feições neotectônicas tam-
bém são observadas (Figura V.2.6-E)

O Grupo Areado está representado por 
pequenas exposições de arenitos conglomeráti-
cos creme avermelhados de origem fluvial (Fig-
ura V.2.6-F), presentes no sudoeste da folha Au-
rora do Norte.

níveis de silexitos, margas cinza esverdeadas e 
siltitos argilosos cinza sericíticos. Outra litofácies 
presente é formada por calcário cinza argiloso, 
por vezes dolomítico, finamente laminado, assim 
como, níveis e camadas de brecha intraforma-
cional. Exposições desta unidade ocorrem am-
plamente na folha Arraias, tendo sido também 
identificada na folha Nova Aurora, onde apre-
senta distribuição menos expressiva. A estrutura 
sedimentar mais proeminente desta associação 
é uma fina laminação planar, indicativa de ambi-
ente deposicional de baixa energia. 

A associação NP2slc  apresenta contatos in-
terdigitados com associações NP2slm e NP2sld, 
possui acentuada lenticularidade e ocorre sub-
ordinadamente na folha Arraias, tendo presença 
pouco expressiva na folha Aurora. É composta 
predominantemente por calcários argilosos (Fig-
ura V.2.4-D), cinza-esverdeado, às vezes arroxe-
ado, com fina laminação, por vezes plaqueados. 
Outra litofácies presente é formada por argilitos 
calcíferos esverdeados, finamente laminados. 
Camadas de calcarenito fino com laminação al-
gal (Figura V.2.5-A) e níveis de brecha intrafor-
macional, são litofácies que ocorrem em menor 
proporção.

A associação NP2sld tem presença expres-
siva nas folhas Arraias e Aurora do Norte e de-
staca-se morfologicamente na paisagem por ser 
responsável pela sustentação do relevo, onde es-
tão esculpidas belas formas ruiniformes (Figura 
V.2.5-B). Os principais litótipos são calcarenitos 
dolomíticos cinza médio a claros, finamente lami-
nados ou exibindo estratos e camadas com tênue 
laminação interna, aparentemente maciços à dis-
tância. Dolomitos intraclásticos e oncolíticos tam-
bém ocorrem subordinadamente.  Estratificação 
cruzada acanalada, estilolitização e estruturas 
estromatolíticas pseudocolunares foram obser-
vadas em diversas exposições, sendo ainda fre-
quentes níveis e nódulos de silexito. As litofácies 
desta unidade exibem estruturas indicativas, de 
ambiente de inter a submaré, com variação no 
nível de energia. Localmente ocorrem estruturas 
sugestivas de tempestades. Para o topo da uni-
dade próximo ao contato com Fm. Serra de Santa 
Helena, podem ocorrer níveis de calcário argiloso 
esverdeado e avermelhado, como visto na folha 
Aurora do Norte. 

A Formação Santa Helena apresenta ex-
pressiva distribuição na folha Arraias, ocorrendo 
geralmente em zona de relevo aplainado a ondu-
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Figura V.2.4 - A) Exposições de arenito conglomerático na margem do rio Palmas; B) Exposições de siltitos da 
assoçiação NP2slm; C) Afloramento de siltitos da associação NP2slm a norte de Arraias; D) Calcários argilosos da 
associação NP2slc.

Figura V.2.5 - A) Laminitos algais da associação NP2slc; B) Exposições da Formação Sete Lagoas na folha Aurora 
do Norte; C) Siltitos argilosos da Fm. Serra de Santa Helena.; D) Calcarenitos da Fm. Serra de Santa Helena.
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Sete Lagoas, representadas por fosforitos e silti-
tos fosfatados. Segundo Monteiro (2009), quatro 
grupos de minério podem ser distinguidos nas 
principais lavras (São Bento, Coité I e Coité II): 
1) siltito fosfatado, teor médio da ordem de 4% 
de P2O5, que constitui o maior volume de mi-
nério; 2) fosforito primário estratificado, lamina-
dos com 24% e acamadados com 34% de P2O5; 
3) fosforito brechado e retrabalhados em função 
de deslizamentos nos flancos de canais, com 

V.2.3 - GEOLOGIA DAS ÁREAS MINERALIZADAS

As diversas pequenas ocorrências de fos-
foritos nas unidades basais da Formação Sete 
Lagoas perto das cidades de Nova Roma, Monte 
Alegre e Campos Belos, foram descobertas no fi-
nal da década de 1970 (METAGO 1979). As mine- 
ralizações conhecidas ocorrem associadas às 
litofácies siliciclásticas situadas na porção basal 
do Grupo Bambuí e pertencentes à Formação 

Figura V.2.6 - A) Morros da Fm. L. do Jacaré, próximo a Aurora do Tocantins; B) Calcários  Fm. L. do Jacaré 
(Taguatinga-TO); C) Cuesta do Grupo Urucuia, na fronteira Tocantins-Bahia; D) Litofácies de arenitos eólicos do 
Urucuia; E) Feições da neoctônica impressa em arenitos do grupo Urucuia; F) Arenitos conglomeráticos do Grupo 
Areado na região de Pouso Alto (GO).
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Na frente de lavra da fazenda Coité 2, ocor-
rem siltitos bege, com intercalações centimétri-
cas de silexito e películas de óxido que ressaltam 
o acamamento afetado por dobramento aberto 
e assimétrico (Figura V.2.9-A e V.2.9-B e V.2.9-
D). Neste local a mineralização assemelha-se a 
da Fazenda São Bento, sendo formada principal-
mente por siltitos com níveis ricos em colofana. 
Na base do corte foram observados também len-
tes de calcário dolomítico silicoso e blocos de mi-
nério brechóide (Figura V.2.9-C). Imediatamente 
a nordeste desta lavra, em posição topográfica 
superior, ocorrem exposições de rocha granítica 
ressaltando a presença de paleoaltos do embasa-
mento. 

A frente de lavra Coité 1  apresenta a 
maior diversidade de mineralizações, podendo 
ser observada em corte com aproximadamente 
150x12m (Figura V.2.10-A), marcada por siltito 
fosfático com intercalações centimétricas de si-
lexito, capeados por minério pedogênico de as-
pecto brechóide e, por vezes de aspecto concre-
cionário (Figura V.2.10-B).

Outra ocorrência visitada foi na região do 
Barreirão, neste local afloram calcarenitos cinza 
com laminação característica de laminitos algais. 
A mineralização local é representada por bre-
cha, contendo matriz síltica fosfática, onde estão 
imersos fragmentos de siltito fosfático.

teores médios de 24% de P2O5 e; 4) o fosforito 
pedogênico, laterítico com 27%, e concrecionário 
com 24% de P2O5.

Na frente de lavra na fazenda São Bento 
a mineralização ocorre sobreposta a granito da 
Suite Aurumina, pacote com espessura superior 
a 20 metros, composto predominantemente por 
siltito argiloso de colorações creme, finamente 
laminado, com níveis amarelados enriquecidos 
em colofana (Figuras V.2.7-A, V.2.7-B e V.2.7-C). 
Intercalações de brechas sinsedimentares com 
espessura centimétrica ricas em fosfato estão 
presentes nesta exposição (Figura V.2.8-A e Figu-
ra V.2.8-B). Segundo Pufahl (2011, comunicação 
verbal) estes siltitos teriam sido depositados em 
ambiente de planície de maré e as brechas seri-
am depósitos de tempestade. Estes siltitos apre-
sentam por vezes, finas películas esbranquiçadas 
de apatita ao longo da estratificação ou de planos 
de fraturas, cujos teores médios não ultrapassam 
5% de P2O5. 

Próximo a este local, numa frente de lavra 
mais antiga (São Bento 1, Figura V.2.8-C), ocorre 
siltito creme com níveis arroxeados, com inter-
calação submétrica de calcário dolomitico, com 
estruturas de fluidização. Este pacote é sobre-
posto por material de aspecto brechóide eluvio-
coluvionar, que apresenta teores de até 25% de 
P2O5 (Figura V.2.8-D).

Figura V.2.7 - A) Frente de Lavra da faz. São Bento; B) Nível siltito fosfático; C) Detalhe do nível siltito fosfático.



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

182

Figura V.2.8 - A) Brecha intraformacional com clastos do siltito/marga cimentado por fosforito (cor alaranjada) 
lavra da Fazenda São Bento 2; B) Detalhe da brecha intraformacional da foto V.2.21;. C) Frente de lavra de mi-
nério eluvio coluvionar na Faz. São Bento 1; D) Detalhe do minério elúvio-coluvionar fosfático na faz. São Bento 
1,  classificado como fosforito pedogênico tipo concrecionária por Monteiro (2009)

Figura V.2.9 - A) Cava de Coité 2, mostrando siltitos fosfáticos; B) Siltitos fosfáticos da Lavra de Coité 2; C) 
Blocos de fosforito laterítico da lavra de Coité 2; D) Dobras tipo S na frente de lavra mineralizada de Coité 2. Mi-
nério tipo estratificado e siltitos fosfatados, marcado por intercalaçãoes de siltito, argilito siltico arroxeado, siltito 
fosfático e silexito.
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também anômalo para fosfato. 
Na Folha Aurora do Tocantins, com amplas 

exposições do Grupo Urucuia, na porção leste da 
Bacia Bambuí, foram realizados alguns perfis ge-
ológicos onde se constatou a presença da For-
mação Sete Lagoas em faixa de direção meridi-
ana, bordejando a Serra Geral de Goiás, em área 
anteriormente cartografada como de ocorrên-
cia da Formação Serra de Santa Helena (Figura 
V.2.3). Boas exposições do Grupo Bambuí foram 
observadas em perfil oeste-leste partindo das 
imediações da usina hidroelétrica do Rio Mos-
quito. Nessa região aflora ortognaisse granítico 
do Complexo Almas–Cavalcante de cor cinza com 
tons róseos, sobreposto por litofácies da Forma-
ção Sete Lagoas. Na base ocorre camada de es-
pessura métrica de calcarenito dolomítico com 
fina laminação algal, sotoposto a litofácies de 5 
metros de espessura, formada por calcário do-
lomítico de coloração cinza com tons arroxeados, 
com estratificação planar pouco nítida e feições 
lobadas na base. Para o topo ocorrem dolomitos 
com fina laminação planar e cruzadas de peque-
no porte e intercalações submétricas de silexito. 
Estes litótipos apresentam espessura aproximada 
de 6 metros. Sobreposto ocorre dolarenito cinza 
de aspecto brechóide, e feições de truncamento 
por ondas de tempestade hummockys (Figura 
V.2.10-D). Ocorrem ainda dolomitos com lamina-
ção planar e níveis de silexito. Para oeste, em 
posição estratigráfica superior, passam a ocor-
rer calcários argilosos cinza esverdeados, com 
finas intercalações margosas. As litofácies acima 
descritas são consideradas depósitos de inter a 
submaré com marcante oscilação no nível de en-
ergia. Cerca de 10 km a leste de Aurora do To-
cantins, no balneário municipal, situado na mar-
gem do rio Palmas, afloram ortognaisse granítico 
do Complexo Almas-Cavalcante, sobreposto por 
arenito imaturo calcífero creme com tons róseos 
da Formação Jequitaí. Estes litotipos estão soto-
postos a pacote com espessura aproximada de 
7 metros de calcário dolomítico cinza com tons 
arroxeados, na base exibindo laminação algal 
passando a exibir para o topo fina estratificação 
planar e camadas de aspecto maciço. Próximo a 
ponte do rio Palmas são observados vários blocos 
de calcarenito dolomítico com estruturas estro-
matolíticas (Figura V.2.11-A).

Estruturas estromatolíticas não fosfáticas 
em litofácies dolomíticos, da Formação Sete La-

V.2.4 - GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO, 
AÇÕES ExECUTADAS E PRINCIPAIS RESUL-
TADOS ALCANÇADOS

V.2.4.1 - MAPEAMENTO GEOLÓGICO 

Durante as campanhas de campo foram rea- 
lizados perfis geológicos regionais priorizando 
exposições da Formação Sete Lagoas, base do 
Grupo Bambuí, onde estão contidas as minerali- 
zações de fosfato. A maior parte dos trabalhos 
ocorreu na folha Arraias, onde a referida unidade 
apresenta expressiva distribuição e onde estão 
presentes as mineralizações conhecidas, e na 
folha Aurora do Norte. Na porção leste da bacia 
Bambuí, folha Arraias, foi verificada a extensão 
para noroeste dos siltitos da unidade basal da 
formação Sete Lagoas, com resposta geoquímica 
em solo positiva para fosfato. Destaque impor-
tante foi dado à porção oeste da bacia do Bam-
buí, folha Aurora do Norte, onde exposições iné-
ditas da formação Sete Lagoas e de fosforito tipo 
pedogenético foram assinaladas. 

Na folha Arraias, observam-se na sua por-
ção centro sul, sobrepostos a granitóides da 
Suite Aurimina, litofácies predominantemente si-
liciclásticas da base da Formação Sete Lagoas. 
São siltitos finamente laminados de cores arro-
xeadas, bege e esverdeados com intercalações 
de níveis centimétricos de fosforitos creme ama-
relados. Também ocorrem intercalados nestes 
siltitos, camadas submétricas de calcarenito do-
lomítico acinzentado. Nesta região, para o topo 
da unidade ocorrem calcarenitos argilosos cinza 
esverdeados.

Ao nordeste de Arraias, os contatos da For-
mação Sete Lagoas são com litótipos do Grupo 
Araí. Nas imediações da fazenda Formoso, ocor-
rem siltitos bege e esverdeados com níveis pirito-
sos, contendo intercalações de calcarenito cinza 
escuro, também contendo pirita. Cerca de 12Km 
a nordeste de Arraias, observa-se o contato de 
arenito conglomerático do Grupo Araí com cal-
cários dolomíticos finamente laminados, e com 
estruturas lapies da Formação Sete Lagoas (Figu-
ra V.2.10-C).

Cerca de 2 km a sul do povoado de 
Canabrava, na folha Arraias, litofácies basal do 
Sete Lagoas, foi coletada amostra de fosforito 
tipo estratificado com 14% de P2O5 associado a 
um perfil de solo com cerca de 1km de extensão 
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tar ainda a presença de expressiva faixa de silex-
itos associada aos dolomitos da Formação Sete 
Lagoas, que ocorrem com relativa continuidade 
desde as cercanias do balneário do Rio Palmas 
para o sul, adentrando a Folha São Domingos.

Na Folha Monte Alegre, foram realizadas 
observações na rodovia que liga Campos Belos 
à Divinópolis de Goiás, e mais especificamente 
na região da fazenda Covanca, onde afloram li-
totipos da Formação Sete Lagoas e é conhecida 
ocorrência de wavelita (Figura V.2.12-A).

Na Folha São Domingos foram estudadas 
exposições nas imediações de Divinópolis, onde 
afloram litofácies dolomíticos da Formação Sete 
Lagoas contendo estromatólitos (Figura V.2.12-
B). O contato basal desta unidade com o Com-
plexo Almas-Cavalcante acha-se encoberto, onde 
se destaca a presença de fragmentos e blocos de 
silexitos. 

Atualizações cartográficas estão sendo im-

goas também ocorrem cerca de 6 km a sudeste 
deste balneário, na sede da Fazenda Beleza (Figu-
ra V.2.11-B). Estruturas indicativas de exposição 
subaérea estão presentes em litofácies dolomíti-
cos da Formação Sete Lagoas, como observado 
cerca de 5 km a nordeste da usina hidroelétrica 
do Rio Mosquito (Figura V.2.11-C).

Também nesta folha, estão presentes litofá-
cies siliciclásticas da base da Formação Sete La-
goas, o que amplia as possibilidades de mineral-
izações fosfáticas, pois nelas é que estão contidos 
os jazimentos conhecidos regionalmente. Cerca 
de 3 km a sudeste do balneário de Aurora, na 
margem da estrada que liga Aurora ao povoado 
de Pouso Alto, afloram siltitos argilosos de colo-
rações amareladas e arroxeadas. Para sul, cerca 
de 12km, nas proximidades da antiga Escola Mu-
nicipal do Mosquito, afloram no leito da estrada 
siltitos argilosos de colorações variegadas, com 
níveis arenosos finos subordinados. Cabe ressal-

Figura V.2.10 - A) Siltitos fosfáticos da Lavra de Coité 1; B) Fosforito pedogênico da lavra de Coité 1; C) Contato 
entre metarenito conglomeráticos do Grupo Araí (piso) e calcários dolomiticos do Grupo Bambuí a nordeste de 
Arraias; D) Estruturas hummockys em dolarenitos próximo Usina hidroelétrica do rio Mosquito.
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área anteriormente considerada de exposição da 
Formação Serra de Santa Helena.

plementadas, principalmente na Folha Aurora do 
Tocantins (Figura V.2.13), onde foi reconhecida a 
presença da Formação Sete Lagoas, em parte da 

Figura V.2.11- A) Estromatólitos pseudo colunares da formação Sete Lagoas, na margem do rio Palmas (Folha 
Aurora do Norte- TO); B) Estrutura estromatolítica em litofácies dolomítico da Formação Sete Lagoas na fazenda 
Beleza (Folha Aurora do Tocantins –TO); C) Estrutura teepees em dolomitos da formação Sete Lagoas, na fazenda 
Sossego.

Figura V.2.12 - A) Ocorrência de wavelita na Fazenda Covanca; B) Exposição da Formação Sete Lagoas na ci-
dade de Divinópoplis de Goiás



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

186

Figura V.2.13 - Mapa geológico simplificado da folha Aurora do Tocantins e parte da folha São Domingos.
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ocorrência supra descrita, ocorrem blocos de fos-
forito do tipo pedogênico, cuja analise química 
revela teores que variam de 8,8 até 24,8% de 
P2O5 (Tabela V.2.1). Entre as duas ocorrências 
afloram apenas rochas graníticas do Complexo 
Almas-Cavalcante. Outra exposição de blocos de 
fosforito pedogênico foi observada 2 Km a oeste 
deste local.

Ainda neste contexto geológico, também 
foram observados fosforitos pedogênicos, cerca 
de 12 Km a sul das ocorrências acima relata-
das. Neste local ocorrem fragmentos de fosforito 
arenoso esbranquiçado e fragmentos de aspecto 
brechóide. Estes fragmentos ocorrem dispersos 
em zona onde afloram calcarenitos dolomíticos 
cinza e avermelhados, além de granitóides do 
Complexo Almas-Cavalcante.

Estas ocorrências têm um significado im-
portante visto que sugerem uma continuidade 
da zona mineralizada na porção oeste da Ba-
cia do Bambuí e será mapeada em detalhe no 
prosseguimento dos trabalhos. Vale destacar que 
as mesmas estão associadas a bacias anômalas 
para fosfato em sedimento de corrente.

V.2.4.2 – OCORRêNCIAS INÉDITAS DE FOSFATO 

Na folha Aurora do Norte foram constatadas 
novas mineralizações fosfáticas, em faixa de di-
reção meridiana, que bordeja o Chapadão do Uru-
cuia. Estas ocorrem em litofácies basais do Grupo 
Bambuí, pertencentes à Formação Sete Lagoas, 
nas proximidades do contato com rochas graníti-
cas do Complexo Almas-Cavalcante. A mais ex-
pressiva destas ocorrências está situada cerca de 
5 km a sudeste do balneário municipal de Aurora 
do Tocantins. Nesta ocorrência a mineralização é 
do tipo estratificado e ocorre em litofácies areno-
sas, sobrepostas a granitóides paleoproterozoi-
cos. A exposição ocorre em cabeceira de pequena 
drenagem, onde a litofácies mineralizada tem es-
pessura aproximada de 2 metros, exibindo avan-
çado processo pedogenético. O afloramento tem 
pequena dimensão e é descontínuo lateralmente, 
sendo necessária uma investigação mais detalha-
da para melhor avaliação de sua potencialidade 
(Figuras V.2.14-A, V.2.14-B e V.2.14-C).

Cerca de 400m a leste deste local, em zona 
aplainada e topograficamente mais baixa que a 

Figura V.2.14 - A e C) Exposição de fosforitos na base do Grupo Bambuí, formação Sete Lagoas, sobrepostas a 
granitóides paleoproterozoicos; B) Detalhe da base do fosforito; C) Outra detalhe do fosforito do Grupo Bambuí.
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foram substituídos pela metade do valor do limite 
inferior de detecção pelo equipamento de análise 
e > LSD (limite superior de detecção) pelo valor 
do LSD. Para o cálculo do número de valores vá-
lidos, aqueles qualificados foram substituídos por 
valor nulo. Os dados com valores nulos e sem 
duplicatas e replicatas foram log transformados 
para o cálculo do desvio padrão geométrico e 
análise da distribuição dos dados.

V.2.4.3.2 - Análise de variância e seleção 
dos elementos para o tratamento estatístico

V.2.4.3.2.1 - Replicatas de Laboratório

Foram elaborados gráficos Thompson & Ho-
warth das replicatas de campo para testar a pre-
cisão dos resultados analíticos (Figura V.2.15). 
Por falta de valores maiores que o LD os elemen-
tos Re e S não puderam ser avaliados.  Ag, Cd, 
In, Mo, Se, Te, U, W apresentaram maiores pro-
blemas analíticos de precisão com a maioria dos 
pontos acima da reta de 10% sendo, portanto, 
excluídos do tratamento estatístico.

V.2.4.3 - PROSPECçãO GEOQUÍMICA EM SEDI-
MENTOS DE CORRENTE E CONCENTRADO DE MI-
NERAIS PESADOS

A amostragem geoquímica de sedimentos 
de corrente e concentrado de minerais pesados 
da Bacia do Bambuí, folhas Arraias, Taipas, Con-
ceição do Norte, Taguatinga e Aurora do Norte 
foram concluídas e os resultados estão sendo 
tratados estatisticamente. Será aqui apresentada 
uma parte deste trabalho, pois se projeta para o 
final de 2011 a apresentação estatística comple-
ta, incluindo a análise multivariada e o potencial 
para outros tipos de mineralização

V.2.4.3.1 - Base de dados geoquímicos

A análise foi montada a partir de uma ma-
triz com 742 amostras com 50 elementos anali-
sados para a fração < 80 # pelo método ICM40B 
(digestão multiácida por quatro ácidos e leitu-
ra por ICP-AES e ICP-MS).  Foram selecionadas 
para o tratamento estatístico apenas as análises 
da fração <80# efetuadas pelo método ICM40B. 
Os valores qualificados < LD (limite de detecção) 

Tabela V.2.1 – Principais resultados analíticos de rocha. Limite de detecção do P2O5 0,01ppm.
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V.2.4.4 -  Perfis de Solo

Na zona mineralizada, lavra de Coité I, foi 
feito um perfil de solo do horizonte saprolítico ao 
horizonte A. Observou-se que os valores em ppm 
variaram de 772 a 1540, havendo um enriqueci-
mento em P nos Horizontes A e B (Figura V.2.22). 
Em São Bento, o horizonte A acima da minerali-
zação tipo pedogenética os valores foram maio-
res que 10000 ppm em P. De uma maneira geral, 
os valores em U foram relativamente elevados 
e maiores que 10 ppm em ambas as lavras. Al-
guns perfis de solo foram realizados em zonas 
potencialmente mineralizadas (Figura V.2.23). 
Até o momento foram realizados perfis de solo 
na continuidade para noroeste do trend minera-
lizado de Coité, na porção leste da Bacia, áreas 
de ocorrência também da Formação Sete Lagoas. 
Na porção noroeste da folha Arraias, 2km a sul 
do povoado de Canabrava o perfil de solo permite 
definir uma zona mineralizada com pelo menos 1 
km de extensão na continuidade do trend mine-
ralizado de Coité.

V.2.4.5 - Prospecção Geofísica

O levantamento aerogeofísico do Projeto To-
cantins recentemente realizado pela CPRM (CPRM 
2010) vem sendo utilizado para interpretações, 
principalmente na área que engloba as minera-
lizações conhecidas nas fazendas São Bento e 
Coité, com a finalidade de entender as possíveis 
assinaturas aerogeofísicas da mineralização. Os 
limites da Bacia do Bambuí com o embasamento 
ficaram ressaltadas na análise dos dados mag-
néticos, da mesma forma, os trends estruturais. 
A idéia é verificar em campo a associação dos 
trends estruturais com as zonas enriquecidas em 
fósforo pelos processos pedogenéticos, pois pro-
cessos pedogenéticos são mais ativos em zonas 
estruturalmente perturbadas (Figuras V.2.24 e 
V.2.25). 

As análises químicas de rocha do minério 
de Coités e São Bento evidenciam uma marcante 
relação entre os valores de urânio e fósforo. Os 
dados gamaespectométricos mostram que as zo-
nas mineralizadas exibem certa correlação com o 
tema do Urânio (Figura V.2.26), tendo sido des-
tacados os valores mais elevados (>2,5 ppm). Os 
pontos anômalos em Urânio estão sendo testa-
dos nas atividades de campo. O tema do ternário 

V.2.4.3.2.2 - Duplicatas de campo

Pares de duplicatas com valores extremos 
foram retirados da análise de variância. Aplicou-
-se a análise de variância a estes pares (amostra 
e duplicata) e os resultados estão na tabela V.2.2. 
Foram excluídos da análise estatística e dos ma-
pas geoquímicos os elementos  Ag, Bi, Cd, Ce, 
Cs, In, La, Lu, Mo, Re, Se e Ta.

V.2.4.3.3 - Análise Estatística Univariada

A análise estatística univariada foi feita para 
34 elementos, os principais parâmetros estão na 
tabela V.2.3. Para melhor visualizar a distribuição 
dos teores dos elementos analisados foram cons-
truídos histogramas e diagramas de juntas (box-
-plot), figuras V.2.16 e V.2.17. Foram excluídos 
do geoprocessamento e da análise multivariada 
também os elementos Sb, Ca e Tb que apresen-
taram teores com baixo grau de dispersão.

V.2.4.3.4 - Matriz de Correlação

A matriz de correlação contém os elemen-
tos selecionados pelos testes e pela análise dos 
gráficos de distribuição. Observar que o P está 
fracamente relacionado com Ba, Nb, Th, U e Y 
(Figura V.2.18). 

A espacialização das áreas anômalas para 
fósforo mostra que a maioria das bacias de maior 
interesse prospectivo estão concentradas na por-
ção S-SW da área investigada (Figura V.2.19). 
Local onde se concentra a maior parte dos de-
pósitos conhecidos, associados a unidades cal-
cárias da Formação Sete Lagoas (Figura V.2.20). 
Também ocorrem anomalias de fósforo nas uni-
dades calcárias da Formação Serra Santa Hele-
na, re-mapeadas, em parte, neste trabalho como 
Formação Sete Lagoas. Na porção oeste bacias 
anômalas coincidem com os locais onde foram 
detectadas novas ocorrências de fosfato, apesar 
de constituirem anomalias mais restritas e com 
pouca abrangência. Novos alvos geoquímicos são 
delimitados fora da área onde estão os depósitos 
conhecidos. As coberturas quaternárias apresen-
tam, em algumas áreas ao norte, anomalias de 
fósforo a serem também investigadas em traba-
lhos futuros. As zonas anômalas com valores po-
sitivos deverão ser checadas, durante a próxima 
etapa de campo (Figura V.2.21).
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V.2.27). Destaque para a mesma feição no limite 
com o embasamento, a oeste, onde etapas de 
campo serão realizadas para verificar a associa-
ção entre zona mineralizada e controle geofísico.

também evidencia diferentes unidades, demons-
tra áreas estruturadas e destaca as feições mais 
ricas em Urânio, azuladas e pretas, com correla-
ção com as principais lavras conhecidas (Figura 

Figura V.2.15 – Gráficos Thompson Howarth das replicatas de campo.
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Figura V.2.15 – Gráficos Thompson Howarth das replicatas de campo (continuação).

No. de 
Pares 
<LD

% de pa-
res <LD

MÉDIA DA 
VARÂNCIA 
DOS PA-

RES (MVP)

VARI-
ÂNCIA 
TOTAL 
(VT)

MVP/VT

TESTE
% DE PA-
RES < LD 
>=10%

TESTE 
MVP/

VT>=25%
RESULTADO

Ag* 14 20% 0,03 0,04 91,81 Excluído Excluído EXCLUÍDO
Al 2 3% 0,28 4,15 6,81 Incluso Incluso INCLUÍDO
As 28 39% 1,93 14,91 12,94 Excluído Incluso EXCLUÍDO
Ba 2 3% 4183,59 28213,21 14,83 Incluso Incluso INCLUÍDO

Tabela V.2.2 – Resultados obtidos para a análise de variância.
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Tabela V.2.2 – Resultados obtidos para a análise de variância (continuação).

Be 3 4% 0,05 0,51 10,17 Incluso Incluso INCLUÍDO
Bi 28 39% 0,01 0,03 32,13 Excluído Excluído EXCLUÍDO
Ca 4 6% 0,59 3,71 15,96 Incluso Incluso INCLUÍDO
Cd* 36 51% 0,00 0,00 60,83 Excluído Excluído EXCLUÍDO
Ce 2 3% 1978,69 3173,35 62,35 Incluso Excluído EXCLUÍDO
Co 2 3% 5,11 105,05 4,86 Incluso Incluso INCLUÍDO
Cr 3 4% 27,07 406,80 6,65 Incluso Incluso INCLUÍDO
Cs 55 77% 1,13 2,36 47,65 Excluído Excluído EXCLUÍDO
Cu 2 3% 21,52 105,13 20,47 Incluso Incluso INCLUÍDO
Fe 2 3% 0,22 2,68 8,01 Incluso Incluso INCLUÍDO
Ga 2 3% 2,22 39,06 5,68 Incluso Incluso INCLUÍDO
Hf 2 3% 0,38 2,29 16,76 Incluso Incluso INCLUÍDO
In* 39 55% 0,00 0,00 68,39 Excluído Excluído EXCLUÍDO
K 2 3% 0,03 0,78 3,30 Incluso Incluso INCLUÍDO
La 2 3% 769,45 1201,75 64,03 Incluso Excluído EXCLUÍDO
Li 2 3% 50,99 425,01 12,00 Incluso Incluso INCLUÍDO
Lu 6 8% 0,20 0,20 100,85 Incluso Excluído EXCLUÍDO
Mg 3 4% 0,00 0,06 5,77 Incluso Incluso INCLUÍDO
Mn 12 17% 0,00 0,00 9,07 Excluído Incluso INCLUÍDO
Mo* 4 6% 0,06 0,18 30,16 Incluso Excluído EXCLUÍDO
Na 10 14% 0,00 0,14 1,54 Excluído Incluso INCLUÍDO
Nb 2 3% 6,45 28,25 22,83 Incluso Incluso INCLUÍDO
Ni 2 3% 10,47 185,05 5,66 Incluso Incluso INCLUÍDO
P 15 21% 9624,38 49290,91 19,53 Excluído Incluso INCLUÍDO
Pb 2 3% 6,50 82,80 7,85 Incluso Incluso INCLUÍDO
Rb 2 3% 137,89 2379,61 5,79 Incluso Incluso INCLUÍDO
Re 71 100% Excluído EXCLUÍDO
S 56 79% 0,00 0,00 5,53 Excluído Incluso INCLUÍDO
Sb 6 8% 0,03 0,17 15,44 Incluso Incluso INCLUÍDO
Sc 2 3% 1,87 21,74 8,59 Incluso Incluso INCLUÍDO
Se* 71 100% Excluído EXCLUÍDO
Sn 2 3% 0,16 0,96 16,40 Incluso Incluso INCLUÍDO
Sr 2 3% 187,81 1895,38 9,91 Incluso Incluso INCLUÍDO
Ta 13 18% 0,08 0,20 39,83 Excluído Excluído EXCLUÍDO
Tb 8 11% 0,02 0,09 23,20 Excluído Incluso INCLUÍDO
Te* 71 100% 0,02 0,27 6,60 Excluído Incluso EXCLUÍDO
Th 2 3% 2,35 14,07 16,72 Incluso Incluso INCLUÍDO
Ti 2 3% 0,00 0,02 10,18 Incluso Incluso INCLUÍDO
Tl 8 11% 0,00 0,06 5,91 Excluído Incluso INCLUÍDO
U* 2 3% 0,10 1,33 7,55 Incluso Incluso INCLUÍDO
V 2 3% 80,06 1366,69 5,86 Incluso Incluso INCLUÍDO
W* 12 17% 0,44 1,02 43,07 Excluído Excluído EXCLUÍDO
Y 2 3% 6,03 61,13 9,87 Incluso Incluso INCLUÍDO
Yb 3 4% 0,07 0,74 9,55 Incluso Incluso INCLUÍDO
Zn 2 3% 41,45 593,74 6,98 Incluso Incluso INCLUÍDO
Zr 2 3% 249,51 1980,59 12,60 Incluso Incluso INCLUÍDO
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Tabela V.2.3 - Parâmetros da análise estatítica univariada.
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Figura V.2.16 - Histogramas dos elementos analisados.
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Figura V.2.16 - Histogramas dos elementos analisados (continuação).
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Figura V.2.16 - Histogramas dos elementos analisados (continuação).

Figura V.2.17 - Diagramas de juntas (Box-Plot) dos elementos analisados.
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Figura V.2.17 - Diagramas de juntas (Box-Plot) dos elementos analisados (continuação).



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

198

Figura V.2.17 - Diagramas de juntas (Box-Plot) dos elementos analisados (continuação).
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Figura V.2.18 - Matriz de Correlação.

Figura V.2.19 - Mapa das bacias anômalas com os teores em ppm de fósforo.

Figura V.2.19 - Mapa das bacias anômalas com os teores em ppm de fósforo.
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Figura V.2.20 – Interpretação preliminar dos resultados da prospecção geoquímica em sedimento de corrente da 
área de Arraias (estudados de estatística univariada e multivariada ainda estão sendo executados). Nesta Figura 
seria melhor que na legenda os pontos mineralizados fossem chamados de depósitos conhecidos.
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Figura V.2.21 – Mapa de cluster.

Figura V.2.22 – Perfil de solo realizado na Lavra Coité I.
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Figura V.2.23 – Perfis de solo realizados em áreas potencialmente mineralizadas, porção oeste e leste da Bacia 
do Bambuí (teor de P em ppm). Perfil superior realizado 2km a sul do povoado de Canabrava (Folha Arraias) e, 
perfil inferior, na Folha Aurora do Norte, próximo a Usina do Rio Mosquito.
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Figura V.2.24 – Amplitude do Sinal Analítico para a região mineralizada em Arraias (Dados do Projeto Aeroge-
ofísico Tocantins, CPRM 2010).

Figura V.2.25 – Canal do Urânio com destaque para pontos com valores maiores que 2,5 ppm (Fonte dos dados: 
Projeto Aerogeofísico Tocantins, CPRM 2010).
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Figura V.2.27 - Imagem ternária K (R) – Th (G) – U (B), com destaque para as faixas mais azuladas e pretas 
(Fonte dos dados: Projeto Aerogeofísico Tocantins

Figura V.2.26 – Interpretação dos dados aerogeofísicos do Projeto Aerogeofísico Tocantins (ano de 2010).
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V.2.5 – CONCLUSõES E RECOMENDAçõES

A ocorrência inédita com concentrações 
anômalas de fosfato pedogenético indica a pre-
sença de zona mineralizada em P no lado leste da 
Bacia Bambuí Oeste.

As áreas anômalas em solo permitem de-
finir uma zona mineralizada com pelo menos 1 
km de extensão na continuidade para noroeste 
do trend mineralizado de Coité. Aparentemente 
as zonas mineralizadas a oeste da bacia estão 
mais expostas ou possuem maior significado eco-
nômico, já que os indícios, tanto em sedimento 
de corrente quanto em solo, não foram tão signi-
ficativos na parte leste da Bacia.

A prospecção em sedimentos de corrente 
revelou a presença de várias bacias anômalas a 
serem investigadas. Parte destas zonas anômalas 
corresponde a áreas mineralizadas já conhecidas. 
Trabalhos de campo estão sendo desenvolvidos 
para checagem das demais.

Pretende-se ainda avaliar, com atividades 
de campo, o uso da geofísica na definição de 
áreas mineralizadas. A definição da presença na 
Folha Aurora do Norte da Formação Sete Lago-
as, com a identificação de ocorrência de minera-
lização fosfática associada e dados anômalos de 
solo, amplia significativamente o potencialidade 
da Bacia do Bambuí, no seu limite leste nos esta-
dos do Tocantins e Goiás, abrindo portanto uma 
nova frente de pesquisa. Esta região está sendo 
alvo de novas investigações de campo pelo Pro-
jeto Fosfato Brasil em 2011/2012.
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Vista (Figura V.3.1). A região apresenta um clima 
semi-árido, baixa umidade do ar e temperatura 
média de 32ºC. O relevo é caracterizado por ex-
tensos peneplanos em que se destacam algumas 
serras com altitudes em torno de 500 m, sob ve-
getação típica de caatinga.

Pretende-se estudar a faciologia do Grupo 
Estância e a potencialidade para depósitos de fos-
fato sedimentogênico, restringindo-se, neste pri-
meiro momento, a Formação Acauã. A pesquisa 
está sendo efetuada com a aplicação de mapea-
mento geológico e prospecção, com amostragem 
de rocha, prospecção geoquímica (sedimento de 
corrente e concentrado de pesados em bateia) e 
estudos laboratoriais, com análise integrada em 
Sistema de Informações Geográficas, segundo a 
metodologia descrita no Capítulo I. Na medida 
em que alvos sejam gerados, trabalhos de deta-
lhe serão realizados com indicação de áreas para 
geologia de detalhe e coleta de amostras de solo 
e rocha.

V.3. A PROSPECÇÃO DE FOSFATO NO GRUPO 
ESTâNCIA (BA).

V.3.1. INTRODUçãO

As unidades neoproterozóicas do Grupo 
Estância, relacionadas à Faixa de Dobramentos 
Sergipana, são unidades sedimentares com po-
tencial pouco explorado para fosfato, as quais 
foram inseridas na pesquisa do Projeto Fosfato 
Brasil. Nessa etapa da pesquisa, foi dada ên-
fase aos sedimentos carbonáticos da Formação 
Acauã, visando detectar ambientes semelhantes 
às fácies fosfatadas já conhecidas nas unidades 
neoproterozóicas que ocorrem na região de Irecê 
(BA), Patos de Minas (MG), Arraias (TO) e Bodo-
quena (MS), dentre outras. 

A área de pesquisa está distribuída na por-
ção nordeste do estado da Bahia, a oeste da Ba-
cia de Tucano, entre os municípios de Euclides 
da Cunha, Uauá, Curaçá e Santa Maria da Boa 

Figura V.3.1 – Mapa de situação e localização da área Acauã (BA) do Projeto Fosfato Brasil.
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ckys, calcários em bancos maciços ou laminados, 
com níveis oncolíticos e oolíticos intercalados, 
calcisiltitos dolomíticos e folhelhos calcíferos, in-
terestratificados ou não, além de xistos calcíferos 
ou xistos sem carbonato associado. 

Nesta região foram realizados estudos com 
objetivos específicos para a pesquisa de sulfetos 
de Cu-Pb e Zn, mármores e carbonatos para fins 
agrícolas (Souza et al. 1972, Moraes et al. 1977, 
Delgado e Souza 1975, Rangel et al. 1980, Lima 
et al. 1980, Lima et al. 1982). 

Em 1985, a CBPM (Companhia Baiana de 
Pesquisa Mineral) realizou o Projeto Fosfato no 
Estado da Bahia (Noguti et al. 1990), onde foram 
revelados valores elevados associados a metado-
lomitos algais da Formação Acauã, com destaque 
para os valores de 9,3%, 10,9%, 11,3% e 12,6% 
de P2O5 na serra da Gruta-Patamuté; 3,7% de 
P2O5% na serra de Santa Cruz e de 2,1% e 2,8% 
nas serras da Borracha e Santa Luzia, respectiva-
mente. Nas proximidades da região de Euclides da 
Cunha, ocorrem extensos jazimentos de calcários 
calcíticos explotados para utilização na agricultu-
ra associados à unidade autóctone/parautóctone 
da Formação Acauã. Leal (1980) identificou nesta 
região a ocorrência de cobre (calcopirita, bornita 
e malaquita) em veios de calcita contidos em do-
lomitos basais da Formação Acauã, interface com 
seqüência psamítico-psefítica da Formação Jue-
tê subjacente. Esse autor também faz referência 
a alto teor de bário (5.000 ppm) assinalado em 
uma amostra coletada no calcário basal da For-
mação Acauã que aflora no rio Cambai, a norte 
de Bendengó.

V.3.3. GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO

O Grupo Estância, definido por Silva Filho 
et al. (1978),  é composto por uma sequência de 
sedimentos clásticos basais, de ambiente conti-
nental (Formação Juetê); uma sequência de car-
bonatos intercalados com argilas laminadas, de 
ambiente marinho raso, plataformal (Formação 
Acauã); e uma sequência de arenitos e argilitos 
de ambiente continental (Formação Lagarto), 
que afloram na região de Lagarto (Figura V.3.2).

A Formação Juetê é representada por sedi-
mentos terrígenos continentais da base do Grupo 
Estância, repousando discordantemente sobre o 
embasamento granito-gnáissico com enclaves de 
anfibolito. Essa unidade é individualizada em três 

V.3.2. CONTEXTO GEOTECTôNICO E GEOLOGIA 
REGIONAL

A área de estudo está inserida na porção 
ocidental da Faixa de Dobramentos Sergipana 
(Brasiliana), englobando rochas do Grupo Es-
tância, definido como cobertura pericratônica do 
Cráton São Francisco.

O Grupo Estância depositou-se em platafor-
ma rasa, mista (siliciclástica e carbonática), per-
tencente à Bacia Estância, desenvolvida na borda 
nordeste da Província do Cráton do São Francisco 
e adjacente à Faixa de Dobramentos Sergipana, 
em função de um regime extensional a flexural-
-termal (Bizzi et al. 2003). Segundo Sial et al. 
(2006), dois ciclos de sedimentação são vistos 
na Faixa de Dobramentos Sergipana, ambos com 
uma sequência continental a marinha rasa, com 
siliciclastos na base e carbonatos no topo. A me-
gasequência inferior engloba os Grupos Estância 
e Miaba, e seria representada pelos siliciclastos 
das formações Juetê, Itabaiana e Ribeirópolis, e 
carbonatos das formações Acauã e Jacoca. Por 
sua vez, o segundo ciclo, ou megasequência su-
perior, estaria caracterizada pelos siliciclastos 
das formações Frei Paulo e Capitão/Palestina do 
Grupo Vaza Barris e por uma megasequência 
carbonática representada pela Formação Olhos 
D’Água. Sial et al. (2006) consideram as forma-
ções Jacoca/Acauã e Olhos D’Água como prova-
velmente carbonatos de capa (cap carbonates).

O Grupo Estância é composto por associa-
ções psamo-pelito carbonáticas de idade neopro-
terozóica, subdividido da base para o topo, nas 
formações Juetê, Acauã (intermediária) e La-
garto (Silva Filho et al., 1978), que repousa em 
discordância angular e erosiva sobre o embasa-
mento arqueano-paleoproterozóico da borda nor-
deste do Cráton do São Francisco. Os autores su-
pracitados desmembraram a formação Palmares 
do Grupo Estância. Segundo Sial et al. (2006), 
a Formação Acauã está sobreposta aos diamic-
titos glaciais da Formação Juetê. Nestas unida-
des, estão preservadas estruturas sedimentares 
características de planície de maré, litorânea e de 
plataforma rasa, lamosa.

A Formação Juetê é representada por uma 
sequência terrígena, constituída por diamictitos, 
arenitos feldspáticos, de origem fluvial com in-
tercalações de pelitos avermelhados. A Formação 
Acauã é constituída de dolomitos com hummo-
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feldspatos, frequentemente caulinizados, mal se-
lecionados, com grãos sub-angulosos a sub-arre-
dondados, poroso e com estratificação cruzada de 
pequeno porte. Nas porções superiores são de cor 
avermelhada a púrpura, localmente conglomerá-
ticos. São frequentes as intercalações de argili-
tos cinza esverdeado e avermelhado-arroxeado 
quando alterado, com estratificação plano-para-
lela e; 3) Argilitos avermelhados - exibem lami-
nação plano-paralela, marcado por níveis milimé-
tricos de argilas sílticas pigmentadas por óxidos 
de ferro, alterando-se ritmicamente com níveis 
milimétricos de silte e areia muito fina, formando 
lentes achatadas lateralmente descontínuas. 

fácies sedimentares (Silva Filho et al., 1978), re-
conhecidas no presente trabalho: 1) Diamictitos 
- representa a fácies basal da Formação Juetê, 
que na serra do Oiteiro encontra-se em contato 
discordante erosivo com o embasamento granito-
-gnaíssico (Figura V.3.3A). Consiste de diamicti-
to (metaconglomerado) de cor cinza esverdeado, 
polimítico (quartzo, gnaisse, calcário e quartzito), 
cujos seixos e matacões angulosos a subangulo-
sos estão imersos caoticamente em matriz pelíti-
co-arenosa (Figura V.3.3B); 2) Arenito arcoseano 
- arenito de cor creme esbranquiçado, granulo-
metria média a grossa, composto de quartzo e 

Figura V.3.2 – Mapa geológico simplificado da área de Aacuã.
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pela alternância de lâminas claras e escuras. A 
sílica é representada na forma de lentes irregu-
lares de silexito, laminado, concordantes com a 
laminação e níveis contorcidos, descontínuos ou 
bolsões isolados imersos nos dolomitos maciços e 
laminados (Figura V.3.3C e D). Bolsões e nódulos 
de sílica e óxido de ferro também são comuns 
(Figura V.3.3D). Microscopicamente, são rochas 
microcristalinas com a presença de estilólitos; b) 
Dolomitos cinza maciços e laminados. É o tipo 
predominante na Formação Acauã na área de tra-
balho. São dolosiltitos cinza claro em bancos in-
ternamente maciços ou laminados (Figura V.3.3 E 

A Formação Acauã é caracterizada por duas 
unidades litoestratigráficas individualizadas por 
Silva Filho et al. (1978), unidade basal NP2ea1 e 
unidade NP2ea2.

A Unidade basal (NP2ea1) apresenta natu-
reza carbonática e recobre os clastos da Forma-
ção Juetê. Nesta unidade foram reconhecidas até 
o momento, seis fácies sedimentares: a) Dolomi-
to com intercalação de silexito na porção inferior 
do pacote de carbonatos. Esta fácies é constitu-
ída por dolomitos cinza microcristalinos em ban-
cos maciços, por vezes com horizontes com la-
minação plano-paralela milimétrica, evidenciada 

Figura V.3.3 – Em (A), exposição de diamictito da Formação Juetê em contato com embasamento (Serra do 
Oiteiro); Em (B), exposição de diamictito na região de Rosário. (C) dolomito com silexito da Formação Acauã; (D) 
bolsões e nódulos de sílica e óxido de ferro (Formação Acauã); (E) dolosiltito cinza claro, laminado com hummo-
cky; (F) Dolosiltito com laminação ondulada intercalado com calcisiltito cinza escuro a preto.
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cristalinos em bancos maciços ou laminados, com 
níveis oncolíticos e oolíticos intercalados. Os ban-
cos de calcarenitos oolíticos apresentam estrati-
ficação cruzada acanalada e tangencial na base, 
indicando um ambiente agitado de barra de maré 
ou canais de maré. Microscopicamente, os oóides 
são esféricos a ovalados, com núcleo detrítico, 
geralmente, quartzoso; f) Calcisiltito cinza claro 
e médio, laminado, intercalado com o calcisiltito/
calcilutito róseo, ora predominando o calcisiltito 
cinza claro ora o rosado, intercalado com laminito 
algal, silicificado (Figura V.3.4C a F). O calcisiltito 
rosado por vezes mostra-se marmorizado.

A Unidade (NP2ea2) é constituída por me-
targilito e metapelito cinza esverdeado a arroxe-
ado, calcíferos ou não, xistos calcíferos ou não, 
intercalados por calcilutito (Figura V.3.5A e B).

e F), com hummockys. Também é comum a pre-
sença de estilólitos, laminação plano-paralela e la-
minação ondulada (Figura V.3.3F);c) Calcisiltitos 
e pelitos calcíferos interestratificados Calcisiltitos 
cinza claro, bem laminado, com intercalações de 
pelito, creme, calcífero e laminado. Em direção ao 
topo da fácies, as lâminas do pelito diminuem de 
espessura, tornando-se filmes milimétricos que 
separam estratos de poucos centímetros de calci-
siltito; d) Calcisiltito cinza escuro a preto, estra-
tificado, internamente maciço, com muitos veios, 
fraturas e cavidades irregulares preenchidas por 
calcita, além de estratos cruzados (Figura V.3.4A 
e B), gradando para estratos menos espessos. 
Estes calcisiltito pretos estão associados aos do-
losiltitos no topo da formação; e) Calcários cinza 

Figura V.3.4 – A e B: Calcisiltito cinza escuro a negro com estratificação cruzada. C: Exposição do calcisiltito 
rosado com laminito algal intercalado; D: Detalhe da anterior; E e F: Exposição do laminito algal.
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entre o calcisiltito róseo, dolomitizado e calcários 
cinzentos maciços e laminados (Figura V.3.7A, B 
e C). Trata-se de uma rocha carbonática esver-
deada, com nódulos de bordas avermelhadas e 
centro mais claro (esbranquiçado), e pirita dis-
seminada (Figura V.3.7D, E e F). Em determina-
dos locais a concentração dos nódulos é maior 
que em outros. Microscopicamente, os nódulos 
são de carbonato fino, com uma borda de im-
pregnação de óxido de ferro, imerso numa matriz 
esverdeada constituída por carbonato, apatita e 
pirita. Os Testes realizados com a fluorescência 
de Raios-X em diferentes locais da ocorrência 
apresentaram valores da ordem de 3 a 6% de 
P2O5 (Figura V.3.7D). 

As amostras coletadas nas duas ocorrên-
cias foram encaminhadas para análise química. 
Estes resultados são semelhantes aos encontra-
dos por Noguti &. Carvalho (1990), em metado-
lomitos algais, também na região de Patamuté 
(9,3%, 10,9%, 11,3% e 12,6% de P2O5 na Serra 
da Gruta-Patamuté).

V.3.5. PROSPECçãO GEOQUÍMICA (SEDIMENTO 
DE CORRENTE E CONCENTRADO DE MINERAIS 
PESADOS)

V.3.5.1. Amostragem, Preparação e Análise

A área amostrada pelo Projeto Fosfato Bra-
sil (Figura V.3.8), ocupa cerca 9.132 km2 e dentro 
desta foi dado destaque especial às seqüências 
carbonáticas da Formação Acauã, selecionadas. 
O plano de amostragem de sedimentos ativos 
de corrente e concentrados de bateia, elaborado 
pela CPRM/DEREM, foi executado pela CPRM-SU-
REG-SA e pela Brasil Explore.

V.3.4. MINERALIZAçõES

Durante a etapa de prospecção geológica 
foram realizadas seções nos trechos Santo Antô-
nio-Serra do Outeiro, BR-116 (Faz. Estaca Zero–
Rosário, Várzea do Juá–Serra Branca, Uauá-Pa-
tamuté, São Bento-Curaçá, Serra da Borracha). 
Duas ocorrências (1 e 2) de fosfato foram regis-
tradas na seção Uauá-Patamuté: (1) Em lamini-
tos algais associados ao calcisiltito róseo (már-
more róseo), com teores da ordem de 1% a 3,7% 
de P2O5 (Figura V.3.6C e D) e (2) em bolsões as-
sociados a rochas carbonáticas esverdeadas, fos-
fáticas, com nódulos vermelhos esbranquiçados 
que ocorrem na transição entre o calcisiltito ró-
seo, dolomitizado e calcários cinzentos maciços 
(Figura V.3.7), com teores pontuais de 3 a 6% 
em P2O5, ao longo do Riacho Patamuté, imediata-
mente a sul da cidade de mesmo nome.

A ocorrência 1 foi encontrada próximo a 
Patamuté, aflora duas fácies da Formação Acauã 
(Figura  V.3.6A). O calcisiltito cinza claro e médio, 
laminado, intercalado com o calcisiltito/calcilutito 
róseo, laminado (Figura V.3.6A), com finas ca-
madas de rocha carbonática de cor cinza esver-
deada, silicificada, com textura rugosa (lamini-
tos algais) (Figura V.3.6B e C). Toda a sequência 
encontra-se deformada, dobrada, com pequenas 
falhas normais. Os testes realizados com a fluo-
rescência de Raios-X na camada rugosa (laminito 
algal), apresentaram valores da ordem de 1% a 
3.7% de P2O5, corroborando com os testes positi-
vos feitos com a solução de molibidato de amônia 
(Figura  V.3.6D).

A ocorrência 2 foi encontrada na seção ao 
longo do Riacho Patamuté (Figura V.3.7), ocor-
re como bolsões e lentes, inseridos na transição 

Figura V.3.5 – Exposições de metasiltitos calcíferos ou não (A e B). 
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Figura V.3.6 - A: Mostrando o calcisiltito cinza claro, laminado intercalado com o calcisiltito creme a róseo. B e C: 
Calcisiltito creme a róseo, laminado, com lâminas de Laminito algal associado, dobradas. D: Teste com a solução 
de molibdato de amônia no laminito algal (parte cinza esverdeada e rugosa).

foram localizadas principalmente nas confluências 
das drenagens (riachos), para facilitar a delimita-
ção de subáreas anômalas para posterior trabalho 
de detalhe. Foram coletados 20 litros de material, 
geralmente coletado em concentradores naturais 
das drenagens, onde após tratamento, obtinha-
-se de 100 a 200 gr  de concentrado de bateia 
contendo os minerais pesados. Os concentrados 
de bateia passaram apenas por análise minera-
lométrica, visual, nos laboratórios da SGSGeosol.

Rocha
Foi realizada uma amostragem nas lito-

logias da área estudada, onde foram realizados 
testes em campo com a solução de molibdato de 
amônia e a fluorescência de raios-X portátil, este 
último apenas em algumas campanhas de cam-
po, visando a detecção da presença de minerais 
contendo P2O5. 

Algumas amostras de rocha testadas com a 
solução de molibdato de amônia, e a fluorescên-
cia mostraram resultados positivos para fosfato, 
a exemplo: Ocorrência 1 e  Ocorrência 2, encon-
tradas na seção Uauá-Patamuté (Figuras V.3.6 e 
V.3.7). 

Foram amostradas 583 estações de sedi-
mento de corrente. As amostras coletadas foram 
do tipo composta, formada por várias porções 
coletadas aleatoriamente na estação, visando a 
fração fina do sedimento ativo. Um total de apro-
ximadamente 0,5 kg de material foi obtido para 
cada amostra de sedimento de corrente em leito 
ativo (vide Capítulo I). Junto a estas, foram cole-
tadas 48 duplicatas de campo, para verificação da 
variância da amostragem. 

As etapas de preparação e análise multi-
-elementar na fração menor que 80 mesh foram 
realizadas nos laboratórios da SGS-Geosol, em 
Belo Horizonte. O método analítico utilizado foi 
SGS ICP40B/ICM40B, que compreendeu a di-
gestão multi-ácida da fração < 80 mesh e análise 
por espectrometria de massa com plasma de aco-
plamento induzido (ICP-MS). Neste pacote foram 
caracterizados 50 elementos químicos. 

Concentrado de Bateia
A amostragem de sedimentos aluvionares 

foi realizada aproximadamente nas mesmas esta-
ções dos sedimentos ativos para obtenção de con-
centrado de minerais pesados. Todas as estações 
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V.3.5.2 - Processamento e interpretação dos 
dados geoquímicos de sedimento de corren-
te

V.3.5.2.1 - Variância de amostragem e análise 
dos sedimentos de corrente

A avaliação da variabilidade de amostragem 
foi efetuada comparando-se os resultados de 23 
amostras de sedimentos de corrente com suas 
correspondentes duplicatas de campo. Deve-se 
considerar que, como as amostras de rotina e as 

As amostras que apresentaram resultados 
interessantes foram encaminhadas ao laboratório 
SGSGeosol para análise química através do mé-
todo SGS ICP95A/IMS95A – Fusão. Os resultados 
não serão apresentados neste relatório prelimi-
nar, pois estão em fase de análise.

Organização dos Dados
Os dados coletados em campo e aque-

les produzidos em laboratório foram arquivados 
na forma de tabelas e de arquivos próprios do  
Arcview (shapefiles).

Figura V.3.7 – Ocorrência 2. A e B: Vista geral do afloramento no Riacho Patamuté; C:Teste realizado nos níveis 
pelíticos intercaladados no calcário; D: Corpo com fosfato do outro lado da margem do riacho Patamuté (realiza-
ção de teste com a fluorescência de Raios-X); E e F: Vista em detalhe da rocha com fosfato.
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Figura V.3.8   - Mapa de amostragem da prospecção geoquímica na área Acauã pelo Projeto Fosfato Brasil.

(ver quadro V.3.1, em “Elementos Excluídos”) fo-
ram: Al, Ba, Be, Ca, Ce,  Co, Fe, Ga, Hf, K, La, 
Li, Lu, Mg, Mn, Na, Ni, P, Rb, Sr, Tb, Th, Tl, U, Y, 
Yb e Zr.

Para avaliar a variabilidade analítica foram 
utilizados os 44 pares de replicatas de labora-
tório, através do gráfico de Thompson Howarth, 
com uma confiança de 95% e 10 % de precisão. 
No fósforo, por exemplo, apenas 36,4% dos pa-
res passaram no teste (Figura V.3.9). Para muitos 
elementos 100% dos pares passaram no teste, 
é o caso do cálcio e magnésio utilizados nesta 
análise. 

Para o tratamento estatístico dos dados de 
sedimento de corrente, os resultados analíticos 
inferiores ao limite de detecção (LD) do méto-
do utilizado (< menor que), foram multiplicados 
pela constante 0,5, ou seja, foram substituídos 

respectivas duplicatas foram submetidas separa-
damente à preparação e análise, apresentam as-
sociadas às variabilidades introduzidas por esses 
dois processos.

No conjunto dos pares de duplicatas de 
campo, que totalizam 46, foram realizados os se-
guintes procedimentos, nos resultados: a) Filtro 
01: eliminados, em um primeiro momento, os 
elementos que tinham mais do que 10% dos seus 
pares com valores abaixo do limite de detecção; 
b) Filtro 02: no segundo momento, a partir de 
análises de variância, de cada par e de todo os 
conjuntos eliminaram-se os elementos que obti-
veram resultado maior que 25%.

Para todos os elementos testados, concluiu-
-se que existe uma diferença significativa entre 
as amostras de rotina de alguns elementos. Com 
isso, os dados analíticos considerados confiáveis 
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Figura V.3.9 - Distribuição do Fósforo no Gráfico de Thompson e Howarth.

Quadro V.3.1 - Resumo dos parâmetros estatísticos básicos dos dados de sedimentos de corrente da área de 
Acauã-BA. Incluindo os resultados dos elementos excluídos para análise, em virtude da variabilidade da amos-
tragem.

pela metade do LD. Os resultados analíticos su-
periores ao limite de detecção do método (> 
maior que) foram mantidos com o valor do limite 
superior de detecção.

A questão fundamental no processamento 
e interpretação de dados geoquímicos de sedi-
mento de corrente é definir o background e seu 
limite superior, a faixa de valores anômalos ou 
outliers (se houver) e a possível ocorrência de so-

breposição, ou não, entre a faixa de background 
e a faixa de anomalia. Neste sentido, o método 
utilizado para a identificação dos limiares foi o 
método não paramétrico de estatística robusta 
(mediana, inter quartile range), que envolve a 
análise estatística dos percentis. Foi utilizado o 
software Statística 7 no cálculo dos parâmetros 
estatísticos básicos, cujo resumo pode ser visto 
na quadro V.3.1. 
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(SC-24-V-B-V).
O segundo limiar é representado pelos va-

lores entre 1142,01 e 1521,50 ppm, encontra-
dos no limite leste da Formação Acauã na Folha 
de Caimbé (SC-24-Z-A-I) e nas proximidades de 
São Bento na folha de Barro Vermelho (SC-24-V-
D-II). O terceiro limiar, com valores variando em 
1521,51 – 5571 é encontrado na parte norte da 
folha de Monte Santo e nas proximidades de São 
Bento e da Serra da Borracha na folha de Barro 
Vermelho (SC-24-V-D-II). 

Esta avaliação preliminar mostra-se bas-
tante interessante para a pesquisa de fosfato na 
área, principalmente, na região de São Bento e 
Serra da Borracha. O follow up  de campo para 
checar as áreas anômalas será feito nas etapas 
subseqüentes do projeto. 

V.3.5.2 – Amostragem e análise dos concen-
trados de bateia

Foram coletadas 538 amostras de con-
centrados de bateia distribuídas ao longo dos 
9.132Km2 de extensão da área de Acauã, tendo 
como base os conhecimentos geológicos da re-
gião. As coletas foram feitas nas mesmas esta-
ções onde foi coletado o sedimento de corrente. 
O material foi concentrado por meio de bateia no 
campo (in situ), sendo as amostras enviadas para 

A apresentação da distribuição dos dados e 
sua estatística estão na forma de Box & Whiskers 
(Anexo I). A figura V.3.10 mostra a distribuição 
dos teores de P em relação aos valores corres-
pondentes dos quartis de 25%, 50%, 75% e 
97,5%.

Com a escolha dos limiares para os vários 
elementos químicos analisados, foram confec-
cionados mapas de teores, gerados através do 
programa ArcGis 9, apresentados sob a forma de 
símbolos para os elementos. Os mesmos obje-
tivam facilitar a visualização da distribuição dos 
elementos na área, permitindo que seja feita a 
delimitação de subáreas onde ocorram valores 
de concentração considerados anômalos. A figura 
V.3.11 mostra o mapa de teor do P em sedimento 
de corrente.

Os resultados preliminares da prospecção 
geoquímica em sedimento de corrente mostra-
ram pelo menos 3 limiares anômalos que podem 
ser previamente descritos a seguir: 

Os valores anômalos entre 762,51 e 1142 
ppm (1º limiar) são encontrados na parte norte 
da folha de Monte Santo (SC-24-Y-B-III), no limi-
te leste da Formação Acauã na Folha de Caimbé 
(SC-24-Z-A-I) e Macururé (SC-24-V-D-III) e nas 
proximidades de São Bento e da Serra da Borra-
cha na folha de Barro Vermelho (SC-24-V-D-II) e 
na parte sul da folha de Santa Maria da Boa Vista 

Figura V.3.10 – Box Plot da distribuição dos valores de P em ppm.
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Figura V.3.11 – Mapa de teor do P na prospecção geoquímica em sedimento de corrente na área Acauã – Projeto 
Fosfato Brasil. 
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não foram submetidos a tratamento estatístico. 
Foram identificados 36 minerais, onde os mais 
representativos têm suas abundâncias grafica-
mente representadas por histogramas na figura 
V.3.12.

V.3.5.2.2 - Resultados

Dentre os minerais encontrados nos con-
centrados de bateia, foram identificados minerais 
fosfáticos, e afins dentre outros (Figura V.3.13). 

Essas ocorrências são extensas abrangendo 
desde o extremo norte da área, na região em que 

análise mineralométrica no laboratório da Geosol 
em Minas Gerais. Os concentrados foram exami-
nados e identificados sob lupa binocular, sendo as 
proporções de cada mineral estimadas segundo 
uma escala semi-quantitativa, com registros dos 
percentís  <1%, 1 a 5%, 5 a 25%, 25 a 50%, 50 
a 75% e 75% a 100%.

V.3.5.2.1 – Processamento dos resultados analí-
ticos

Os resultados das análises mineralómetri-
ca semi-quantitativa dos concentrados de bateia 

Figura V.3.12 – Frequência de alguns dos minerais da análise mineralométrica semiquantitativa do concentrado 
de bateia da área Acauã. 
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xenotímio, na mesma amostra, é marcada no ex-
tremo norte da área e na parte sul, entre Euclides 
da Cunha e Canudos (Figura V.3.13).   

Além desses minerais fosfáticos supraci-
tados, alvo do referido estudo, foi observada a 
presença de granada kimberlitica em uma amos-
tra, bem como a ilmenita encontrada em todas as 

o vale do Rio Curaçá encontra com o São Fran-
cisco, até a região de Euclides da Cunha, sul da 
área. As variações das porcentagens destas ocor-
rências atingem apenas o campo de <1% (Figura 
V.3.13.). Na parte mediana até as proximidades 
de Canudos predomina a ocorrência de anatásio 
e monazita. A associação da apatita, monazita e 

Figura V.3.13 – Mapa com as amostras de concentrado de bateia mostrando a distribuição dos minerais fosfá-
ticos e afins na área.
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sentou valores entre 5% e 25% e a turmalina 
encontrada em 470 amostras com 90 amostras 
entre 5% a 25%.  

V.3.6 - CONCLUSõES 

Considerando a mobilidade e dispersão do 
fósforo no ambiente secundário, o tratamen-
to preliminar dos dados da prospecção geoquí-

amostras. A cromita foi encontrada em 30 amos-
tas (Figura V.3.14), o espinélio observado em 31 
amostras com valores  inferiores a 1% e óxidos 
do grupo do espinélio como a gahnita com 50 
amostras com valores inferiores a 1%na escala 
semi-quantitativa (Figura V.3.15). 

A estaurolita foi encontrada em 269 amos-
tras e o percentil mais significativo foi o de <1% 
(184 amostras), o Zircão em 326 amostras apre-

Figura V.3.14– Mapa com as amostras de concentrado de bateia mostrando a distribuição da cromita.
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apurado dos resultados, visando identificar ano-
malias mais sutis. A presença de minerais fos-
fáticos e afins de origem magmática (depósitos 
alcalinos) distribuídos ao longo da área do proje-
to, podem estar associados a presença de corpos 
magmáticos no limite nordeste do Cráton do São 
Francisco. 

mica em sedimento de corrente mostra valores 
anômalos nas Folhas de Barro Vermelho, Monte 
Santo e Caimbé (Figura V.3.11). Estes resultados 
serão investigados com mais detalhe na continui-
dade dos trabalhos. O follow up nas áreas com 
base em bacias de drenagens ainda será realiza-
do. Assim como, uma análise e tratamento mais 

Figura V.3.15– Mapa com as amostras de concentrado de bateia mostrando a distribuição do espinélio e da 
ghanita.
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V.4 - A PROSPECÇÃO DE FOSFATO NA BACIA 
DO RIO PARDO

V.4.1. INTRODUçãO

Inserem-se neste trabalho, as unidades 
neoproterozóicas da Bacia do Rio Pardo, por se 
tratar de unidades sedimentares com potencial 
pouco explorado para fosfato (Figura V.4.1). Nes-
te primeiro momento da pesquisa, foi dada ên-
fase aos sedimentos carbonáticos da Formação 
Serra do Paraíso, visando detectar ambientes se-
melhantes às fácies fosfatadas que ocorrem na 
região de Irecê. 

A Bacia do Rio Pardo está situada na região 
sudeste do Estado da Bahia, entre os rios Pardo 
e Jequitinhonha, dentro da área limitada aproxi-
madamente pelos paralelos 15° 30´- 16º 00´ S 
e meridianos 39° 15´- 40º 00´ W, abrangendo 
os municípios de Camacã, Pau Brasil, Potiraguá, 
Itapebi e Mascote (Figura V.4.1). A principal via 
de acesso é a rodovia BR-101, no trecho entre 
Camacã e Itapebi, porém as rodovias BA-251, 
BA-270, BA-633, BA-274, BA-667 e demais vias 
municipais, também podem ser facilmente utili-
zadas. Na área do Projeto predomina um clima 
quente e úmido, com vegetação dos tipos mata 
higrófila sul baiana, mata mesófila, capoeira, 
campo, pasto limpo e cacauais.

V.4.2.  CONTEXTO GEOTECTôNICO E GEOLOGIA 
REGIONAL

A área de estudo está localizada na borda 
sudeste do Cráton do São Francisco, no seu limite 
com a Faixa Araçuaí, uma das faixas marginais 
àquele domínio.  Até a década de 1960, as rochas 
aflorantes da Bacia do Rio Pardo eram agrupadas 
em duas unidades litoestratigráficas: a Formação 
Salobro, formada por  conglomerados diaman-
tíferos, quartzitos, metassiltitos e ardósias, e a 
Formação Rio Pardo, a qual englobava todos os 
carbonatos (Oliveira & Leonardos, 1943, Almeida 
1954). Pedreira et al. (1969) elevaram a deno-
minação Rio Pardo à categoria de grupo, onde 
descreveram, da base para o topo, as formações 
Panelinha, Camacã, Salobro, Água Preta, Serra 
do Paraíso e Santa Maria Eterna. 

As primeiras determinações de idade do 
Grupo Rio Pardo foram feitas por Cordani (1973) 
pelos métodos Rb-Sr e K-Ar em rocha total e K-Ar 
em flogopita de filitos, ardósias e mármores das 
formações Água Preta, Camacã e Serra do Para-
íso, obtendo uma idade de 670Ma. Neste caso, a 
deposição do Grupo Rio Pardo teria ocorrido no 
máximo há 670Ma, no período Criogeniano. Es-
tes mesmos dados foram tratados por Karmann 
(1987), que obteve uma idade isocrônica de 541, 
4±78, 3Ma. Adotando 1.100Ma como idade míni-

FIGURA V.4.1 – Mapa de situação e localização da área da Bacia do Rio Pardo do Projeto Fosfato Brasil.
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ma de intrusão dos diques de diabásio sobre os 
quais está depositada a bacia, Karmann (1987) 
determinou sua deposição entre 1. 100 e 500 Ma, 
o que estenderia a idade máxima dos sedimentos 
para o período Esteniano (1200-1000 Ma), no fi-
nal do Mesoproterozóico (Pedreira, 1999).

Mascarenhas & Garcia (1969), colocaram o 
Grupo Rio Pardo entre 700 e 450Ma, principal pe-
ríodo de sedimentação do Neoproterozóico. 

Karmann et al. (1989), demonstraram a 
passagem lateral entre as formações Camacã, 
Água Preta, Serra do Paraíso e Santa Maria Eter-
na, reunindo tais unidades no Subgrupo Itaim-
bé, com a posição superior da Formação Salobro 
sendo considerada de idade neoproterozóica.

A Bacia do Rio Pardo é dividida em duas 
sub-bacias (Pedreira 1976), separadas pela fa-
lha Rio Pardo-Água Preta, classificada como uma 
falha inversa e com transporte tectônico para NE 
(Figura V.4.2, Karmann 1987). O embasamento, 
com idade Arqueano-Paleoproterozóica, é repre-
sentado pelos granulitos do Complexo Jequié, 
que afloram desde seu limite noroeste, em conta-
to com gnaisses e migmatitos a oeste e sudoeste. 
Estas rochas são intrudidas por diques de diabá-
sio e granitóides mesoproterozóicos. De acordo 
com Karmann et al. (1989), o Grupo Rio Pardo 
depositou-se sobre o Cráton do São Francisco 
parcialmente afetado pela tectogênese Brasilia-
na, que deu origem à faixa Araçuaí. A falha Rio 

Pardo - Água Preta divide a bacia em dois com-
partimentos tectônicos. O bloco ao norte apre-
senta dobramentos relacionados a uma primeira 
fase com foliações plano-axiais do tipo clivagem 
de fratura ardosiana e xistosidade fina. No bloco 
sul, os dobramentos principais devem-se a uma 
segunda fase com desenvolvimento de clivagem 
de crenulação e localmente foliação de transpo-
sição. Esta segunda fase é seguida por uma ter-
ceira fase de deformação, expressiva na borda 
oeste da bacia, com redobramento das dobras da 
segunda fase. As falhas inversas da borda oci-
dental da bacia evidenciam a compressão final de 
oeste para leste (Pedreira 1996).

Na Bacia do Rio Pardo não se tem regis-
tro de ocorrências de fosfato, possivelmente por-
que as pesquisas minerais desenvolvidas nesta 
região, até o presente, não tiveram como foco 
principal a pesquisa para fosfato. Os diamantes 
da região de Salobro são os depósitos minerais 
mais antigos da bacia, conhecidos desde 1881. 
Encontram-se em cascalhos dos aluviões da For-
mação Salobro e são acompanhados por quartzo, 
concreções de sílica, jaspe vermelho, calcedônia, 
turmalina preta, cianita e estaurolita. 

A CPRM executou dois projetos nessa re-
gião, um visando a pesquisa de sulfetos (Gonçal-
ves et al. 1978) e outro para ouro na Formação 
Água Preta (Carvalho 1991). Áreas com anoma-
lias de ouro são registradas em toda a bacia, sen-

Figura V.4.2 – Mapa geológico simplificado da área da Bacia do Rio Pardo – Projeto Fosfato Brasil.
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do maior a concentração ao longo da falha Rio 
Pardo-Água Preta e na Região do Rio Salsa (Pe-
dreira, 1996; Carvalho, 1991). Outros potenciais 
da bacia são os minerais industriais, como areia 
de alta pureza, carbonatos e agregados.

V.4.3.  GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO

A Bacia do Rio Pardo é formada por rochas 
metassedimentares de baixo grau metamórfico, 
fácies xisto-verde, agrupadas da base para o 
topo, nas seguintes unidades litoestratigráficas: 
Formação Panelinha, Subgrupo Itaimbé (forma-
ções Camacã, Água Preta, Serra do Paraíso e 
Santa Maria Eterna) e Formação Salobro (Pedrei-
ra, 1996).

A Formação Panelinha é constituída por 
metaconglomerados polimíticos, metabrechas, 
metagrauvacas e metaarcóseos, que afloram em 
corpos descontínuos nas bordas norte, noroes-
te e oeste da bacia do Rio Pardo. O metacon-
glomerado é sustentado pela matriz com clastos 
de rochas graníticas e vulcânicas com tamanhos 
de até 50 cm de diâmetro (Figura V.4.3). Kar-
mann et al. (1989) associaram essas rochas à 
falhamentos normais, formando altos do emba-

samento, que serviram como área-fonte para sua 
deposição, em função do predomínio de rochas 
imaturas como metagrauvacas e metaarcóseos. 

O Subgrupo Itaimbé é composto pelas se-
guintes unidades: Formação Camacã, Formação 
Água Preta e Formação Serra do Paraíso (Pedrei-
ra et al. 1969, Karmann et al. 1989).

A Formação Camacã aflora na margem nor-
te da bacia, em uma faixa que se estende entre 
a cidade homônima e a de Santa Luzia (Figura 
V.4.2). É constituída por metapelitos, metassilti-
tos laminados, de cor ocre; calcarenito cinza cla-
ro, com pirita disseminada e calcário cinza claro 
fino, foliado (Figura V.4.3). 

A Formação Água Preta é constituída por 
metassiltitos com intercalações arenosas, metas-
siltitos, filitos muito intemperizados, laminados, 
metarenitos finos (Figura V.4.4A e B), forman-
do uma sequência de turbiditos, e metacalcário e 
metadolomito laminado. Essa unidade é interpre-
tada como sedimentação em águas profundas, ao 
longo de uma margem continental, representada 
pelos turbiditos. Enquanto as lentes carbonáticas 
seriam depositadas em ambiente de planície de 
maré carbonáticas com exposição subaérea.

A Formação Serra do Paraíso é constituí-

Figura V.4.3 – Exposições de metaonglomerado da Formação Panelinha (A e B); metapelito laminado da Forma-
ção Camacã (C); metassiltito com lentes de calcário cinza fino com pirita da Formação Camacã (D).



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

226

da por metacalcários, metadolomitos com pirita, 
quartzitos maciços, metarenitos calcíferos e mi-
cáceos, quartzitos micáceos, metadolomitos com 
brechas intraformacionais e quartzitos interestra-
tificados. Na estrada para Fazenda Serra do Pa-
raíso afloram calcisiltitos laminados, cinza claro, 
com níveis de tapetes algais (Figura V.4.4C e D).

A Formação Santa Maria Eterna ocorre na 
região sudeste da área (Figura V.4.2), represen-
tada por quartzitos puros e micáceos, dolomitos 
brancos e maciços, e calcários laminados cinzen-
tos, calcários micáceos intercalados em dolomi-
tos e metassiltitos (Figura V.4.5A), além da pre-
sença de brechas intraformacionais. 

A Formação Salobro, por sua vez, ocorre 
discordantemente sobre o Subgrupo Itaimbé e 
se mostra constituída por metagrauvacas, me-
tassiltitos, metargilitos e conglomerados (Figura 
V.4.5B e C). 

No topo da coluna estratigráfica ocorrem as 
coberturas cenozóicas, representada na região 
pela Formação Barreiras (areias, argilas, cama-
das e lentes de cascalho); aluviões (areias, argilas 
e cascalhos, alguns diamantíferos ou auríferos) 
e por terraços fluviais da Formação Pau-Brasil, 

constituídos de cascalhos de sílex e quartzo (Fi-
gura V.4.5D). 

V.4.4. PROSPECçãO GEOQUÍMICA

A pesquisa mineral depende do entendi-
mento dos processos químicos e físicos que go-
vernam a formação do depósito de minério a ser 
investigado, sendo este diretamente proporcional 
ao nível de desenvolvimento do modelo de ex-
ploração a ser aplicado, onde as evidências ou 
anomalias são fortes indicativos da possibilidade 
de existência de um depósito mineral (Silveira 
2001).

Em 1977, a CPRM realizou o Projeto Sul-
fetos do Grupo Rio Pardo que abrangeu parcial-
mente ou totalmente os municípios de Camacã, 
Mascote, Pau Brasil, Potiraguá, Itajú do Colônia, 
Una, Canavieiras, Itapebi, Belmonte, Itarantim, 
Itajimirim, Itabuna, Buerarema e Itapé. Neste 
trabalho, foi executado uma prospecção geoquí-
mica em nível de reconhecimento regional, que 
se baseou na amostragem de sedimento de cor-
rente, rocha e solo em sítios estratégicos, com o 
objetivo principal de pesquisar Cu, Co, Pb, Zn e 

Figura V.4.4. - Exposições de metassiltitos da Formação Água Preta (A e B); Calcisiltitos laminados, cinza claro, 
com níveis de tapetes algais da Formação Serra do Paraíso (C e D). 
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Ag, envolvendo ainda a investigação complemen-
tar para ouro.  

Em 1985, Noguti et al. (1990) realizaram, 
durante o convênio SME/CBPM, uma pesquisa 
para fosfato no Estado da Bahia, onde dentre as 
áreas pesquisadas estava a Bacia do Rio Pardo. 
Nesta pesquisa foi dada ênfase especial aos se-
dimentos das fácies carbonatadas, onde foi re-
alizada prospecção geoquímica por sedimento 
de corrente, levantamentos geológicos e testes 
com molibdato de amônia buscando-se evidên-
cias da presença de fósforo. Foram coletadas 151 
amostras de sedimento de corrente, das quais, 
30 amostras foram analisadas por fluorescência 
de raios-X, obtendo-se os seguintes valores; mé-
dia geométrica = 0,18% de P2O5, desvio padrão 
= 2,29% de P2O5, 1º limiar = 0,41% de P2O5 e 
2º limiar = 0,49% de P2O5. No referido traba-
lho, apenas um valor de 1,1% de P2O5 é desta-
cado e vinculado a bacia de captação que drena 
rochas gnáissicas porfiroblásticas com algumas 
intercalações de micaxistos, migmatitos e anfi-
bolitos. Os resultados das análises químicas em 
seis amostras de rocha mostraram baixos valores 
para P2O5, sendo 0,71% e 0,89% os valores mais 
elevados obtidos na área (Noguti et al. 1990).  

V.4.4.1. Amostragem, Preparação e Análise

A área amostrada da Bacia do Rio Pardo 
pelo Projeto Fosfato Brasil, representada na figu-
ra V.4.6, ocupa cerca 6.088 km2 e dentro desta, 
foi dado destaque especial às sequências carbo-
náticas das Formações Serra do Paraíso e Santa 
Maria Eterna, selecionadas como sendo aquelas 
mais promissoras para a pesquisa de Fosfato. 

Como o Projeto Aluviões Diamantíferos 
(Pardo Jequitinhonha) também desenvolve pes-
quisa na área dominada pela referida Bacia, e 
como a metodologia e técnica de amostragem 
empregada neste projeto é a mesma utilizada no 
Projeto Fosfato Brasil os dados são aqui utiliza-
dos e tratados conjuntamente. Para atender os 
objetivos da exploração geoquímica, ambos os 
projetos obedeceram aos métodos e técnicas de 
amostragem apresentadas detalhadamente no 
Capítulo 1 deste relatório. O plano de amostra-
gem de sedimentos ativos de drenagem e con-
centrados de bateia foi elaborado pela CPRM/
DEREM e a coleta das amostras foi feita pelas 
equipes da CPRM-SUREG-SA e da Brasil Explore.

As amostras de sedimento ativo de corren-
te foram coletadas ao longo da bacia hidrográfica 

Figura V.4.5 – Afloramento de metadolomito da Formação Santa Maria Eterna (A); Exposições de conglomera-
dos da Formação Salobro (B e C); Terraço de cascalhos da Formação Pau Brasil (D).
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do Rio Pardo e do Rio Jequitinhonha, resultando 
em uma densidade final de amostragem da or-
dem de aproximadamente 1 amostra para cada 
10 Km2 (Figura V.4.6), enquadrada na densidade 
prevista para a escala 1:100.000, conforme nor-
mas técnicas da CPRM.

As etapas de preparação e análise multi-
-elementar na fração menor que 80 mesh foram 
realizadas nos laboratórios da SGS-Geosol, em 
Belo Horizonte e, na ACME-Analytical Laborato-
ries Ltda, Vancouver, Canadá. Três métodos ana-
líticos distintos foram utilizados, em função da 
utilização dos dados do Projeto Diamante Brasil: 
análises com extração multi-ácida (4A) e água 
régia (AR). As análises foram realizadas por ICP-
-MS, pacotes SGS ICP40B/ICM40B e SGS ICP14B/
ICM14B da SGS-Geosol respectivamente e, aná-
lise com extração por água régia, pacote 1F-MS 
da ACME . Os resultados analíticos constam nas 
tabelas V.4.1, V.4.2, V.4.3 e V.4.4 (anexo I-DVD)

A amostragem de concentrado de batéia 
foi realizada nas mesmas estações dos sedimen-
tos ativos. Todas as estações foram localizadas 
principalmente nas confluências das drenagens 
(riachos), para facilitar a delimitação de subá-
reas anômalas para posterior trabalho de deta-
lhe. Os concentrados de bateia passaram apenas 
por análise mineralométrica, nos laboratórios da 

SGSGeosol e os resultados obtidos não serão 
apresentados neste relatório preliminar, pois ain-
da estão em fase de tratamento e interpretação.

Na amostragem das diferentes litologias 
(rochas) da área estudada foram realizados tes-
tes em campo com a solução de molibdato de 
amônia visando a detecção da presença de mine-
rais contendo P2O5. Algumas amostras de rocha 
testadas com a solução de molibdato de amônia 
mostraram resultados positivos para fosfato, a 
exemplo da Fazenda Formosa e conjunto Araxado 
(Figura V.4.7), localizados na estrada para San-
ta Maria Eterna. As amostras que apresentaram 
resultados qualitativos interessantes foram enca-
minhadas ao laboratório SGSGeosol para análise 
química através do método SGS ICP95A/IMS95A 
– fusão por metaborato de lítio. 

Os dados coletados em campo e aqueles 
produzidos em laboratório foram arquivados na 
forma de tabelas e de arquivos próprios do Ar-
cview (shapefiles).

V.4.4.2. Variância de amostragem e análise 
dos sedimentos de corrente

A avaliação da variabilidade de amostragem 
foi efetuada comparando-se os resultados de 26 
amostras de sedimentos de corrente com suas 

Figura V.4.6  - Mapa de amostragem da prospecção geoquímica na área da Bacia do Rio Pardo pelos Projetos 
Fosfato e aluviões diamantíferos.
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correspondentes duplicatas de campo. Deve-se 
considerar que, como as amostras de rotina e as 
respectivas duplicatas foram submetidas separa-
damente à preparação e análise, apresentam as-
sociadas às variabilidades introduzidas por esses 
dois processos.

Foram descartados, para cada elemento, os 
resultados em que pelo menos um dos pares da 
duplicata não estivesse disponível ou abaixo do 
limite de detecção (<LD). 

No pacote 1F-MS – ACME as duplicatas de 
campo foram plotadas no gráfico de Thompson & 
Howarth, indicando a faixa de 10 % de precisão 
(Figura V.4.8).

De maneira geral, apesar dos poucos pares 
de duplicata de campo, pode-se observar que a 
precisão requerida não é atendida para os dife-
rentes elementos e outros foram descartados por 
apresentarem mais de 10% dos pares abaixo do 
limite de detecção (Tabela V.4.5).

Para todos os elementos analisados pelo 
método 1F-MS (ACME), concluiu-se que existem 
diferenças significativas entre as amostras de ro-
tina e as respectivas duplicatas de campo.

No pacote ICP 14B/ICM14B os resultados 
analíticos das 34 amostras (17 pares), quan-
do plotados no gráfico de Thompson & Howarth 
(Analytical Methods Committee 2002), indicam a 
faixa de 10 % de precisão (Figura V.4.9).

 Para o pacote ICP40B/ICM40B não houve 
amostras de duplicatas e as amostras de réplicas 
foram em número insuficiente (4 pares). Deste 
modo, a avaliação foi realizada apenas por gráfi-
cos de dispersão (Figura V.4.10). O fósforo teve 3 
dos pares com valores abaixo do limite de detec-
ção, os demais elementos mostraram bons resul-
tados. Embora, os resultados tenham mostrados 
problemas na sua qualidade, nível de confiabili-
dade, estes dados foram processados estatistica-
mente. 

V.4.4.3. Processamento e Interpretação dos 
Dados Geoquímicos de Sedimento de Cor-
rente 

Para o tratamento estatístico dos dados de 
sedimentos de corrente, os resultados analíticos 
inferiores ao limite de detecção (LD) do método 

Figura V.4.7 – Em A, afloramento do calcário na Fazenda Formosa; em B, resultado do teste com a solução de 
molibdato de amônia em amostra do afloramento A; em C, calcário que aflora nas proximidades do conjunto Ara-
xado; e em D, resultado do teste com a solução de molibdato de amônia no afloramento C.
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utilizado (< menor que), foram multiplicados pela 
constante 0,5, ou seja, foram substituídos pela 
metade do LD. Os resultados analíticos superio-
res ao limite de detecção do método (> maior 
que) foram mantidos o valor do limite superior 
de detecção. 

As tabelas V.4.1 a V.4.4 (anexo I), mostram 
os resultados analíticos obtidos para as amostras 
de sedimento de corrente pelos três métodos uti-
lizados.  A partir destas tabelas, os elementos 
que tinham mais que 25% dos dados abaixo do 
limite de detecção do método analítico, foram ex-
cluídos do tratamento estatístico.

A questão fundamental será definir o back- 

ground e seu limite superior, a faixa de valores 
anômalos ou outliers (se houver) e a possível 
ocorrência de sobreposição, ou não, entre a faixa 
de background e a faixa de anomalia. 

O método utilizado para a identificação dos 
limiares foi o método não paramétrico de esta-
tística robusta (mediana, inter quartile range), 
que envolve a análise estatística dos percentis. 
Foi utilizado o software Statística 7 no cálculo 
dos parâmetros estatísticos básicos, como mé-
dia, mediana, desvio padrão, variância e os quar-
tis. O resumo dos parâmetros estatísticos para os 
três métodos podem ser vistos nas tabelas V.4.7 a 
V.4.10 (planilhas STA.xls).  

Figura V.4.8 - Os resultados de Cr pelo método 1F (ACME), no gráfico de Howarth & Thompson, indicando a faixa 
de 10 % de precisão, neste caso atendida por 62,5% dos 8 pares de duplicatas de campo.

Tabela V.4.5 - Nível de Confiabilidade (porcentagem de pares de duplicatas que atendem a Precisão Requerida 
de 10%).

Confiabilidade % Elementos
Excelente 90-100  
Muito boa 80-90  
Boa 70-80  
Regular  50-70 Cr, Ba e Pb
Ruim <50 Mo, Cu, Zn, Ag,  Ni, Co, Mn, Fe,  Th, Sr, Bi, V, Ca,  P, La, Ti, Al, Na, K, Sc, 

Hg, Ga, Cs, Nb, Rb, Sn, Zr, Y, Ce, Li
Descartado  As, U, Au, Cd, Sb, Mg, B, W,  Tl, S, Se, Te, Ge, Hf, Ta, In, Re, Be, Pd, Pt



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

231

Figura V.4.9 - Os resultados de P pelo método SGS_14B, no gráfico de Howarth & Thompson, indicando a faixa 
de 10 % de precisão, neste caso não atendido por mais de 50% dos pares de duplicatas de campo.

Tabela V.4.6 - Nível de Confiabilidade (porcentagem de pares de duplicatas que atendem a Precisão Requerida 
de 10%), para o método SGS_14B.

Figura V.4.10 – Gráfico de dispersão do Ba nos pares de réplicas de laboratório analisadas pelo método ICP40B/
IMS40B (na fração <80#).

Confiabilidade % Elementos
Excelente 90-100  
Muito boa 80-90  
Boa 70-80  
Regular  50-70 
Ruim <50 Al, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Hf, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, 

Nb, Ni, P, Pb, Rb, S, Sc, Sn, Sr, Th, Ti, U, V, Y, Zn

Descartado  Ag, As, Au, B, Bi, Ge, Re, Sb, Se, Ta, Te, W, Zr, Pd, Pt
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A apresentação da distribuição dos dados e 
sua estatística estão na forma de Box & Whiskers 
(Anexo I), representados para os três métodos. 
A figura V.4.11 mostra a distribuição dos teores 
de P pelos três métodos analíticos, em relação 
aos valores correspondentes dos quartis de 25%, 
50%, 75% e 97,5%.

Com a escolha dos limiares para os vários 
elementos químicos analisados, foram confec-
cionados mapas de teores, apresentados sob a 
forma de símbolos para os elementos P, Ba, Ca, 
Co, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Mo, Ni, Al, Pb e Zn (Figu-
ras V.4.12  a V.4.25 – Anexo I). Os mesmos obje-
tivam facilitar a visualização da distribuição dos 
elementos na área, permitindo que seja feita a 
delimitação de subáreas onde ocorram valores de 
concentração considerados anômalos. As figuras 
V.4.12 e V.4.13  mostram os mapas de teores do 

P e do Ba, respectivamente, em sedimento de 
corrente. 

A matriz de correlação dos elementos sele-
cionados para os três métodos estão representa-
das nas tabelas V.4.11 a V.4.14 (Anexo I). A matriz 
de correlação para o método 1-F_ACME mostrou 
que o P tem coeficiente de correlação baixo com 
os demais elementos, com o maior valor de 0,79 
associado ao Ba. Para o método Método ICP 14B/
ICM14B o P mostrou valores de correlação ainda 
mais baixos, variando de (-0,01 a 0,53), estando 
o maior valor associado ao Sr. O método ICP40B, 
fração <80 mesh, mostra valores variando de 
(-0,23 a 0,64), com o maior valor associado ao 
Ga e Al, já a fração < 230 mesh os valores estão 
entre (-0,25 a 0,80), estando o maior valor as-
sociado ao Ca.

Figura V.4.11. - Distribuição dos teores P e sua estatística na forma de Box & Whiskers.
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V.4.4.4 – Amostragem e análise dos concen-
trados de bateia

Foram coletadas 141 amostras de concen-
trados de bateia distribuídas em toda a exten-

são da Bacia do Rio Pardo, tendo como base os 
conhecimentos geológicos da região. As coletas 
foram feitas nas mesmas estações onde foi cole-
tado o sedimento de corrente. O material foi con-
centrado por meio de bateia no campo (in situ), 

Figura V.4.12 - Mapa de teores do P em sedimento de corrente na área de pesquisa. Resultados do Projeto 
Fosfato e Aluviões Diamantíferos.

Figura V.4.13 - Mapa de teores do Ba em sedimento de corrente na área de pesquisa. Resultados do Projeto 
Fosfato e Aluviões Diamantíferos.
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sendo as amostras enviadas para análise no labo-
ratório da Geosol em Minas Gerais, para análise 
mineralométrica. O concentrado de cada amostra 
foi examinado e identificado sob lupa binocular, 
sendo as proporções de cada mineral estimadas 
segundo uma escala semi-quantitativa, com re-
gistros dos percentís <1%, 1 a 5%, 5 a 25%, 25 
a 50%, 50 a 75% e 75% a 100%.

V.4.4.5 – Processamento dos resultados 
analíticos

Os resultados da análise mineralómetrica 
semi-quantitativa dos concentrados de bateia não 
foram submetidos a tratamento estatístico. Foram 
identificados 34 minerais, onde os 26 mais repre-
sentativos têm suas abundâncias graficamente 
representadas por histogramas na figura V.4.14.

Figura V.4.14 – Frequência de alguns dos minerais da análise mineralométrica semi-quantitativa do concentrado 
de bateia da Bacia do Rio Pardo.
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V.4.4.6 - Resultados

Dentre os minerais encontrados nos con-
centrados de bateia, foram identificados minerais 
fosfáticos e afins como a apatita, monazita, xe-
notímio, além do anátasio (um óxido de titânio, 
normalmente associado à alteração de perovski-
ta, comum em corpos alcalino-carbonatíticos) 
(Figura V.4.14). 

A apatita foi encontrada em 6 amostras e 
todas apresentaram valores menores que 1%. 
Estas ocorrências são restritas a região E-SE da 
Bacia do Rio Pardo (Figura V.4.15). A monazita 
foi encontrada em 36 amostras, sendo que 29 
amostras apresentam valores no percentil <1%, 
observados na porção E-SE e NE da área. O xe-
notímio com 5 amostras e o anátasio apresenta 
uma maior distribuição na área com 51 amostras 
onde a maioria não ultrapassaram 1% (Figura 
V.4.15).   

Além desses minerais fosfáticos e afins su-
pracitados, característicos de corpos magmáti-
cos, foi observado a presença de pinta de ouro 
(05-1mm) em uma amostra com valor no per-
centil < 1% (Figura V.4.16-A). 

Pirita encontrada em 15 amostras e a piri-
ta limonitizada em 50 amostras (Figuras V.4.14 
e V.4.16C e D), ambas com a maioria dos va-
lores menores que 1% e o espinélio observado 
em 6 amostras com valores  inferiores a 1%; A 

estaurolita foi encontrada em 94 amostras e o 
percentil mais significativo foi o de 5%-25% (22 
amostras); Zircão com 138 amostras onde 67 
apresentaram valores entre 5% e 25% e turma-
lina encontrada em 114 amostras com 21 amos-
tras entre 5% a 25%. Cianita em 94 amostras 
com 18 amostras entre 5% - 25%.

V.4.5 - CONCLUSõES

Considerando a mobilidade e dispersão do 
fósforo no ambiente secundário, o tratamento 
preliminar dos dados da prospecção geoquími-
ca em sedimento de corrente permite evidenciar 
valores anômalos na região central da bacia e 
a norte, próximo à Pau Brasil, dentro do limite 
da área do Projeto Fosfato (Figura V.4.17). Fora 
deste limite, os resultados obtidos pelo Projeto 
Aluviões Diamantíferos mostram outros pontos 
anômalos a oeste da Bacia, próximos a Macarani 
e a norte, próximos a Itororó, ambos localizados 
em bacias anômalas associadas ao embasamento 
(Figura V.4.17). 

Embora, os resultados analíticos prelimina-
res de rocha não tenham mostrados valores anô-
malos (Tabela V.4.7), os resultados de sedimento 
de corrente mostram algumas anomalias para P, 
que serão investigadas com mais detalhe. 

A presença de minerais fosfáticos de ori-
gem magmática (depósitos alcalinos) na região 

Figura V.4.15– Mapa com as amostras de concentrado de bateia mostrando a distribuição dos minerais fosfáti-
cos e afins.
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Figura V.4.16 – Imagens da análise mineralométrica. A: Pinta de ouro (0,5-1mm) (LL-B-58); B: Cianita (LL-B-
47); C: Pirita (LL-B-61); D: Pirita Limonita (LL-B-61); E: Anatásio (LL-B-43); F: Rutilo (LL-B-43).

Figura V.4.17 - Mapa de teores do P em sedimento de corrente e rocha na área de pesquisa.

Tabela V.4.7 – Resultados analíticos das amostras de rocha coletadas. 
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ESE da Bacia do Rio Pardo, podem estar associa-
dos a presença de corpos magmáticos ainda não 
identificados. O Projeto Diamante Brasil, também 
registrou a presença de minerais satélites (gra-
nada kimberlítica e espinélio kimberlítico) no Rio 
Pardo, na região sul da Bahia. 
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cilando entre 1.000 a 2.000 mm, concentradas 
entre os meses de outubro a abril, enquanto no 
restante do ano as chuvas são fracas e raras. As 
temperaturas médias mensais são superiores a 
18o C e o mês mais quente é o que antecede o 
período chuvoso. Em junho e julho ocorrem as 
temperaturas mais baixas, sendo comuns tem-
peraturas mínimas absolutas inferiores a 0o C na 
Serra da Bodoquena. 

A combinação entre clima e solo favoreceu 
o desenvolvimento de vários tipos de vegetação, 
tais como floresta tropical, cerrado e campos 
limpos, além do complexo do pantanal, bosques 
chaqueanos e floresta caducifólia. A Serra da Bo-
doquena situa-se dentro dos limites da Bacia do 
Rio Paraguai, merecendo destaques os rios Para-
guai, Miranda, Aquidauna, Nabileque, Branco e 
Apa.

A Serra da Bodoquena estende-se como 
um longo e estreito planalto calco-dolomítico que 
se inicia ao sul, na região do Vale do Rio Apa, 
onde apresenta uma topografia baixa, em torno 
de 300m. Sua extremidade norte coincide com 
as altas morrarias de calcário silicificado da For-
mação Bocaina, indo coalescer na planície pan-
taneira tanto a norte como para oeste. Na sua 
configuração longitudinal N-S possui 300 km e 
na transversal 40 km, com altitudes de 650m. A 
borda ocidental, sobretudo a norte, é escarpada 
chegando por vezes a atingir cerca de 300m de 
desnível, em relação às rochas do embasamento. 
A leste termina como um frontão serrano que, 
bruscamente ou em degraus, faz face às planí-
cies dos grandes sinclinais e anticlinais da Zona 
Serrana Oriental.

Internamente ao planalto ocorrem inúme-
ras feições e formas de relevo cárstico, inerentes 
às rochas carbonatadas. São também expressi-
vos os sumidouros de águas, cujo maior exemplo 
é o do Rio Perdido, que em vários trechos “desa-
parece” em grutas subterrâneas, ressurgindo em 
outros pontos ao longo da serra.

Os trabalhos nesta área tiveram início com 
a revisão bibliográfica sobre as ocorrências da 
Serra da Bodoquena. Em seguida, foi realizado 
um reconhecimento geológico regional, prospec-
ção geoquímica regional e seleção de uma área 
de 20 x 4 km para trabalho de prospecção de 
detalhe, em função da estratigrafia favorável e 
grande quantidade de ocorrências de fosfato. 
Nesta área selecionada efetuou-se a revisão dos 

V.5. PESQUISA DE FOSFATO SEDIMENTAR 
NO GRUPO CORUMBÁ – ÁREA BODOQUENA 
– MS

V.5.1. INTRODUçãO

No Estado do Mato Grosso do Sul as primei-
ras notícias sobre ocorrência de fosfato no Gru-
po Corumbá datam de 1976, quando geólogos 
da empresa DOCEGEO realizaram levantamento 
geoquímico na Serra da Bodoquena. As  informa-
ções produzidas conduziram a Codesul (Conselho 
de Desenvolvimento e Integração Sul) a solicitar 
da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
- CPRM, em 1980, trabalhos de pesquisa na re-
gião.

Em abril de 1997, a CPRM, através do Pro-
grama de Insumos Minerais para Agricultura – 
PIMA, iniciou trabalhos de prospecção na região 
da Serra da Bodoquena, englobando os metas-
sedimentos do Grupo Corumbá (idade Neopro-
terozóica), onde foram encontradas importantes 
ocorrências de fosforito com teores acima de 30% 
de P2O5, distribuídas longitudinalmente, numa 
faixa quase contínua, por mais de 5 km. Com o 
início do Projeto Fosfato Brasil (2009), foram re-
tomados os trabalhos na Serra da Bodoquena. O 
avanço do conhecimento geológico e das técni-
cas de pesquisa nos últimos anos, bem como a 
aplicação de um amplo programa de prospecção 
geoquímica, permitiu abrir uma nova perspectiva 
para alvos potenciais nos metassedimentos ma-
rinhos do Grupo Corumbá (MS).

A área do projeto localiza-se na porção cen-
tral do Estado do Mato Grosso do Sul, envolvendo 
a área de exposição do Grupo Corumbá. Na pri-
meira parte do trabalho também foi empregado 
um mapeamento geológico de detalhe em parte 
da Folha Vila Campão (SF-21-X-A-IV), com cerca 
de 2.795 Km2 de área (Figura V.5.1), delimitada 
pelos paralelos de 20030’S e 21000’S e meridianos 
56030’W e 57000’W, abrangendo os municípios de 
Bonito e Bodoquena.

A região tem fácil acesso, pois é interliga-
da pelas rodovias BR-060, BR-267, BR-163 e BR-
262, bem como pelas rodovias MS-178, MS-345 
e MS-282, ligando as cidades de Campo Grande, 
Sidrolândia, Nioaque, Guia Lopes da Laguna, Bo-
nito e Bodoquena.

O clima é caracterizado por verão úmido 
e inverno seco, com as precipitações anuais os-
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V.5.2. CONTEXTO GEOTECTôNICO, GEOLÓGICO 
E MINERALIZAçõES

A região do sudoeste do Mato Grosso do Sul 
está representada por um variado conjunto lito-
estratigráfico com idades que vão do Arqueano 

dados geológicos dos Projetos Bonito – Aquidau-
na e Programa de Insumos Minerais para Agricul-
tura – Pima, através da execução de perfis leste 
– oeste de 2 em 2 km, além de prospecção geo-
química de solo na área demarcada. Análises quí-
micas para P2O5 foram realizadas em 300 amos-
tras de rocha, além de 20 análises petrográficas.

Figura V.5.1 – Mapa da área do Projeto Fosfato Brasil no Estado do Mato Grosso do Sul com destaque para a 
Serra da Bodoquena e a área prospectada (Justo, 2000).
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Rio Apa assentam as rochas da Associação Me-
tamórfica do Alto Tererê (Nogueira et al., 1978), 
constituída por quartzitos finos a médio, quase 
sempre silicificados e/ou micáceos, freqüente-
mente granadíferos, formando pacotes alinha-
dos sob a forma de cristas no terreno e em fi-
nas lentes intercaladas com granada-mica xistos. 
Ocorrem ocupando espaços compreendidos entre 
a Serra da Bodoquena e a planície do Pantanal. 

ao Quaternário (Figura V.5.2).
O embasamento regional é representado 

pelo Complexo Rio Apa, caracterizado por ortog-
naisses e anfibolitos subordinados, cuja idade é 
imprecisa, porém dados isotópicos indicam va-
lores de 1.680±30 e 1.250 Ma (método Rb-Sr), 
sendo correlacionáveis ao Complexo Xingu (Silva 
et al. 1974). 

Em contato discordante sobre o Complexo 

Figura V.5.2 – Geologia regional do sudoeste de Mato Grosso do Sul (modificado de Boggiani, 1997).
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que apresenta uma análise paleoambiental da 
bacia Corumbá baseada na proposta de Almei-
da (1965), por se mostrar a mais adequada aos 
estudos faciológicos desenvolvidos, incluindo, na 
base, a Formação Cadiueus com transição para a 
Formação Cerradinho (Figura V.5.3).

O Grupo Araras é constituído por rochas 
predominantemente carbonáticas (Formação 
Araras) e o Grupo Alto Paraguai por rochas clásti-
cas (Formação Raizama e Diamantino).

O Paleozóico está representado pelos sedi-
mentos da Bacia do Paraná que na área são pre-
dominantemente clásticos.

A Formação Pantanal abrange uma extensa 
área de sedimentos detríticos modernos, não liti-
ficados, cujo processo de sedimentação ainda se 
encontra em evolução.

V.5.3 – GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO

A Serra da Bodoquena está inserida na por-
ção setentrional da Faixa Paraguai. A faixa de do-
bramentos Paraguai tem cerca de 1.200 km de 
comprimento, que se estende desde a região do 
Rio das Mortes em Mato Grosso, passando pela 
região de Cuiabá, onde inflete para a direção 
norte-sul e se prolonga até Corumbá e, daí, para 
a Serra da Bodoquena, no Estado de Mato Gros-
so do Sul. Antigamente interpretava-se que esse 
cinturão de dobramentos se prolongava para o 
norte, motivo pelo qual era denominado Faixa Pa-
raguai – Araguaia, tendo sido desmembrada em 
duas faixas distintas por Almeida (1985): a Para-
guai ao sul e Araguaia ao norte.

Almeida (1965) subdividiu o Grupo Corum-
bá, da base para o topo nas formações Cerradi-
nho, Bocaína, Tamengo e Guaicurus. A Formação 
Cerradinho, basal, foi descrita como constituída 
de arenitos e folhelhos que gradam para calcários 
e dolomitos da Formação Bocaina, os quais se 
encontram sob a Formação Tamengo, caracteri-
zada pela alternância de folhelhos e calcários que 
transicionam para espessos pacotes de folhelhos 
da Formação Gauicurus.

A litoestratigrafia das áreas do projeto pode 
ser vista nos mapas geológicos simplificados (Fi-
gura V.5.4 e Figura V.5.5) e na coluna estratigrá-
fica simplificada (Figura V.5.6).

Nesta primeira fase, a área selecionada 
para os trabalhos de prospecção geológica, está 
representada pelos sedimentos das Formações 

Inexistem datações desses metassedimentos, 
observando-se neles impactos térmicos das in-
trusões dos granitos Alumiador do Mesoprotero-
zoico, razão porque são interpretados como do 
Paleoproterozoico.

O conjunto pluto-vulcânico de natureza áci-
da, intrusivo nos metassedimentos da Associação 
Metamórfica do Alto Tererê, foi redefinido por Go-
doi &. Martins (1999) como Supersuite Amoguijá, 
subdividida em: 1) Suíte vulcânica ácida Serra da 
Bocaina,  constituída pelos mais variados tipos 
de rochas vulcânicas ácidas, incluindo dacitos, 
riodacitos, riolitos, rochas vulcânicas, tufos, lapi-
litufos e brechas vulcânicas e; 2) Suíte Intrusiva 
Alumiador, formada por rochas plutônicas ácidas 
co-magmáticas às vulcânicas da Suíte Serra da 
Bocaina. Araujo et  al. (1982) determinaram, 
para litótipos da Serra da Bocaina, isócronas 
Rb-Sr de referência com idades 1.650 ± 63 Ma 
(Rochas vulcânicas) e 1.600 ± 40 Ma (granitói-
des). Estas unidades são posicionadas no final do 
Paleoproterozoico e consideradas representantes 
do extenso magmatismo Uatumã da Plataforma 
Amazônica.

Em direção ao topo da coluna estratigrá-
fica encontram-se os metassedimentos do Gru-
po Cuiabá, cuja idade foi considerada por muitos 
autores como Mesoproterozóica, porém estudos 
mais recentes posicionam os metassedimentos 
da Faixa Paraguai no Neoproterozóico, incluindo 
neste intervalo as rochas dos Grupos Jacadigo, 
Corumbá, Grupo Araras e Alto Paraguai.

Predominam no Grupo Cuiabá quartzo-
-micaxistos, seguidos de filitos com intercalações 
de mármores, quartzitos, metaconglomerados e 
metabasitos. O Grupo Jacadigo é constituído por 
uma sequência sedimentar clástica, na base, e 
clasto-química, com intercalações de camadas 
de minério de ferro e manganês, no topo. Já o 
Grupo Corumbá é constituído pelas formações 
Cadiueus, Cerradinho, Bocaina, Tamengo e Guai-
curus. É interpretada como depositada em am-
biente de margem continental passiva sujeita a 
ressurgências marinhas e eventos fosfogenéticos 
(Boggiani 1990, Boggiani et al . 1992, Boggiani & 
Coimbra, 1996). Neste contexto, as associações 
estromatolíticas tidas como recifes de borda de 
plataforma (Boggiani et al 1996a) demarcaram 
o limite do paleocontinente (Craton Amazônico), 
com um oceano a leste. Boggiani (1997) propõe 
para o Grupo Corumbá a coluna estratigráfica 
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Figura V.5.3 – Estratigrafia do Grupo Corumbá. O quadrado vermelho dá destaque ao posicionamento estrati-
gráfico das rochas fosfáticas (modificada de Boggiani 1997).
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Figura V.5.4 – Mapa geológico simplificado da área 1 do projeto Fosfato Brasil, área da Serra da Bodoquena – 
(1:10.000).
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sos, de quartzo, quartzito, micaxisto, dolomito, 
gnaisse e granito, além de abundantes clastos 
arenosos finos, provenientes de camadas sub-
jacentes da própria unidade. Atribui-se origem 
glaciogênica aos sedimentos da Formação Puga 
que, segundo Alvarenga (1990) e Alvarenga & 
Trompette (1992), estariam relacionados à últi-
ma glaciação do Proterozoico Superior, inicio do 

Puga (topo do Grupo Cuiabá), Cerradinho, Bocai-
na, Tamengo e Guaicurus (Grupo Corumbá).

Os sedimentos da Formação Puga são ca-
racterizados por paraconglomerados que apre-
sentam matriz areno-siltico-argilosa (80%) de 
cor cinza-escuro com tonalidade esverdeada, mal 
selecionada, com cimento ferruginoso e contendo 
grânulos, seixos e calhaus, normalmente angulo-

Figura V.5.5 – Mapa geológico simplificado da área 2 do projeto Fosfato Brasil, área da Serra da Bodoquena – 
(1:10.000).
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e calcários dolomíticos da Formação Bocaína es-
tão as oolíticas e pisolíticas (psóides gigantes). 
Localmente ocorrem ainda estruturas estromato-
líticas, associadas à camada de fosforita. Os psói-
des apresentam diâmetros que variam entre 4 a 
7 mm e ocorrem concentrados em camadas de 
calcarenitos finos com cerca de 10 a 15 cm.

Rochas dolomíticas brechadas, como exem-
plificada na figura V.5.6, estão posicionadas no 
topo da Formação Bocaina e se intercalam com 
camadas métricas de calcarenitos. Dolomitos bre-
chados mostram-se com matriz muito fina e com 
abundantes fragmentos angulosos (1 – 10 cm) 
a semi-arredondados de dolomitos de coloração 
bem mais clara que a matriz que exibe coloração 
cinza mais escura. Calcarenitos dolomíticos ocor-
rem como intercalações locais nos dolomitos e se 
distinguem pela presença de grãos de quartzo e 
quando dobrados são silicificados.

A Formação Tamengo agrupa calcários ne-
gros acamadados. Na base dessa formação es-
ses calcários se intercalam a folhelhos, siltitos 
e arenitos finos. Os calcários calcíticos iniciam 
com pacotes de ritmitos, caracterizados por fi-
nas camadas de calcário negro intercalados por 
folhelhos escuros e/ou calcarenitos finos. Os cal-
cários calcíticos negros são quase sempre fina-
mente cristalinos com raros cristais milimétricos 
de calcita euédrica. A estratificação mais comum 
é plano-paralela ou laminar. Na base da Forma-
ção Tamengo ocorrem calcários calcíticos brecha-
dos, com fragmentos angulosos (1 a 5 cm) de 
dolomitos. Em função provavelmente dos fenô-
menos tectônicos regionais esses calcários calcí-
ticos com brechas intraformacionais mostram-se 
deformados (fragmentos rotacionados) por zonas 
de cisalhamento.

A Formação Tamengo ocorre na área sele-
cionada na parte sudeste, nas proximidades da 
estrada que liga Bonito a Bodoquena e está re-
presentada principalmente, por brechas intrafor-
macionais e ritmitos. As brechas são constituí-
das por clastos, em sua maioria, provenientes de 
rochas da Formação Bocaina, inclusive fosforito 
o que as tornam também um guia para a pros-
pecção de fosfato (Foto V.5.1). Afloram em for-
ma quase contínua ao norte da cidade de Bonito 
até o córrego Olaria, constituem um extraordi-
nário nível litoestratigráfico, que pode ser segui-
do descontinuamente até Corumbá. Os ritmitos 
são formados por intercalações centimétricas a 

Vendiano – Glaciação Varanger (610 – 590 Ma).
Na área em estudo, com exceção da Forma-

ção Cadiueus, o Grupo Corumbá está represen-
tado por todas suas unidades litoestratigráficas. 
A Formação Cerradinho domina a região centro-
-oeste da área e é constituída por uma seqüência 
clástico – carbonática, formada pela alternância 
de arcóseos, arenitos, siltitos, folhelhos, margas, 
calcários e ardósias, com predominância de ro-
chas carbonáticas para o topo.

A Formação Bocaina ocorre em toda a área, 
com exceção da porção nordeste, distribuindo-se 
tanto como restos sobre as unidades inferiores, 
como em camadas foliadas e dobradas numa fai-
xa que vai do centro-norte até o sudeste da área. 
Correa et al. (1976) consideram esta formação 
como constituída por uma seqüência de calcários 
e dolomitos, e a subdividiram em membros calcí-
tico e dolomítico.

Boggiani (1997), na sua análise estratigrá-
fica da bacia Corumbá, fez um estudo faciológico 
de todas as unidades do Grupo Corumbá, sendo 
que pela sua importância na prospecção de fos-
fato transcreve-se a seguir a síntese das fácies 
da Formação Bocaina, onde se constata que os 
microfosforitos maciços foram depositados no 
topo, em ambiente de talude, sujeito a correntes 
ascendentes (upwellings). As três fácies do topo 
foram verificadas na Fazenda Ressaca, sendo que 
a fácies de psóides rudáceas (rudstones) poderá 
ser usada como um guia para a prospecção de 
fosfato, porque apesar de ser uma estreita cama-
da é persistente na área.

Segundo Araujo et al. (1982), a silicifica-
ção das rochas dolomíticas da Formação Bocaina 
é uma de suas características mais marcantes. 
São dolomitos, calcários dolomíticos e calcareni-
tos dolomíticos muitas vezes silicificados e local-
mente brechados. Isso foi verificado, em campo, 
e deve-se em parte à presença de camadas ou 
lentes de arenitos de granulação média a fina que 
com os esforços de dobramento foram fundidos 
pela temperatura elevada.

Os dolomitos exibem coloração cinza cla-
ro a esbranquiçada, aspecto maciço, granulação 
muito fina, com manchas róseas. Estratificação 
pouco visível, porém quando observada é do tipo 
plano paralela, com espessuras que variam de 
decimétricas a métricas. Esta estrutura é eviden-
ciada por lentes métricas arenosas. Entre as es-
truturas singenéticas mais comuns aos dolomitos 



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

246

a controles tectônicos durante a sedimentação. 
Acumularam-se inicialmente em diferentes locais 
da borda da bacia, sob influências glaciais, os ti-
litos ou paraconglomerados da Formação Puga. 

Ao final dessa sedimentação, com passa-
gem transicional ou gradual, se estabeleceu uma 
fase transgressiva, durante a qual se deposita-
ram alternadamente os sedimentos clásticos da 
Formação Cerradinho e clástico-químicos da For-
mação Bocaina. Nesta ocasião, conforme admitiu 
Almeida (1965), a bacia foi submetida a  lenta e 
uniforme subsidência, favorecendo o desenvolvi-
mento desse espesso pacote de rochas carbona-
tadas. A precipitação dos carbonatos, em águas 
rasas, teria sido ocasionada principalmente pela 
ação de microrganismos e algas.

A tranqüilidade das águas rasas deve ter 

milimétricas de argilitos, folhelhos carbonosos e 
algumas vezes microfosforito. Essas rochas apre-
sentam carcterísticas muito semelhantes ao mi-
nério de fosfato de Patos de Minas (MG), e foram 
investigados pela CPRM, que realizou pesquisa de 
fosfato para a CODESUL (Luz et al. 1980).

A Formação Guaicurus compreende um es-
pesso pacote de sedimentos pelíticos do topo do 
Grupo Corumbá. Ocorre na região nordeste da 
área trabalhada e está representada por xistos e 
filitos, produtos de metamorfismo dos folhelhos 
originais. Estas rochas foram descritas como per-
tencentes ao Grupo Cuiabá por Nogueira et al. 
(1978).

Segundo Araujo et al (1982) o Grupo Co-
rumbá foi depositado em meio dominantemente 
marinho costeiro a nerítico, que esteve sujeito 

Figura V.5.6 – Coluna estratigráfica generalizada observada para área de ocorrência de fosforito na Serra da 
Bodoquena (MS).
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oeste (Lacerda Filho et al. 2004). Nas seqüências 
do Grupo Corumbá e Jacadigo as dobras são nor-
malmente abertas, com planos axiais verticais, 
de direção NS. Os dobramentos são antiformais 
e sinformais, de dimensão regional. Nesta se-
qüência de rochas também ocorrem estruturas 
rúpteis, extensionais, impressas principalmente 
na porção norte, nas rochas do Grupo Jacadigo, 
responsáveis pela formação de horsts e grábens, 
balizados por falhas normais, subverticais, orien-
tadas segundo N 30º-50ºE (Godoi & Martins,  
1999). 

V.5.4 – AçõES EXECUTADAS E PRINCIPAIS RE-
SULTADOS ALCANçADOS

Seguindo o fluxograma de trabalho, fo-
ram levantados perfis geológicos de detalhe e 
regional, coletada amostras de sedimentos de 
corrente e concentrado de minerais pesados em 
toda a área de exposição do Grupo Corumbá. 
Foram elaboradas descrições de afloramentos, 
coletadas amostras de solos e minérios, para a 
aquisição de assinaturas espectroradiométricas, 
análises petrográficas, tratamento e análise dos 
dados de raios gama e magnéticos pertencentes 

sido perturbada por uma série de transgressões e 
regressões registradas pelas brechas intraforma-
cionais (com fragmentos de fosforitos) na base 
da Formação Tamengo. Assim, deve ter havido 
uma camada de fosforito pré-brechas intraforma-
cionais que foi destruída com as transgressões e 
regressões marinhas deste período.

A Formação Tamengo, compostas por cal-
cários intercalados com folhelhos, siltitos e are-
nitos, reflete, por sua vez, novas alterações no 
ambiente de deposição, com interferências tec-
tônicas periódicas. A camada contendo o fosfo-
rito encontra-se orientada na direção norte - sul 
aproximadamente, alinhada a crista de uma do-
bra regional que passa pelas Fazendas Veneza, 
Ressaca, Seita Corê, Pitangueira, Primavera e 
Nova Alegria.

Nesta região, a deformação da Faixa Para-
guai está representada por transcorrências de di-
reção W/NW. No Grupo Cuiabá, as deformações 
são marcadas por dobras inversas a isoclinais, 
com superfícies axiais de mergulhos variáveis de 
subverticais a suaves para leste, com vergência 
para o Cráton Amazônico. Destacam-se falhas in-
versas que projetam as rochas do Grupo Cuiabá 
sobre rochas dos grupos Corumbá e Jacadigo, à 

Foto V.5.1 – Brecha intraformacional da Formação Tamengo (Mina Laginha – 431997 UTM E, 7886048 UTM N, 
Zona 21). Contém clastos de fosforito (preto), dolomito (cinza) e silexito (vermelho).
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num cimento micrítico cinza escuro. Ocorrem em 
forma descontínua ao longo da rodovia Bonito – 
Bodoquena, confirmando a grande extensão da 
borda do talude da plataforma, onde os proces-
sos de fosforitização teriam predominado.

A partir da determinação dessa fácies fosfa-
tada e seu ambiente de deposição, partiu-se para 
execução de perfis leste – oeste, perpendiculares 
à faixa de talude.

Num perfil de solo efetuado por Justo 
(2000), paralelo ao limite norte da Fazenda Res-
saca com a Fazenda Primavera, foi encontrado 
um afloramento de fosforito com extensão apro-
ximada de 15 m, apresentando as seguintes ca-
racterísticas: rocha de cor preta (marrom com 
manchas cinza azuladas na superfície alterada), 
dura, maciça, às vezes com estratificação inci-
piente, e textura amigdalóide, fratura conchoidal. 
Estudos de difração de raios X para identificação 
mineralógica do fosfato determinou tratar-se de 
um mineral do grupo da apatita, provavelmen-
te fluorapatita ou hidroxiapatita. As observações 
petrográficas permitem caracterizar estruturas 
orgânicas que caracterizam atividade microbria-
na (Foto V.5.2).

ao levantamento aerogeofísico do Projeto Boni-
to – Porto Murtinho, executado no ano de 2009 
(WWW.cprm.gov.br). Também foi realizado um 
orientativo de geoquímica exploratória nas áre-
as das fazendas Ressaca, Veneza, Pitangueira e 
Nova Alegria.

Os trabalhos de prospecção foram iniciados 
com um reconhecimento dos locais pesquisados 
pela CPRM em 1980 e 2010, verificando-se que 
os sítios selecionados para pesquisa estavam lo-
calizados na zona de transição entre Formações 
Bocaina e Tamengo, do Grupo Corumbá.

Boggiani (1990) adaptou a distribuição dos 
diferentes fácies sedimentares do Grupo Corum-
bá ao modelo proposto por Kazakov (1937), colo-
cando em evidência um histórico geológico depo-
sicional que ajudou no entendimento da origem 
dos fosforitos desta região.

As brechas intraformacionais da base da 
Formação Tamengo, marcam bem a borda da 
plataforma e sua proximidade com as camadas 
de fosforito de topo da Formação Bocaina, das 
quais contêm freqüentes clastos angulosos, sub-
centimétricos a centimétricos, de rochas carbo-
náticas, fosforitos e grãos de quartzo, soldados 

Foto V.5.2 – A) Fosforito preto tipo Pristine encaixado em dolomito da Formação Bocaina; B) Fosforito 
intemperizado; c) Local do afloramento da fazenda Ressaca onde foi realizada abertura de trincheira 
(Justo 2000); D)Fotomicrografia do fosforito mostrando estruturas orgânicas primárias (resultante de 
atividade microbriana).
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V.5.4.1.1 Perfil de solo da Fazenda Vale Verde

Na Fazenda Vale Verde foram descritos cal-
cários dolomíticos rítmicos, dolomitos impuros 
ricos em sílica e brechas intraformacionais (Fi-
gura V.5.6). Valores mais elevados em fósforo no 
solo coincidem com a faixa onde se concentram 
as brechas intraformacionais. Nenhum valor anô-
malo em rocha foi observado neste perfil (Figura 
V.5.7).

V.5.4.1.2 Perfil de solo da Fazenda Pitangueira

Na fazenda Pitangueira predominam dolo-
mitos, metarritmitos e dolomitos calcíticos (Figu-
ra V.5.9). No lado leste do perfil de solo (Figura 
V.5.10) verificou-se uma anomalia para P, coin-
cidente próxima a zona com lentes de fosforitos.

V.5.4.1.3 – Ocorrências de Fosfato na Fazenda 
Ressaca

Boggiani (1990) descobriu numa casca-
lheira próxima à sede da Fazenda, um banco de 
estromatólitos tipo colunares reunindo blocos de 
material poroso de cor preta e branca com es-
tratificação incipiente. Em secção delgada este 
material revelou tratar-se de microfosforito lami-

Com o objetivo de constatar a distribui-
ção dos teores de P2O5 no ambiente secundário, 
efetuou-se uma amostragem sistemática de solo, 
numa área de 20 km x 4 km, potencialmente fa-
vorável, que inclui linhas leste – oeste, espaçadas 
de 50 m. O resultado foi um mapa de isoteores 
com variação de 0,0 a 5,58 % em peso de P2O5.

V.5.4.1. – As ocorrências da Serra da Bodo-
quena

As ocorrências de rochas fosfáticas asso-
ciadas com o Grupo Corumbá, na Serra da Bo-
doquena, ocorrem alinhadas segundo um trend 
principal norte – sul. As principais ocorrências 
das Fazendas Veneza, Ressaca e Nova Alegria 
ocorrem ao longo do contato entre as formações 
Bocaina e Tamengo. Novas ocorrências foram ve-
rificadas no perfil realizado na fazenda Guajuvira 
e na zona de fronteira com a Bolívia.

Dois outros perfis com coleta de amostras 
de solo, perfil da fazenda vale Verde e da Fazenda 
Pitangueira foram executados. Em ambos, valo-
res de solo acima do background são destacados, 
conforme as figuras V.5.7 e V.5.8.

Abaixo será detalhado o contato entre as 
formações Bocaina e Tamengo na zona minera-
lizada.

Figura V.5.7 - Perfil geológico esquemático (SW-NE) na fazenda Vale Verde.
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Seita Corê e até a Fazenda Pitangueira. Esse ali-
nhamento corresponde à crista de uma dobra na 
qual foi aberta uma trincheira (Justo 2000). As 
amostras coletadas próximo da lagoa (VC-R-20 e 
VC-R-21) mostraram teores entre 30,11 a 41,20 
% em peso P2O5 (Figura V.5.12). 

nado com teores de 35 a 40% de P2O5, obtidos a 
partir das análises químicas.

Foram encontrados afloramentos e/ou blo-
cos de fosforito, que balizam, aproximadamente, 
o rumo de uma camada ao longo de 1 km (Fi-
gura V.5.11), passando pelas Fazendas Ressaca 

Figura V.5.8 -  Perfil de solo na Fazenda Vale Verde mostrando a concentração de P no solo.

Figura V.5.9 - Perfil geológico W-E esquemático da Fazenda Pitangueira (Sede).
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Figura V.5.10 - Perfil W-E de solo da Fazenda Pitangueira mostrando mostrando a concentração de P no solo.

Figura V.5.11 - Perfil geológico W-E esquemático da fazenda Ressaca.
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V.5.4.1.5 – Ocorrências de Fosfato na Fazenda 
Nova Alegria

Na Fazenda Nova Alegria foi encontrada so-
mente a porção de brecha intraformacional con-
tendo fragmentos angulosos de fosforitos e psói-
des gigantes.

V.5.4.1.6 – Ocorrências de Fosfato na Fazenda 
Guajuvira

 
Pequena lente de fosforita (5 – 10 cm) de 

coloração azul escura foi descrita associada a 
camada de ardósia. Esta amostra (VC-R-191-A) 
apresentou teor de 29,4 % em peso de P2O5. 

V.5.4.1.7 - Discussão

Nas ocorrências de fosfato da Fazenda Res-
saca, foram identificados dois tipos principais de 
fosforitos: 1) tipo chet preto, o qual exibe textura 
amigdaloidal, maciço, fratura conchoidal, muito 
duro, apresentando teores em torno de 38% de 

V.5.4.1.4 – Ocorrências de Fosfato na Fazenda 
Veneza

No projeto Programa de Avaliação Geo-
lógico – Econômica de Insumos Minerais para 
Agricultura no Brasil – PIMA (Justo 2000), foram 
executados trabalhos de prospecção por meio de 
trincheiras.

As ocorrências de fosfato da Fazenda Vene-
za exibem lentes finas (10 – 15 cm) de fosforita 
negra tipo pristine. Porém, ocorrem fragmentos 
de fosforita inclusos em brecha intraformacional 
nesta mesma localidade. Em geoquímica de ro-
cha total, as amostras de fosforitos (VC-R-56-B 
e VC-R-57-B) apresentaram valores que variam 
entre 37,44 a 40,22% em peso de P2O5.

Foi feito um perfil esquemático na Fazen-
da Veneza e um perfil de solo (Figuras V.5.13 e 
V.5.14) em que se supõe que ocorra uma camada 
de fosforita pristine em uma posição anterior a 
formação de brechas intraformacionais. Pois fo-
ram descritos fragmentos angulosos de fosforita 
negra e psóides gigantes.

Figura V.5.12 - Perfil de solo W-E da Fazenda Ressaca mostrando mostrando a concentração de P no solo.
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Figura V.5.13 – Perfil esquemático da área da Fazenda Veneza, a sul da cidade de Bodoquena. Camadas posi-
cionadas em uma dobra isoclinal e com falha inversa no eixo da dobra.

Figura V.5.14 - Perfil de solo aproximadamente W-E próximo da Fazenda Veneza mostrando mostrando a con-
centração de P no solo.
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gia uma quantidade de 1045 amostras. Entretan-
to, por questões de acesso a reservas indígenas 
e proibições por parte dos proprietários particu-
lares, este número foi reduzido para 722, sen-
do 656 amostras e 66 duplicatas de campo. Isto 
representa uma perda significativa na cobertura 
da amostragem, mas se observar a distribuição 
espacial das coletas efetivadas juntamente com 
a densidade de amostragem (Figura V.5.15), ve-
rifica-se que a análise estatística não foi prejudi-
cada. 

O plano de amostragem foi elaborado, 
a partir das bases planimétricas na escala de 
1:100.000, visando a cobertura homogênea do 
Grupo Corumbá, selecionadas como de maior 
interesse para o projeto. As coletas foram exe-
cutadas pela empresa contratada Brasil Explore, 

P2O5, está associado à dolomitos estromatolíticos 
e dolomitos do topo da Formação Bocaina. É o 
minério mais importante da Serra da Bodoquena; 
e 2) tipo microbrecha, apresenta cor cinza escu-
ra, boa estratificação e é constituído, em parte, 
por estruturas ovais subarredondadas, milimétri-
cas, e são observados freqüentes fragmentos de 
estromatólitos; a textura é amigdaloidal e os teo-
res são em torno de 35% de P2O5. Está associado 
à dolomitos estromatolíticos e a estromatólitos 
do topo da Formação Bocaina.

 
V.5.4.2 Geoquímica de Sedimento de Cor-
rente: Amostragem, Preparação e Análise

A programação geoquímica inicial em sedi-
mento de corrente na área de Bodoquena abran-

Figura V.5.15 - Mapa de amostragem de sedimento de corrente na área de Bodoquena.
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derável artefato nas réplicas que as tornassem 
imprecisas.

O tratamento dos dados baseou-se na de-
terminação de trechos anômalos a partir de mé-
todos não paramétricos utilizando-se de esta-
tística robusta através da Mediana e IQR (Inter 
Quartil Range). Esta determinação é importan-
te para a indicação de mineralizações nas suas 
proximidades. Os resultados analíticos das 656 
amostras foram submetidos à análise estatística, 
onde o principal objetivo é o de determinar alvos 
nas bacias de drenagem para possíveis follow up 
através de coletas de solo e rocha. Porém, para 
esta análise, anteriormente, foram realizados: a) 
exclusão das duplicatas de campo e as réplicas 
de laboratório; b) os valores abaixo do limite de 
detecção do método analítico foram multiplicados 
por 0,5 e os acima foram mantidos o limite supe-
rior de detecção; c) verificação dos valores váli-
dos (“N válidos”), onde os elementos com mais 
do que 25% de suas análises menores que o limi-
te de detecção foram excluídos (Quadro V.5.1). 
Com isso, na observação dos “N Válidos” as du-
plicatas de campo já indicaram uma previsão do 
conjunto total dos dados. Pois, os elementos que 
já haviam sido excluídos no primeiro “filtro”, ti-
veram mais de 25% dos dados não válidos. Sen-
do assim, utilizando o software Statistica foram 
calculadas para todos os elementos as medidas 
de tendência central e de variabilidade (Quadro 
V.5.1), onde estão listados: as médias, modas, 
mínimo, máximo, variância, desvio padrão e os 
quartis.

A distribuição dos teores de Fósforo foi ob-
tida através da frequência absoluta, represen-
tado através do histograma. Avaliando a figura 
V.5.17 verifica-se que a configuração dos dados 
se apresenta de forma irregular impossibilitando 
verificar o seu tipo de distribuição. Isso pode ser 
justificado pela presença de alguns valores muito 
altos em relação ao conjunto dos dados.

A divisão de classes de fósforo (e de todos 
os elementos) foi obtida a partir da utilização dos 
Quartis, com o principal objetivo de determinar 
valores como os de background e extrems. 

A figura V.5.19 mostra através do Box-Plot 
a distribuição dos teores de P em relação aos va-
lores correspondentes dos quartis de 25%, 50%, 
75% e 97,5%.  Estes valores estão associados da 
seguinte forma: a) Faixas do background: 25% - 
corresponde ao Q1 e contém ¼ dos dados asso-

segundo metodologia explicitada no capítulo I. 
Todas as amostras seguiram os procedimentos 
de preparação e análise realizados nos laborató-
rios da SGS-Geosol, em Belo Horizonte.

Adotou-se como procedimento geral a fra-
ção granulométrica menor que 80 mesh (<80#) 
e análise com aberturas por 4 ácidos (4A), sen-
do a leitura realizada por Plasma Indutivamente 
Acoplado (ICP-OES) e Espectrometria de Massa 
com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS) 
de acordo com o método ICM40B da SGS-Geosol. 
Neste pacote foram caracterizadas 50 variáveis 
(elementos químicos) e os resultados analíticos 
constam no quadro V.5.1.

V.5.4.2.1 Processamento e Interpretação dos Da-
dos Geoquímicos de Sedimento de Corrente

Alguns testes precisaram ser aplicados para 
comprovar a confiabilidade das coletas de cam-
po e o grau de precisão das análises do labora-
tório. Para cada caso, um método diferente foi 
associado. No conjunto dos pares de duplicatas 
de campo, que totalizam 66, foram realizados os 
seguintes procedimentos, nos resultados: a) Fil-
tro 01: eliminados, em um primeiro momento, os 
elementos que tinham mais do que 10% dos seus 
pares com valores abaixo do limite de detecção; 
b) Filtro 02: no segundo momento, a partir de 
análises de variância, de cada par e de todo os 
conjuntos eliminaram-se os elementos que obti-
veram resultado maior que 25%.

Para todos os elementos testados, concluiu-
-se que existe uma diferença significativa entre 
as amostras de rotina de alguns elementos. Com 
isso, os dados analíticos considerados confiáveis 
(ver quadro V.5.1, em “Elementos Excluídos”) fo-
ram: Al, Ba, Be, Ce,  Co, Cr,  Cu, Fe, Ga, Hf, K, 
La, Li, Lu, Mg, Mn, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Sb, Sr, 
Ta, Tb, Th, Ti ,Tl, U, V, Y, Yb, Zn e Zr.

No conjunto de 31 pares de réplicas de la-
boratório foi necessário utilizar técnica estatísti-
ca para estimar os níveis reais de precisão das 
amostras através do método de Thompson Ho-
warth. Para esta análise, a reta do intervalo de 
confiança foi estabelecida em 95%, com precisão 
de 10%.

O melhor resultado do gráfico de Thomp-
son Howarth foi evidenciado nas amostras de Al 
e Fe e o menos expressivo nas amostras de Te. 
No caso do P (Figura V.5.16), não houve consi-
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Quadro V.5.1 - Estatística dos elementos de sedimento de corrente. Inclui resultado dos elementos que foram 
excluídos para análise posterior, em virtude de inconsistências nas duplicatas de campo.
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Figura V.5.16  -  Gráfico de Thompson Howarth de Fósforo, com intervalo de confiança de 95%.

Figura V.5.17 -  Histograma de P, em ppm

Figura V.5.18 - Histograma de P a partir da logtransformação.
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ca existe anomalias laranja com valor de 1114 
ppm; área 2 – concerne à Chácara Nova Alegria 
e Aquidauana onde foi verificado o maior valor da 
coleta de sedimento de corrente com 7038 ppm 
(Figura V.5.22).

Esta observação é crucial para a verificação 
de favorabilidade de fósforo. Pois as outras áreas 
sem ocorrência conhecida próxima são áreas que 
precisam ser investigadas. A baixa dispersão do 
fósforo em sedimento de corrente é comum em 
rochas carbonáticas, litotipos predominantes nas 
bacias anômalas do Grupo Corumbá. Isto suge-
re que os valores elevados em ppm de algumas 
amostras isoladas podem indicar uma forte mine-
ralização muito próxima ao local. 

Na análise de correlação do P com os ou-
tros elementos através da matriz de correlação 
associado com o seu gráfico, o scatterplot, ob-
servou-se que a ocorrência de valores extremos 
dos elementos comprometeu as medidas de dis-
persão e correlação com outros elementos. Para 
isso, houve a remoção dos valores extremos com 
base em análise visual do Box-plot dos elemen-
tos, onde os valores muito distantes do conjunto 
de dados foram removidos.  Um exemplo disso 
é a correlação entre o Nb e o P (Figura V.5.23), 
no primeiro gráfico tem-se a impressão de que 
existe uma correlação positiva, mas ao retirar 
os valores extremos percebe-se que não há uma 
correlação evidente. Os valores extremos mas-
cararam, na verdade, uma correlação positiva no 
gráfico.

De modo geral, não houve elevado grau de 

ciados até o limite de 158 ppm e representam os 
valores de alto background; 50% - corresponde 
ao Q2 ou mediana e contém a metade dos dados 
que estão situados até o limite de 278,5 ppm e 
corresponde à faixa do background; 75% - cor-
responde ao Q3  e representam ¾ dos dados si-
tuados no limite de 480,5 ppm e representam o 
baixo background; b) Faixas de Anomalias: UIF 
– conhecida como Upper Inner Fence sendo de-
terminada a partir da expressão de Q3+1,5xIQR 
– contém os valores a partir do Q3 até 964,25 
ppm; UOF – conhecido como Upper Outer Fence 
é determinada pela expressão Q3+3xIQR e con-
tém os valores a partir de 1448 ppm.

Com base na divisão acima os pontos foram 
classificados e plotados no mapa para identificar 
áreas potenciais (Figura V.5.20). Das 656 amos-
tras, os pontos considerados como anomalias fo-
ram 34.

Porém, por se tratar de análise em sedi-
mento de corrente a identificação das áreas foi 
feita com base em bacias de drenagens. A classi-
ficação de anomalias das bacias foi a mesma uti-
lizada dos quartis. Com isso, a zona de favorabili-
dade do Fósforo foi também delimitada com base 
em 34 amostras que ficaram classificadas como 
anômalas, conforme aponta a figura V.5.21.  

As bacias de cor laranja, vermelha e mar-
rom apontam áreas potenciais. Isto é corrobo-
rado com a coincidência destas anomalias com 
as ocorrências já conhecidas de fósforo, onde (a 
figura 5.4.3.4 contém a situação locacional das 
duas áreas): área 01 – local da Fazenda Ressa-

Figura V.5.19 - Box-plot do elemento P.
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sistemas deposicionais siliciclásticos. Possivel-
mente, como não é este tipo de ambiente carac-
terístico da área, as correlações se apresentaram 
muito baixa. O Ca foi eliminado pelo teste das 
duplicatas e o U (0,11), Th (0,06) e La (0,24) 
apresentaram valores de correlação insuficientes. 

correlação do P com outros elementos de forma 
significativa. Os resultados mais elevados foram 
Zn (0,59 – Figura V.5.24), Mg (0,34), Sr (0,31) e 
Mn (0,31). Os outros elementos situam-se abaixo 
dos 0,27. É sabido que o elemento P se corre-
laciona bem com o U, Th e La em ambiente de 

Figura V.5.20 - Mapa de distribuição do P, com intervalos de classe estabelecidos pelos Quartis.
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Figura V.5.21 - Classificação dos teores de P, nas bacias de drenagem.
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Figura V.5.22 - Bacias de drenagem visualizada em 3D através do GoogleEarth

Figura V.5.23 - Scatterplot entre os elementos P e Nb: o primeiro mostra correlação com os valores extremos 
de P (2 amostras) e Nb (1 amostra); o segundo sem os valores extremos.

Figura V.5.24 - Scatterplot entre os elementos PxMn e PxZn.
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Veneza, Ressaca, Nova Alegria, Guajuvira e Coli-
na (hoje Fazenda Machadinho). 

Em novo corte de estrada (MS-178 – Bo-
nito para Bodoquena) nas proximidades da Fa-
zenda Guajuvira, foi encontrada uma camada de 
cerca de 1 m de espessura rica em fosforito de 
coloração acinzentada a preta (Foto V.5.4). Esta 
camada, que representa o minério primário tipo 
Pristine), encontra-se intercalada concordante-
mente entre filito de coloração cinza a marrom 
amarelada (foto V.5.4). Todo esse conjunto re-
presenta um episódio transicional de transgres-
são marinha, entre dolomitos para calcário cal-
cítico.

Mais para leste e, frequentemente nas pro-
ximidades do pacote de filitos, ocorrem brechas 
intraformacionais compostas de dolomitos cinza 
escuro na matriz e com fragmentos angulosos 
de dolomito esbranquiçado, fosforito preto, are-
nitos, ooides (Foto V.5.5). Estas brechas auto-

V.5.4.2.2 Checagem de Campo dos Da-
dos Geoquímicos de Sedimento de Corrente

Parte dos trabalhos de campo para checa-
gem das áreas anômalas, que fazem parte da 
segunda etapa do Projeto Fosfato Brasil, foi rea-
lizado na Folha Corumbá (SF.21-Y-D-II). Durante 
este trabalho, próximo à divisa com a Bolívia, na 
área anômala com P > 3.185 ppm, destacada na 
figura V.5.20 (Área 1), foi descrita uma camada 
espessa (10 m de altura por 70 m de largura) de 
dolomitos e abundantes estromatólitos associa-
dos, correlacionáveis a Formação Bocaina. Esta 
camada de dolomitos estromatolíticos apresenta 
associação com lentes de fosforito tipo Pristine 
(Foto V.5.3) e também fosforito retrabalhado, 
como brecha intraformacional. 

Dentre as principais rochas ricas em fosfa-
to encontradas na Folha Vila Campão (SF.21-X-
-A-IV) destacam-se os ocorrências das Fazendas 

Foto V.5.3 – A) Camada de cerca de 10 m de altura composta por dolomitos  estromatolíticos. Associados a essa 
camada foram encontradas lentes de fosforito tipo Pristine; B) Fragmento de dolomito estromatolítico; C) Finas 
lentes de fosforito (~1cm) de coloração escuro entre camadas de dolomito (cinza claro) e; D) Lente de fosforito 
com cerca de 5 cm de espessura, coloração escura a negra tipo Pristine, depositadas sobre esteiras algais (cinza 
claro).
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Campão), cerca de 80 km de distância. Ora essa 
camada encontra-se aflorando, ora ela não aflora 
e está soterrada por solos (Figura V.5.23).

Quanto às brechas intraformacionais pa-
recem possuir um controle estratigráfico, pois a 
maioria delas ocorre próximo ao contato com os 
filitos ou nas suas imediações. Parece haver uma 
relação direta e lógica entre maior o número de 
fragmentos de fosforitos nas brechas, com a 
possível espessura maior da camada de fosforito 
tipo Pristine.

clásticas representam o minério retrabalhado. 
Na maioria dos afloramentos encontramos 

com mais frequência o minério secundário e/ou 
retrabalhado. Isso se deve em parte, pela maior 
resistência ao intemperismo dessas brechas do-
lomitícas ricas em fragmentos de fosforitos. 

Embora a camada de filito com o minério 
pristine se altera mais facilmente, ela pode ser 
seguida desde a cidade de Bonito (Fazenda Co-
lina, norte da Folha Rio Perdido – SF.21-X-C-I) 
até a cidade de Bodoquena (toda a Folha Vila 

Foto V.5.4 - A) Camada de fosforito com cerca de 1metro de espessura na beira da estrada MS-176, intercalada 
entre camada de folhelho/filito de coloração creme da Formação Bocaina. B) Detalhe da camada e C) Filito ime-
diatamente adjacente ao fosforito preto.
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Foto V.5.5 – A) Brecha intraformacional com fragmentos do fosforito preto e dolomitos e; B) Brecha intraforma-
cional com fragmentos do dolomito da Formação Bocaina.



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

265

Figura V.5.23 - Mapa geológico mostrando o esboço da linha de afloramento da camada de fosforito (traço rosa) 
verificada nas atividades de campo.
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ser prosseguido através de um mapeamento ge-
ológico na escala de detalhe (maior de 10.000) e 
avaliação do controle estrutural para determinar 
a forma geométrica dessas mineralizações, se-
guido de um levantamento geoquímico de solo 
e abertura de poços e trincheiras nos alvos anô-
malos.

A instalação de um programa de sondagem 
na área deve ser precedida dos estudos recomen-
dados acima. Entretanto, uma sondagem pionei-
ra poderá ser executada nos locais já estudados 
pela CPRM.
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prospecção de fosfato, na Serra da Bodoquena, 
estão as brechas intraformacionais, com intra-
clastos de fosforitos, que marcam bem a zona de 
talude, local preferencial para deposição de fos-
fato que estão localizadas na base da Formação 
Tamengo.

A zona com maior potencialidade de acu-
mulação de depósitos fosforitos está localizada 
no topo da formação Bocaina e na base da For-
mação Tamengo.

Nas áreas prospectadas, com base nos tra-
balhos de campo, não foram encontradas gran-
des evidências de enriquecimento supergênico 
no minério de fosfato da Serra da Bodoquena.

Desde a cidade de Bonito (Fazenda Colina, 
norte da Folha Rio Perdido – SF.21-X-C-I) até a 
cidade de Bodoquena (toda a Folha Vila Cam-
pão), cerca de 80 km de distância. Ora a camada 
de fosforito tipo Pristine encontra-se aflorando, 
ora ela não aflora e está soterrada por solos.

Pelo menos 20 bacias anômalas para P fo-
ram detectadas com a prospecção geoquímica, 
algumas já com mineralização comprovada.

O Estado do Mato Grosso do Sul é tradicio-
nalmente agropastoril, entretanto todos os ferti-
lizantes que consome são importados de outros 
estados e do exterior. Caso fosse viabilizado um 
depósito de matéria – prima para produção de 
fertilizantes em seu território, traria muitos be-
nefícios, tanto para o governo como para agricul-
tores e pecuaristas.

Uma pesquisa bem orientada nas áreas 
prospectadas, entre Bonito e Bodoquena, poderá 
levar à definição de uma jazida de fosfato. Nes-
te sentido recomenda-se o desenvolvimento de 
um programa de pesquisa detalhado, visando ob-
ter informações que quantifiquem e viabilizem o 
aproveitamento dos fosforitos apresentados, se-
guindo a seguinte sistemática:

Cartografia geológica básica, numa esca-
la compatível (maior que 1:25.000), dirigida no 
sentido de delinear todos as fácies litológicas e li-
tostratigráficas controladoras das mineralizações 
de fosfato (tais como as brechas intraformacio-
nais e bancos de calcários e dolomitos estroma-
tolíticos). O objetivo seria realçar a zona de con-
tato entre as formações Bocaina e Tamengo.

Na região já prospectada o trabalho deve 
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V.6 - FOSFATO E FERRO DA FORMAÇÃO SER-
RA DO CAETÉ – ESTADO DO MATO GROSSO

V.6.1 - INTRODUçãO

Este trabalho resulta do Projeto Fosfato do 
Mato Grosso, parte integrante do convênio fir-
mado entre o Serviço Geológico do Brasil-CPRM 
e a Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e 
Energia-SICME-MT, o qual visa apresentar os 
resultados alcançados, com foco exclusivo para 
as ocorrências de fosfato e ferro detectadas nas 
amostras de rocha e solo ao longo da Serra do 
Caeté e nas fazendas Ratel, Baía da Capivara, 
Baía Grande e adjacências (Abreu Filho et al., 
2011). Além da pesquisa de fosfato e ferro na 
Serra do Caeté, foram também investigadas 
para depósitos sedimentares e magmáticos, as 
regiões da Província Serrana no Estado do Mato 
Grosso, Áreas Araras e Planalto da Serra, cujos 
resultados são apresentados no texto do relató-
rio do Projeto Fosfato Mato Grosso.

A área Serra do Caeté localiza-se na por-
ção sudoeste do Estado de Mato Grosso (Figura 
V.6.1), inserida na Folha SD-21-Y-IV (Porto Espe-
ridião) e limitada pelas coordenadas 15°41’24”S 

/ 58°06’18”W - 15°58’05”S / 58°20’30”W (Figu-
ra V.6.1), totalizando cerca de 769,14 km2, dos 
quais 72,32km2 são de superfície aflorante da 
Formação Serra do Caeté. Engloba parte das ter-
ras dos municípios de Porto Esperidião, Cáceres, 
Glória d’Oeste e Mirassol d’Oeste.

 O acesso à área é feito pelas rodovias BR-
174 e MT-248. No interior e próximo à área exis-
tem outras estradas secundárias que comple-
mentam o acesso local. Pode-se, também, fazer 
uso de aviões de pequeno porte que utilizam pis-
tas de pouso de algumas fazendas e, sobretudo, 
das cidades de Cáceres e Porto Esperidião. 

O clima é tropical quente e subúmido, com 
precipitação anual em torno de 1.440mm, com 
intensidade máxima de dezembro a fevereiro e 
estação seca de junho a setembro. A tempera-
tura média anual é 24ºC, com máxima de 42ºC 
e mínima de 10ºC. Grande parte da cobertura 
vegetal original foi substituída por pastagens, la-
voura e plantações de árvores comerciais, res-
tando mata nas porções elevadas do terreno, tre-
chos da mata ciliar e poucas manchas de cerrado. 

O mapa geológico foi gerado com base 
nos perfis geológicos prospectivos executados 
na área, nas informações extraídas de análises 

Figura V.6.1 - Localização da área.
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de imagens de geofísica, de satélite (GEOCO-
VER, INPE, GOOGLE), assim como em dados dos 
projetos Alto Guaporé (Figueiredo et al.,1974) e  
RADAM (1982), nos trabalhos de Silva et al 
(2009), Borges e Silva (2010) e na dissertação 
de mestrado de Gercino Domingos da Silva, de-
senvolvida na UFMT (no prelo).

Das 200 amostras de rocha aqui conside-
radas, 106 foram obtidas em canal. As demais 
são simples ou compostas por várias porções 
coletadas no mesmo afloramento. Todas elas fo-
ram testadas previamente com molibdato/vana-
dato de amônia e posteriormente encaminhadas 
para o laboratório da GEOSOL onde foram tri-
turadas, quarteadas, pulverizadas e peneiradas, 
e destinadas em seguida para análise química. 
Complementarmente, dez destas amostras fo-
ram analisadas no laboratório de Difratometria 
de Raios-X do Instituto de Geociências da Uni-
versidade Federal do Pará. Oitenta (80) amostras 
de solo, também foram tratadas e analisadas na 
GEOSOL. Elas foram obtidas em malhas executa-
das na Serra do Caeté, coletadas no intervalo de 
0,25cm a 0,50cm de profundidade, em terreno 
coberto por mata nativa ou pastagem.

V.6.2 - CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

A área do projeto engloba rochas do Do-
mínio Jauru, do Cinturão Paraguai e sedimen-
tos recentes. O primeiro é um terreno tectônico 
estratigráfico localizado no extremo sudeste do 
Cráton Amazonas. Sua evolução ocorreu no Pa-
leoproterozóico entre 1.724 e 1.795 Ma e está 
envolvido nas orogêneses do Ciclo Orogenético 
Sunsás (CPRM 2004). O Cinturão Paraguai é uma 
faixa de dobramentos polifásicos afetada pelo ci-
clo tectônico Brasiliano e constituída por rochas 
metassedimentares mostrando dobras isoclinais 
e recumbentes, intensa deformação linear e fa-
lhas de empurrão e transcorrentes. A intensidade 
do metamorfismo e da deformação diminui em 
direção ao Cráton Amazonas. Alvarenga (1988) e 
Alvarenga & Trompete (1992) propuseram subdi-
vidir em Zona Interna, Zona Externa e Coberturas 
Sedimentares de Plataforma, que abrangeria as 
rochas do Grupo Cuiabá e das formações Puga, 
Bauxi, Araras, Raizama e Diamantino. Alvarenga 
(1988), em função de importantes variações de 

fácies laterais entre as unidades basais do Cintu-
rão, propôs uma subdivisão informal (Unidades 
Inferior, Média Turbidítica Glaciogênica/Carbona-
tada e Superior) para melhor caracterizar seus 
aspectos sedimentológicos. Sedimentos da For-
mação Pantanal afloram amplamente na porção 
sudeste e sudoeste e por último, aluviões atuais 
formam cordões ao longo das drenagens.

V.6.3 - GEOLOGIA DA ÁREA 

O Complexo Alto Guaporé é a unidade que 
representa o embasamento composta por or-
tognaisses, migmatitos e intrusões tonalíticas, 
granitos e monzogranitos sin a tardicinemáticos, 
além de granitos não deformados mais jovens 
e sills máficos. Na área em foco (Figura V.6.2), 
as rochas do referido complexo ocorrem na por-
ção noroeste e sudoeste onde foram registrados 
afloramentos de gnaisses e, de modo restrito, de 
granito.

A Formação Serra do Caeté representa um 
conjunto de rochas sedimentares que bordejam 
o sudeste do Cráton Amazonas e se estende na 
forma de corpos descontínuos para SW, atraves-
sando o Rio Jauru, no qual está a Serra do Caeté 
(Figuras V.6.2 e V.6.3). Essa unidade fora mapea-
da por Figueiredo et al. (1974) e RADAM (1982), 
como pertencentes à Formação Bauxi. Silva et 
al. (2009) estudaram este conjunto rochoso e 
registraram nele a presença de fácies ferríferas 
e fosfatadas, onde na fácies ritmito assinalaram 
teores elevados de Fe2O5 (14,84% a 73,17%) e 
P2O5 (6,45%). 

Silva (no prelo) propõe redenominar os 
sedimentos da Formação Bauxi para Formação 
Serra do Caeté e correlacioná-los aos da Forma-
ção Santa Cruz do Grupo Jacadigo, que ocorre 
na parte noroeste do Estado do Mato Grosso do 
Sul em posicionamento tectônico e estratigráfi-
co similar. O nome escolhido advém da Serra do 
Caeté que é uma estrutura homoclinal com es-
carpas acentuadas do lado NW e vergência suave 
para SE. É drenada pelo Ribeirão Caeté e seus 
tributários.

Nas duas seções geológicas realizadas 
durante este trabalho na escarpa NW da Serra 
do Caeté (fazenda Bela Vista do Paraíso, Figu-
ra V.6.2), identificou-se a deposição direta des-
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ta Unidade, em discordância angular e erosi-
va, sobre rochas do Complexo Alto Guaporé, e 
que é recoberta parcialmente por diamictitos da 
Formação Puga e por sedimentos da Formação 
Pantanal. A estratigrafia local inicia-se com um 
conglomerado basal com cerca de 30m de espes-
sura, o qual é formado por matriz arenosa fina 
a grossa ou síltico-arenosa, avermelhada, ama-
relada ou esverdeada e por clastos, variando de 
grânulos a calhaus, subarredondados a arredon-

dados, de boa a moderada esfericidade, de com-
posição a base de quartzo, metarenito, silexito, 
granito e gnaisse (Figura V.6.4 e Figura V.6.5-
-A). É capeado por um pacote com espessura em 
torno de 20m de arenito amarelo, fino a grosso 
(Figura V.6.5-B), às vezes argiloso e/ou micáceo, 
que contem níveis com seixos e esporadicamente 
dropstones (?). O arenito está sotoposto por um 
ritmito com espessura ainda preservada, em tor-
no de 52m, formado por argilito, siltito, arenito 

Figura V.6.2 - Mapa geológico (Abreu Filho et al., 2011).

Figura V.6.3 - Perfil geológico esquemático, no sentido A - B.
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Figura V.6.4 - Coluna estratigráfica esquemática da Formação Serra do Caeté, definida com base nos perfis dos 
pontos FB-86, FB-87, FB-96 a FB-98, dentre outros.

Figura V.6.5 - A: Conglomerado com 0,28% de P2O5 na matriz arenosa; B: Arenito fino a grosso, com seixos de 
quartzo, contém 0,75% de P2O5; C: Ritmito (argilito, siltito, arenito, contém 1,58% de P2O5 e 39,62% de Fe2O3 
(FB-97A); 1,68% de P2O5 e 55,57% de Fe2O3 (FB-97B); D: Camada de arenito fino a grosso contendo seixos de 
quartzo (FB-86).
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fino a grosso (Figura V.6.5-C), contendo seixos 
(Figura V.6.5-D) e, por vezes, microconglome-
rático com presença de gretas de ressecamento 
(Figura V.6.6-A), marcas de onda (Figura V.6.6-
-B), estratificação de baixo ângulo e laminação 
plano-paralela. O acamamento exibe mergulho 
de 3 a 20º/SE, resultando escarpas acentuadas 
notadamente do lado NW, formando homoclinais 
com vergência para sudeste. O pelito é domi-
nante no conjunto rochoso atingindo espessuras 
métricas ou mais, contudo o mais frequente é a 
alternância pelito e psamito.  Tais litologias são 
sempre ferruginosas, sendo a concentração de 
ferro maior no pelito, onde há camadas milimé-
tricas a centimétricas ricas em hematita e/ou em 
goethita (Figura V.6.6-C). Este pacote rochoso 
constitui uma formação ferrífera lato sensu.

A Formação Puga (Maciel 1959) tem como 
seção-tipo os afloramentos da Morraria do Puga 
(19º 37’ 20’’S e 57º 31’ 40’’W), situados à mar-
gem direita do Rio Paraguai, cerca de seis quilô-
metros a sudoeste de Porto Esperança (MS). Al-
varenga (1990) e Alvarenga & Trompette (1992) 
consideraram os sedimentos da unidade como 
glaciogênicos e relacionados à glaciação Varanger 

(610-590 Ma). Essa unidade aflora numa faixa 
NE-SW é constituída por camadas de diamictitos 
com intercalações de arenito, arenitos feldspá-
ticos, siltitos e argilitos. Os diamictitos contêm 
blocos e seixos de quartzitos, calcários, gnaisses, 
anfibolitos, granitos, riodacitos e rochas máficas, 
dispersos caoticamente na matriz que varia de 
arenosa a argilosa, exibindo tonalidades arroxea-
das a esverdeadas e avermelhadas quando mais 
intemperizados. 

A denominação Grupo Araras foi usada por 
Almeida (1964) e Hennies (1966) que propuse-
ram subdividi-lo nas formações Guia (pelito-car-
bonática) e Nobres (calcários dolomíticos). Luz 
et al. (1978) seguem esta mesma lógica, porém 
com os nomes de formações Araras inferior e su-
perior. Nogueira & Riccomini (2006) redefinem o 
Grupo Araras, de idade neoproterozóica, como 
constituído pelas formações Mirassol d´Oeste, 
Serra do Quilombo, Guia e Nobres. No Projeto 
Planalto da Serra (no prelo) os autores adotam a 
divisão de Almeida (1964) e acrescentam a For-
mação Pacu para uma sequência de sedimentos 
que aflora a partir do limite W da Folha Caiana 
(SD.21-Z-B-IV) e capeiam as formações Guia e 

Figura V.6.6 - A: Gretas de ressecação em pelito fosfático e ferrífero (FB-87); B: Marcas de onda em arenito 
fino (FB-112); C: Camadas de ritmito (pelito) contendo intercalações de camadas ricas em hematita (camadas 
mais escuras) (FB-282G).
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Nobres. Nos perfis realizados nesta unidade fo-
ram observados em diversos pontos margas e 
calcários calcíticos na parte inferior recobertos 
por calcários dolomíticos e dolomitos silicosos. 
A presença de estromatólitos foi registrada tan-
to em calcários calcíticos como em dolomitos e 
arenitos calcíferos (fazendas Tarumã e Eduane). 
Outras estruturas como bonecas de sílica, couve-
-flor e pipocas foram observadas principalmente 
nas partes elevadas das serras onde afloram do-
lomitos silicosos e arenitos calcíferos. As cama-
das desta unidade se dispõem na direção NE-SW 
com mergulhos de 2-5º/SE.

Evans (1894) foi quem usou primeiramen-
te o termo Raizama Sandstone que passou para 
Formação Arenito Raizama (Oliveira & Leonardos 
1943) que, posteriormente, foi simplificado para 
Formação Raizama por Almeida (1964). Essa 
unidade pertence ao Grupo Alto Paraguai que 
constitui a Bacia de Antepaís desenvolvida na 
borda sul do Cráton Amazonas, durante a Oro-
genia Brasiliana. A área de ocorrência restringe-
-se as partes mais elevadas, sobretudo, do canto 
sudeste, nem sempre representável na escala do 
mapa, e consiste de arenitos, arenitos feldspáti-
cos e quartzo-arenitos médios a grossos e areni-

tos conglomeráticos, esbranquiçados, por vezes 
com cimento calcífero. 

A Formação Pantanal representa os depó-
sitos inconsolidados ou fracamente consolidados 
de argilas, areias e cascalhos que afloram am-
plamente nas porções sudeste e sudoeste e de 
modo restrito, em diversos pontos isolados sobre 
as demais unidades mais antigas, nestes locais, 
não sendo representável na escala do mapa.

Já os depósitos de aluviões são inconsolida-
dos e compostos por argilas, areias e cascalhos 
que formam cordões ao longo de trechos das 
drenagens, notadamente no Rio Jauru.

V.6.4 - MINERALIZAçãO

As análises químicas realizadas na matriz 
do conglomerado mostram teores de 0,28% a 
6,77% de P2O5 (Figura V.6.5-A), enquanto que 
no arenito os teores são de até 2,93% de P2O5 e 
no ritmito de até 9,49% de P2O5. Das 200 amos-
tras analisadas 81,50% apontam teor de ferro 
(Fe2O3)>25%, onde o maior teor é 70,14% (pon-
to FB-94B) e a média dos teores é igual a 35,83% 
(Figura V.6.7, Tabela V.6.1). De modo geral, os 
teores de fosfato são mais expressivos tanto no 

Figura V.6.7 - Mapa de jazimentos minerais da área.
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pelito quanto no arenito fino, algo argiloso, por 
vezes com cimento carbonático. Contudo, há ex-
ceções, no conglomerado quando o teor de ferro 
e/ou carbonato é relativamente alto, também é 
alto o teor de fosfato (Tabela V.6.1). Cerca de 
78,50% das amostras mostram teor de fosfa-
to>1%, atingindo 3,5% a 9,49% (Tabela V.6.1).

Os maiores teores de fosfato foram obtidos 
nas rochas da Serra do Caeté, próximo a Miras-
sol d´Oeste. Todavia, a sequência é mineralizada 
em toda sua faixa aflorante (Figura V.6.7, Tabela 
V.6.1). As análises de dez amostras de rocha por 
difratrometria de raios-X mostram que o minério 
de ferro é formado por hematita e goethita, e a 
apatita é uma das fases principais que, eventu-
almente, apresenta-se como traços. A percenta-
gem alta de ferro pode ter mascarado a iden-

tificação do fosfato em algumas das amostras 
sabidamente mineralizadas em fosfato, como 
apontaram os testes com molibdato de amônia e 
os resultados de análise química (Tabela V.6.1).

Silva (2010) afirma que “a identificação de 
fosfato nas seções delgadas, quando registrado, 
ocorre na forma de colofana (mistura de micro-
cristais de apatita) associada à argilominerais. 
Tais microcristais são finíssimos, euédricos, pris-
máticos a aciculares, crescidos entre as lâminas 
de argilominerais do ritmito. A difração de raios-
-X apontou duas espécies de fosfato: fluorapatita 
(Ca, Mn, Sr)5(P,As)O4; e uma espécie que tenta-
tivamente foi atribuída a carbonato-hidroxiapati-
ta, rico em flúor Ca10(PO4)5CO3(OH)F”.

Foram coletadas amostras de solo segundo 
dois perfis indicados nas figuras V.6.8 e V.6.9, na 

Figura V.6.8 – Resultados das análises de solo para fosfato, porção norte da área.
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Figura V.6.9 – Resultados das análises de solo para fosfato, porção sul da área.

Serra dos Caetés. Os valores mais anômalos para 
fósforo (>900 ppm) situaram-se no lado oeste 
da serra. Uma amostra no lado leste apresentou 
valor > 3000 ppm.

V.6.5 – CONCLUSõES E RECOMENDAçõES

As ocorrências de fosfato e ferro detectados 
até agora na Formação Serra do Caeté indicam 
alta potencialidade destes bens minerais e mos-
tram uma condicionante geológica favorável para 
o bloqueio de um depósito.

É necessário continuar os trabalhos de 
prospecção na área com mapeamento de detalhe 
da Formação Serra do Caeté, através de amos-
tragem em malhas adensadas de solo e executar 
furos de sonda no sentido de avaliar a quantidade 
de fosfato e ferro ali existente. 

Os testes com molibdato/vanadato de amô-
nia e algumas análises químicas realizadas nas 
litologias da Formação Puga, nesta área, apre-

sentaram resultados negativos para fosfato.
As rochas da Formação Serra do Caeté vão 

sendo gradativamente recobertas por sedimen-
tos da formação Pantanal na porção sudoeste da 
área. É possível que a mesma tenha continuidade 
em subsuperfície neste rumo.

Nos perfis realizados a nordeste da área, 
até próximo a Lambari d’Oeste, não foram regis-
trados afloramentos da Formação Serra do Caeté.

Perfis de solo indicam maiores valores em P 
no lado leste da Serra dos Caetés e também per-
mitem definir zonas mineralizadas nas porções 
centro-norte e oeste da Serra.

A mineralização de fosfato e ferro (porção 
superior da Formação Serra do Caeté) está asso-
ciada a uma transgressão marinha que promo-
veu o soterramento dos sedimentos siliciclásticos 
subjacente. Possivelmente os processos de sa-
turação em fosfato para precipitação da fluora-
patita estavam relacionados à concentração por 
Fe-redox.
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V.6.6 – ANEXOS

Ta
b

el
a 

V
.6

.1
 -

 R
es

ul
ta

do
s 

de
 a

ná
lis

e 
qu

ím
ic

a 
em

 r
oc

ha
.

PO
N

TO
LA

T
LO

N
G

P2
O

5
Fe

2O
3

Fe
O

S
iO

2
C
aO

M
gO

A
l2

O
3

K
2O

N
a2

O
M

nO
Ti

O
2

C
r2

O
3

LO
I

R
O

C
H

A
ES

PE
SS

U
R
A

FB
-6

3A
-1

5,
73

95
4

-5
8,

15
28

6
9,

49
49

,8
9

0,
43

24
,0

6
10

,1
0,

13
2,

58
0,

55
0,

11
0,

04
0,

16
<

0.
01

7,
82

R
itm

ito
 

FB
-1

97
-1

5,
77

32
9

-5
8,

19
48

6,
77

45
,8

4
 

35
,3

6
6,

45
0,

08
3,

45
0,

44
0,

07
0,

02
0,

19
<

0,
01

3,
26

C
on

gl
om

er
a-

do
,

 

ch
er

t
FB

-8
6D

-1
5,

75
12

-5
8,

18
71

9
6,

24
41

,6
7

0,
71

37
,3

7
7,

03
0,

28
1,

78
0,

23
0,

23
0,

06
0,

12
<

0,
01

5,
32

R
itm

ito
1,

4
FB

-9
4A

-1
5,

79
86

8
-5

8,
19

29
8

6,
12

24
,5

4
1

57
,5

0,
07

0,
2

6,
12

0,
11

0,
02

0,
02

0,
24

<
0,

01
5,

2
R
itm

ito
 

FB
-2

85
-1

5,
81

12
6

-5
8,

19
47

1
5,

54
36

,3
2

 
44

,6
5

4,
03

0,
39

4,
17

0,
3

<
0,

01
0,

06
0,

22
<

0,
01

6,
58

R
itm

ito
 

FB
-2

49
D

-1
5,

79
86

7
-5

8,
19

70
7

4,
52

49
,9

4
 

34
,0

8
0,

22
0,

14
5,

13
0,

15
0,

04
0,

04
0,

2
<

0,
01

7,
46

R
itm

ito
1,

3
FB

-8
6B

-1
5,

75
12

-5
8,

18
71

9
4,

38
35

,7
5

0,
71

44
,8

1
4,

29
0,

22
3,

18
0,

42
0,

17
0,

06
0,

21
<

0,
01

5,
78

R
itm

ito
1,

5
FB

-1
11

C
-1

5,
92

38
4

-5
8,

35
68

1
4,

35
39

,9
6

0,
36

41
,3

4
3,

6
0,

35
3,

62
0,

32
0,

15
0,

03
0,

2
<

0,
01

6,
1

R
itm

ito
1,

6
FB

-1
83

-1
5,

73
80

8
-5

8,
15

27
4

4,
05

47
,5

3
 

32
,4

3,
86

0,
3

2,
35

0,
35

<
0,

01
0,

54
0,

17
<

0,
01

7,
27

R
itm

ito
1,

3
FB

-1
12

A
-1

5,
92

83
5

-5
8,

34
08

3,
99

39
,8

8
0,

85
43

,5
5

3,
36

0,
28

3,
86

0,
51

0,
09

0,
03

0,
2

<
0,

01
5,

65
R
itm

ito
2

FB
-6

3D
-1

5,
73

95
4

-5
8,

15
28

6
3,

93
22

,7
5

0,
5

58
,4

5
2,

65
0,

51
6,

11
0,

85
0,

06
0,

03
0,

31
<

0.
01

6,
66

R
itm

ito
 

FB
-1

95
A

-1
5,

77
14

5
-5

8,
19

35
9

3,
86

37
,7

6
 

47
,1

1
0,

24
0,

04
5,

63
0,

49
0,

04
0,

02
0,

33
<

0,
01

8,
84

R
itm

ito
1

FB
-2

08
A

-1
5,

74
26

-5
8,

15
18

3
3,

85
41

,8
4

 
39

,8
5

3,
81

0,
35

4,
47

0,
97

0,
07

0,
09

0,
23

<
0,

01
6,

07
R
itm

ito
 

FB
-1

11
B

-1
5,

92
38

4
-5

8,
35

68
1

3,
63

39
,5

8
0,

28
46

,7
5

3,
74

0,
24

4,
39

0,
66

0,
12

0,
09

0,
25

<
0,

01
5,

52
R
itm

ito
2

FB
-2

84
K

-1
5,

85
08

7
-5

8,
22

91
3,

58
43

,0
8

 
44

,9
5

0,
49

0,
34

4,
9

0,
25

<
0,

01
0,

03
0,

25
<

0,
01

6,
53

R
itm

ito
1

FB
-6

4
-1

5,
74

12
-5

8,
15

22
4

3,
51

27
,5

1,
06

54
,3

8
2,

82
0,

53
6,

12
1,

05
0,

06
0,

03
0,

3
<

0.
01

6,
85

R
itm

ito
 

FB
-2

73
-1

5,
78

47
9

-5
8,

19
46

3
3,

37
36

,9
3

 
49

,4
4

0,
19

0,
15

6,
91

0,
12

0,
02

0,
05

0,
36

<
0,

01
6

R
itm

ito
 

FB
-2

72
-1

5,
78

10
5

-5
8,

19
29

3
3,

34
39

,7
8

 
45

,9
7

0,
91

0,
4

4,
88

0,
22

0,
57

0,
06

0,
27

<
0,

01
6,

5
R
itm

ito
 

FB
-1

15
A

-1
5,

91
90

6
-5

8,
37

11
9

3,
32

39
,3

6
0,

14
46

,7
5

2,
13

0,
22

4,
26

0,
33

0,
12

0,
04

0,
24

<
0,

01
6,

76
R
itm

ito
1,

6
FB

-1
85

-1
5,

73
80

8
-5

8,
15

22
7

3,
28

32
,2

1
 

52
,8

4
3,

75
0,

43
2,

97
0,

31
<

0,
01

0,
06

0,
18

<
0,

01
5,

19
R
itm

ito
 

FB
-2

28
-1

5,
74

16
3

-5
8,

15
12

1
3,

24
27

,3
9

 
54

,4
2

3,
61

0,
77

6,
18

1,
76

0,
08

0,
13

0,
32

<
0,

01
4,

9
R
itm

ito
 

FB
-1

18
B

-1
5,

92
10

6
-5

8,
39

82
3,

21
39

,0
8

0,
14

48
,0

7
0,

62
0,

25
4,

51
0,

2
0

0,
04

0,
21

<
0,

01
6,

37
Pe

lit
o,

 a
re

ni
-

to
, 

ri
tm

ito
1

FB
-2

51
-1

5,
79

81
8

-5
8,

19
78

9
3,

14
29

,2
6

 
57

0,
19

0,
14

6,
18

0,
18

0,
02

0,
02

0,
34

<
0,

01
6,

21
R
itm

ito
 

FB
-2

84
B

-1
5,

85
08

7
-5

8,
22

91
3,

14
36

,4
1

 
50

,0
3

1,
53

0,
32

5,
27

0,
55

<
0,

01
0,

04
0,

29
0,

02
6,

24
R
itm

ito
1

FB
-1

86
-1

5,
73

80
8

-5
8,

15
18

1
3,

13
40

,5
6

 
43

,5
3,

27
0,

47
3,

66
0,

48
<

0,
01

0,
07

0,
17

<
0,

01
5,

95
R
itm

ito
 

FB
-2

84
E

-1
5,

85
08

7
-5

8,
22

91
3,

08
41

,4
8

 
45

,7
8

0,
44

0,
32

3,
76

0,
16

<
0,

01
0,

04
0,

16
<

0,
01

6,
59

R
itm

ito
1

FB
-2

00
-1

5,
73

81
8

-5
8,

15
01

3,
06

35
,1

2
 

47
,4

3,
56

0,
55

4,
9

1,
1

0,
06

0,
13

0,
26

<
0,

01
4,

06
R
itm

ito
 

FB
-2

71
-1

5,
78

15
4

-5
8,

19
35

1
2,

98
19

,7
 

59
,9

1
0,

81
0,

65
11

,1
6

2,
15

0,
06

0,
03

0,
58

<
0,

01
6,

34
C
on

gl
om

er
ad

o
 

FB
-1

16
A

-1
5,

93
26

6
-5

8,
44

50
9

2,
93

42
,9

6
0,

36
44

,5
1

1,
55

0,
1

3,
67

0,
18

0,
09

0,
02

0,
22

<
0,

01
5,

6
A
re

ni
to

1,
6

FB
-1

15
C

-1
5,

91
90

6
-5

8,
37

11
9

2,
88

39
,1

2
0,

57
45

,7
0,

25
0,

05
4,

55
0,

15
0

0
0,

23
<

0,
01

5,
03

R
itm

ito
 

FB
-2

80
-1

5,
75

15
-5

8,
15

71
4

2,
85

46
,2

2
 

39
,0

4
1,

41
0,

9
3,

36
0,

12
<

0,
01

0,
09

0,
16

0,
01

8,
58

R
itm

ito
 

FB
-1

11
A

-1
5,

92
38

4
-5

8,
35

68
1

2,
84

40
,2

5
0,

43
44

,5
8

2,
97

0,
28

3,
52

0,
46

0,
15

0,
06

0,
19

<
0,

01
5,

69
R
itm

ito
2

FB
-2

69
-1

5,
78

73
5

-5
8,

19
46

3
2,

83
33

,8
4

 
50

,6
4

1,
99

0,
58

4,
92

0,
35

1,
67

0,
08

0,
33

<
0,

01
6,

48
A
re

ni
to

 
FB

-1
19

B
-1

5,
92

33
6

-5
8,

39
28

6
2,

82
36

,2
2

0,
29

47
,2

8
2,

85
0,

38
3,

76
0,

31
0

0,
03

0,
21

<
0,

01
4,

62
R
itm

ito
 

FB
-1

87
-1

5,
73

80
8

-5
8,

15
13

4
2,

8
57

,7
1

 
30

,2
5

3,
03

0,
36

1,
71

0,
34

<
0,

01
0,

09
0,

11
<

0,
01

5,
82

R
itm

ito
 



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

277

Ta
b

el
a 

V
.6

.1
 -

 R
es

ul
ta

do
s 

de
 a

ná
lis

e 
qu

ím
ic

a 
em

 r
oc

ha
 (

co
nt

in
ua

çã
o)

.

PO
N

TO
LA

T
LO

N
G

P2
O

5
Fe

2O
3

Fe
O

S
iO

2
C
aO

M
gO

A
l2

O
3

K
2O

N
a2

O
M

nO
Ti

O
2

C
r2

O
3

LO
I

R
O

C
H

A
ES

PE
SS

U
R
A

FB
-2

40
-1

5,
79

84
2

-5
8,

19
32

2
2,

8
37

,0
3

 
47

,5
8

0,
15

0,
53

6,
29

0,
2

<
0,

01
0,

05
0,

31
<

0,
01

7,
04

R
itm

ito
 

FB
-1

12
B

-1
5,

92
83

5
-5

8,
34

08
2,

79
26

,3
1

0,
71

55
,8

6
1,

65
0,

27
4,

41
0,

32
0,

02
0

0,
22

<
0,

01
5,

42
R
itm

ito
1,

6
FB

-9
0A

-1
5,

83
32

4
-5

8,
20

31
9

2,
78

37
,2

3
0,

57
44

,8
6

1,
96

0,
56

4,
58

0,
99

0,
05

0,
05

0,
22

<
0,

01
7,

08
R
itm

ito
 

FB
-2

27
-1

5,
74

19
7

-5
8,

15
32

4
2,

76
41

,8
8

 
43

,8
8

1,
59

0,
63

4,
2

0,
47

0,
05

0,
36

0,
26

<
0,

01
7,

5
Pe

lit
o

0,
3

FB
-2

48
-1

5,
79

84
-5

8,
19

69
6

2,
74

32
,7

5
 

50
,6

0,
17

0,
4

6,
84

0,
13

<
0,

01
0,

06
0,

31
<

0,
01

6,
69

R
itm

ito
 

FB
-2

47
-1

5,
79

84
-5

8,
19

64
9

2,
72

24
,3

9
 

61
,2

2
0,

13
0,

26
6,

65
0,

26
0,

03
0,

02
0,

33
<

0,
01

4,
96

R
itm

ito
 

FB
-8

6A
-1

5,
75

12
-5

8,
18

71
9

2,
69

39
,4

2
<

0,
14

46
,0

5
0,

83
0,

14
2,

46
0,

16
0,

24
0,

08
0,

15
<

0,
01

6,
5

Pe
lit

o
1,

3
FB

-2
84

C
-1

5,
85

08
7

-5
8,

22
91

2,
67

45
,5

4
 

40
,7

9
1,

04
0,

21
3,

05
0,

18
<

0,
01

0,
05

0,
18

<
0,

01
6,

62
R
itm

ito
1

FB
-2

84
G

-1
5,

85
08

7
-5

8,
22

91
2,

64
40

,7
3

 
45

,0
8

0,
62

0,
39

5,
37

0,
32

<
0,

01
0,

04
0,

3
<

0,
01

7,
06

R
itm

ito
1

FB
-2

68
-1

5,
78

73
5

-5
8,

19
46

3
2,

59
20

,0
9

 
69

,8
3

0,
11

0,
09

5,
4

0,
17

0,
03

0,
02

0,
28

<
0,

01
4,

43
C
on

gl
om

er
ad

o
 

FB
-2

84
H

-1
5,

85
08

7
-5

8,
22

91
2,

54
40

,4
8

 
46

,1
9

0,
41

0,
37

5,
08

0,
32

<
0,

01
0,

03
0,

32
<

0,
01

7,
19

R
itm

ito
1

FB
-2

17
-1

5,
72

15
-5

8,
14

88
9

2,
53

37
,5

3
 

48
,1

7
2,

58
0,

41
3,

75
0,

81
0,

04
0,

11
0,

19
<

0,
01

4,
72

R
itm

ito
 

FB
-1

73
-1

5,
73

90
7

-5
8,

15
22

7
2,

49
31

,0
1

 
51

,3
7

2,
43

0,
29

5,
59

0,
86

<
0,

01
0,

02
0,

28
<

0,
01

6
R
itm

ito
 

FB
-2

70
E

-1
5,

79
05

3
-5

8,
19

58
2

2,
49

24
,7

9
 

55
,8

3
0,

12
0,

09
9,

61
0,

42
0,

03
0,

03
0,

61
<

0,
01

7,
11

R
itm

ito
0,

91
FB

-2
84

D
-1

5,
85

08
7

-5
8,

22
91

2,
49

39
,6

2
 

46
,7

6
0,

92
0,

37
4,

73
0,

25
<

0,
01

0,
04

0,
26

<
0,

01
6,

44
R
itm

ito
1

FB
-2

84
A

-1
5,

85
08

7
-5

8,
22

91
2,

48
39

,1
2

 
47

,7
9

1,
53

0,
3

4,
16

0,
4

<
0,

01
0,

06
0,

24
<

0,
01

6,
13

R
itm

ito
1

FB
-2

09
C

-1
5,

74
31

-5
8,

15
49

8
2,

43
31

,1
5

 
57

,2
3

2,
08

0,
32

3,
44

0,
4

0,
05

0,
13

0,
22

<
0,

01
5,

31
Pe

lit
o

 
FB

-1
20

C
-1

5,
92

26
-5

8,
40

54
9

2,
41

30
,9

5
0,

43
52

,2
7

0,
79

0,
14

4,
46

0,
12

0
0,

03
0,

22
<

0,
01

5,
8

R
itm

ito
 

FB
-2

70
J

-1
5,

79
33

4
-5

8,
19

54
4

2,
41

37
,8

2
 

48
,1

2
0,

1
0,

11
4,

52
0,

07
0,

87
0,

02
0,

24
<

0,
01

6,
31

R
itm

ito
 

FB
-2

15
-1

5,
72

83
1

-5
8,

15
45

5
2,

38
33

,1
9

 
52

,4
5

1,
91

0,
44

5,
61

0,
91

0,
05

0,
1

0,
35

<
0,

01
5,

72
A
re

ni
to

 
FB

-2
01

-1
5,

73
80

9
-5

8,
14

94
7

2,
36

46
,6

1
 

38
,8

2,
22

0,
63

3,
17

0,
47

0,
02

0,
14

0,
16

<
0,

01
6,

11
Pe

lit
o,

ar
en

ito
 

FB
-8

6C
-1

5,
75

12
-5

8,
18

71
9

2,
34

50
,5

9
0,

71
34

,2
2

1,
25

0,
18

1,
8

0,
07

0,
11

0,
04

0,
1

<
0,

01
6,

42
R
itm

ito
0,

62
FB

-1
20

D
-1

5,
92

26
-5

8,
40

54
9

2,
32

44
,9

9
0,

21
42

,9
3

0,
64

0,
35

4,
06

0,
27

0
0,

06
0,

2
<

0,
01

7,
18

R
itm

ito
2

FB
-2

84
I

-1
5,

85
08

7
-5

8,
22

91
2,

31
48

,9
 

38
,5

8
0,

52
0,

36
3,

89
0,

21
<

0,
01

0,
03

0,
22

<
0,

01
7,

04
R
itm

ito
1

FB
-2

67
E

-1
5,

79
33

6
-5

8,
19

55
3

2,
25

33
,5

9
 

52
,4

6
0,

18
0,

13
6,

72
0,

28
0,

02
0,

03
0,

42
<

0,
01

6,
97

R
itm

ito
0,

8
FB

-9
0B

-1
5,

83
32

4
-5

8,
20

31
9

2,
21

58
,5

6
0,

5
21

,7
5

0,
3

0,
14

8,
16

0,
23

0
0,

03
0,

32
0,

01
8,

91
La

te
ri
to

 
FB

-1
03

C
-1

5,
90

48
2

-5
8,

28
95

4
2,

2
45

,3
4

0,
22

38
,7

1,
4

0,
47

2,
97

0,
25

0,
18

0,
03

0,
19

<
0,

01
6,

67
R
itm

ito
1,

1
FB

-1
03

B
-1

5,
90

48
2

-5
8,

28
95

4
2,

19
41

,1
0,

29
45

,7
0,

62
0,

37
4,

03
0,

13
0

0,
03

0,
19

<
0,

01
7,

02
R
itm

ito
1,

8
FB

-2
77

E
-1

5,
75

63
3

-5
8,

17
75

2
2,

17
25

,4
8

 
60

,1
7

0,
22

0,
13

6,
88

0,
19

<
0,

01
0,

05
0,

36
<

0,
01

4,
99

R
itm

ito
9

FB
-2

83
-1

5,
85

09
7

-5
8,

22
73

7
2,

16
44

,4
2

 
43

,1
4

0,
49

0,
67

5,
15

0,
46

<
0,

01
0,

08
0,

28
<

0,
01

6,
27

R
itm

ito
 

FB
-2

77
B

-1
5,

75
63

3
-5

8,
17

75
2

2,
12

35
,9

2
 

50
,1

5
0,

43
0,

16
5,

36
0,

23
0,

02
0,

08
0,

31
<

0,
01

5,
54

R
itm

ito
1

FB
-2

82
H

-1
5,

76
40

1
-5

8,
19

46
4

2,
09

40
,1

6
 

44
,6

5
0,

19
0,

17
5,

27
0,

21
<

0,
01

0,
06

0,
34

<
0,

01
6,

71
Pe

lit
o,

ar
en

ito
, 

ch
er

t
1,

1

FB
-2

84
J

-1
5,

85
08

7
-5

8,
22

91
2,

09
46

,6
5

 
40

,8
2

0,
37

0,
4

4,
36

0,
3

<
0,

01
0,

04
0,

24
<

0,
01

7,
33

R
itm

ito
1

FB
-1

72
-1

5,
73

89
-5

8,
15

29
2,

07
24

,6
3

 
58

,4
8

2,
08

0,
47

5,
96

1,
11

<
0,

01
0,

05
0,

27
<

0,
01

5,
61

R
itm

ito
 

FB
-1

03
D

-1
5,

90
48

2
-5

8,
28

95
4

2,
03

37
,7

1
0,

36
46

,4
1,

55
0,

45
3,

74
0,

19
0,

05
0,

05
0,

23
<

0,
01

6,
36

R
itm

ito
1,

7
FB

-2
70

G
-1

5,
79

05
3

-5
8,

19
58

2
2

33
,3

3
 

51
,2

2
0,

14
0,

07
4,

69
0,

18
0,

03
0,

02
0,

28
<

0,
01

6,
65

R
itm

ito
1



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

278

PO
N

TO
LA

T
LO

N
G

P2
O

5
Fe

2O
3

Fe
O

S
iO

2
C
aO

M
gO

A
l2

O
3

K
2O

N
a2

O
M

nO
Ti

O
2

C
r2

O
3

LO
I

R
O

C
H

A
ES

PE
SS

U
R
A

FB
-2

84
F

-1
5,

85
08

7
-5

8,
22

91
1,

93
44

,1
1

 
41

,3
3

0,
25

0,
31

3,
49

0,
14

<
0,

01
0,

03
0,

18
<

0,
01

7,
25

R
itm

ito
1

FB
-2

70
C

-1
5,

79
05

3
-5

8,
19

58
2

1,
92

39
,1

4
 

47
,6

8
0,

14
0,

16
5,

91
0,

19
0,

04
0,

18
0,

34
<

0,
01

7,
12

R
itm

ito
0,

76
FB

-1
20

B
-1

5,
92

26
-5

8,
40

54
9

1,
91

42
,6

2
0,

14
44

,1
3

0,
6

0,
26

3,
78

0,
26

0,
02

0,
07

0,
22

<
0,

01
6,

29
R
itm

ito
1

FB
-2

77
D

-1
5,

75
63

3
-5

8,
17

75
2

1,
9

41
,2

8
 

46
,4

2
0,

25
0,

13
4,

98
0,

17
0,

22
0,

06
0,

29
<

0,
01

4,
36

R
itm

ito
1

FB
-2

84
O

-1
5,

85
08

7
-5

8,
22

91
1,

89
55

,0
1

 
36

,4
9

0,
45

0,
28

3,
38

0,
26

<
0,

01
0,

05
0,

21
<

0,
01

6,
16

R
itm

ito
1

FB
-8

7A
-1

5,
75

14
7

-5
8,

18
70

7
1,

89
41

,2
7

0,
14

44
,8

5
0,

25
0,

09
4,

01
0,

12
0,

2
0,

04
0,

21
<

0,
01

6,
14

R
itm

ito
2

FB
-1

20
A

-1
5,

92
26

-5
8,

40
54

9
1,

82
39

,2
7

<
0,

14
48

,2
3

0,
55

0,
43

4,
66

0,
4

0
0,

08
0,

28
<

0,
01

7,
14

R
itm

ito
,a

re
ni

to
 
1

FB
-1

01
B

-1
5,

83
95

3
-5

8,
21

56
3

1,
81

39
,6

2
0,

64
48

,1
0,

83
0,

13
3,

33
0,

1
0,

04
0,

03
0,

17
<

0,
01

5,
18

A
re

ni
to

 
FB

-2
16

-1
5,

72
16

7
-5

8,
14

76
6

1,
78

34
,6

9
 

46
,1

5
0,

46
0,

17
10

,3
4

0,
19

<
0,

01
0,

02
0,

49
0,

01
7,

59
La

te
ri
to

 
 

FB
-2

84
N

-1
5,

85
08

7
-5

8,
22

91
1,

78
47

,4
3

 
45

,0
6

0,
55

0,
41

4,
32

0,
47

<
0,

01
0,

04
0,

25
<

0,
01

4,
81

R
itm

ito
 

FB
-1

17
A

-1
5,

94
09

8
-5

8,
46

12
9

1,
75

27
,1

6
0,

14
54

,2
8

0,
14

0,
29

8,
04

1,
04

0,
07

0,
05

0,
43

<
0,

01
6,

58
A
re

ni
to

1,
3

FB
-1

84
-1

5,
73

80
8

-5
8,

15
25

1
1,

74
42

,4
7

 
43

,3
1,

64
0,

43
2,

04
0,

13
<

0,
01

0,
11

0,
1

<
0,

01
6,

74
R
itm

ito
 

FB
-1

02
C

-1
5,

84
14

4
-5

8,
22

01
1,

7
48

,5
6

0,
64

39
,8

6
0,

48
0,

24
3,

94
0,

1
0,

04
0,

05
0,

2
<

0,
01

5,
75

R
itm

ito
 

FB
-9

7B
-1

5,
76

03
4

-5
8,

19
69

1
1,

68
55

,5
7

0,
29

35
,6

6
0,

29
0,

04
1,

93
0,

08
0,

05
0,

03
0,

12
<

0,
01

3,
55

R
itm

ito
2

FB
-2

49
C

-1
5,

79
86

7
-5

8,
19

70
7

1,
67

37
,0

4
 

51
,1

1
0,

27
0,

29
4,

64
0,

21
0,

03
0,

06
0,

28
<

0,
01

6,
74

R
itm

ito
1

FB
-8

7C
-1

5,
75

14
7

-5
8,

18
70

7
1,

66
40

,7
7

0,
36

48
,4

5
0,

18
0,

08
3,

64
0,

11
0,

18
0,

02
0,

22
<

0,
01

5,
09

R
itm

ito
1,

7
FB

-2
49

B
-1

5,
79

86
7

-5
8,

19
70

7
1,

64
34

,2
6

 
49

,3
1

0,
23

0,
17

5,
67

0,
2

0,
02

0,
04

0,
3

<
0,

01
6,

99
R
itm

ito
1

FB
-2

70
F

-1
5,

79
05

3
-5

8,
19

58
2

1,
64

30
,2

5
 

55
,3

5
0,

17
0,

11
5,

54
0,

22
0,

04
0,

03
0,

31
<

0,
01

6,
67

R
itm

ito
1

FB
-1

20
E

-1
5,

92
26

-5
8,

40
54

9
1,

63
37

,9
5

0,
29

49
,0

1
0,

39
0,

27
3,

97
0,

21
0

0,
04

0,
2

<
0,

01
6,

45
R
itm

ito
1,

7
FB

-2
65

-1
5,

79
85

2
-5

8,
17

45
5

1,
63

38
,7

 
39

,5
7

0,
22

0,
13

12
,4

0,
24

<
0,

01
0,

01
0,

62
0,

01
9,

13
La

te
ri
to

 
FB

-2
84

L
-1

5,
85

08
7

-5
8,

22
91

1,
62

48
,2

8
 

41
,8

6
0,

37
0,

32
3,

4
0,

26
<

0,
01

0,
04

0,
19

<
0,

01
7,

15
R
itm

ito
1

FB
-2

70
H

-1
5,

79
05

3
-5

8,
19

58
2

1,
61

42
,5

5
 

43
,4

4
0,

1
0,

15
3,

92
0,

09
0,

19
0,

03
0,

24
<

0,
01

7,
3

R
itm

ito
1,

1
FB

-8
7B

-1
5,

75
14

7
-5

8,
18

70
7

1,
6

53
,9

9
0,

36
38

,6
3

0,
35

0,
07

2,
12

0,
08

0,
14

0,
04

0,
12

<
0,

01
3,

64
R
itm

ito
2

FB
-9

7A
-1

5,
76

03
4

-5
8,

19
69

1
1,

58
39

,6
2

0,
14

46
,0

5
0,

31
0,

14
3,

87
0,

2
0,

15
0,

05
0,

24
<

0,
01

6,
38

R
itm

ito
1,

9
FB

-2
42

-1
5,

79
84

1
-5

8,
19

41
6

1,
56

35
,1

6
 

51
,1

1
0,

21
0,

34
4,

85
0,

15
0,

02
0,

06
0,

28
<

0,
01

6,
51

R
itm

ito
 

FB
-1

02
A

-1
5,

84
12

7
-5

8,
22

02
4

1,
54

45
,8

1
0,

57
40

,2
1

0,
23

0,
33

3,
77

0,
17

0,
03

0,
04

0,
2

<
0,

01
8,

08
A
re

ni
to

0,
2

FB
-9

7E
-1

5,
76

01
9

-5
8,

19
68

1
1,

54
24

,7
1

0,
36

58
,0

2
0,

16
0,

17
7,

93
0,

42
0,

11
0,

02
0,

52
<

0,
01

6,
85

R
itm

ito
 

FB
-2

81
D

-1
5,

75
57

6
-5

8,
19

32
7

1,
52

39
,6

1
 

44
,2

2
0,

21
0,

32
5,

37
0,

17
<

0,
01

0,
22

0,
37

<
0,

01
8,

09
R
itm

ito
1

FB
-2

77
C

-1
5,

75
63

3
-5

8,
17

75
2

1,
5

25
,3

1
 

60
,7

6
0,

28
0,

14
6,

68
0,

21
0,

02
0,

05
0,

36
0,

01
4,

99
R
itm

ito
1

FB
-2

81
B

-1
5,

75
57

6
-5

8,
19

32
7

1,
5

32
,8

4
 

50
,0

3
0,

35
0,

39
8,

29
0,

27
<

0,
01

0,
28

0,
48

<
0,

01
7,

62
A
re

ni
to

0,
75

FB
-9

7C
-1

5,
76

01
9

-5
8,

19
68

1
1,

5
45

,8
9

0,
43

40
,9

0,
22

0,
11

2,
76

0,
09

0,
1

0,
03

0,
16

<
0,

01
4,

88
R
itm

ito
2

FB
-2

75
E

-1
5,

75
54

2
-5

8,
16

91
9

1,
49

48
,6

9
 

41
,8

7
0,

26
0,

12
4,

56
0,

13
0,

03
0,

04
0,

25
<

0,
01

5,
44

R
itm

ito
0,

45
FB

-2
49

A
-1

5,
79

86
7

-5
8,

19
70

7
1,

48
35

,3
1

 
51

,6
0,

19
0,

18
5,

32
0,

24
0,

02
0,

05
0,

34
<

0,
01

7,
15

R
itm

ito
1

FB
-2

77
A

-1
5,

75
63

3
-5

8,
17

75
2

1,
47

30
,8

1
 

56
,7

8
0,

45
0,

19
6,

56
0,

27
0,

02
0,

09
0,

42
<

0,
01

5,
68

Pe
lit

o,
ar

en
ito

1
FB

-2
82

G
-1

5,
76

40
1

-5
8,

19
46

4
1,

46
57

,8
4

 
33

,2
6

0,
11

0,
11

2,
6

0,
08

<
0,

01
0,

03
0,

15
<

0,
01

7,
06

Pe
lit

o,
ar

en
ito

, 
ch

er
t

1

FB
-2

75
C

-1
5,

75
54

2
-5

8,
16

91
9

1,
45

38
,1

5
 

49
,7

2
0,

53
0,

33
5,

32
0,

42
0,

03
0,

12
0,

31
<

0,
01

4,
08

R
itm

ito
1

Ta
b

el
a 

V
.6

.1
 -

 R
es

ul
ta

do
s 

de
 a

ná
lis

e 
qu

ím
ic

a 
em

 r
oc

ha
 (

co
nt

in
ua

çã
o)

.



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

279

PO
N

TO
LA

T
LO

N
G

P2
O

5
Fe

2O
3

Fe
O

S
iO

2
C
aO

M
gO

A
l2

O
3

K
2O

N
a2

O
M

nO
Ti

O
2

C
r2

O
3

LO
I

R
O

C
H

A
ES

PE
SS

U
R
A

FB
-2

13
-1

5,
73

52
5

-5
8,

14
80

4
1,

42
25

,0
1

 
58

,1
5

0,
44

0,
53

7,
13

1,
61

0,
05

0,
1

0,
34

<
0,

01
5,

44
R
itm

ito
 

FB
-2

74
C

-1
5,

78
75

3
-5

8,
19

41
4

1,
41

33
,1

8
 

52
,8

5
0,

13
0,

19
5,

32
0,

13
0,

01
0,

09
0,

3
<

0,
01

5,
98

R
itm

ito
 

FB
-1

17
B

-1
5,

94
09

8
-5

8,
46

12
9

1,
4

38
,8

5
0,

21
47

,2
9

0,
14

0,
27

5,
25

0,
36

0,
03

0,
08

0,
3

<
0,

01
6,

92
R
itm

ito
1,

3
FB

-2
84

M
-1

5,
85

08
7

-5
8,

22
91

1,
4

43
,7

 
41

,3
9

0,
31

0,
4

4,
16

0,
35

<
0,

01
0,

04
0,

22
<

0,
01

6,
89

R
itm

ito
1

FB
-1

18
A

-1
5,

92
10

6
-5

8,
39

82
1,

39
24

,5
8

0,
21

60
,5

2
0,

87
0,

27
5,

96
0,

22
0,

03
0,

04
0,

28
<

0,
01

6,
06

A
re

ni
to

1
FB

-1
20

F
-1

5,
92

26
-5

8,
40

54
9

1,
36

40
,6

3
0,

5
42

0,
41

0,
29

3,
21

0,
07

0
0,

02
0,

13
<

0,
01

7,
09

R
itm

ito
 

FB
-9

7D
-1

5,
76

01
9

-5
8,

19
68

1
1,

35
48

,1
7

0,
79

42
,5

1
0,

22
0,

13
2,

86
0,

1
0,

09
0,

03
0,

17
<

0,
01

4,
33

R
itm

ito
2

FB
-2

74
B

-1
5,

78
75

3
-5

8,
19

41
4

1,
33

33
,5

1
 

55
,2

5
0,

48
0,

16
3,

5
0,

11
0,

03
0,

1
0,

2
<

0,
01

5,
91

R
itm

ito
 

FB
-9

3
-1

5,
80

77
8

-5
8,

19
80

6
1,

33
63

,8
5

0,
5

14
,6

8
0,

07
0,

07
9,

59
0,

09
0

0,
02

0,
29

0,
01

9,
7

La
te

ri
to

 
FB

-2
67

F
-1

5,
79

33
6

-5
8,

19
55

3
1,

32
48

,6
2

 
43

,1
5

0,
27

0,
18

3,
06

0,
15

0,
02

0,
05

0,
18

<
0,

01
6,

04
R
itm

ito
 

FB
-1

95
B

-1
5,

77
14

5
-5

8,
19

35
9

1,
3

29
,1

8
 

58
,2

5
0,

18
0,

09
6,

44
0,

15
0,

01
0,

02
0,

34
<

0,
01

6,
28

Pe
lit

o,
ar

en
ito

1
FB

-9
4B

-1
5,

79
86

8
-5

8,
19

29
8

1,
3

70
,1

4
0,

57
17

,5
9

0,
1

0
2,

4
0,

1
0,

02
0,

01
0,

13
<

0,
01

5,
24

R
itm

ito
 

FB
-6

2
-1

5,
72

27
4

-5
8,

15
37

6
1,

29
33

,4
6

0,
64

50
,5

2
0,

22
0,

14
9,

56
0,

14
0,

03
0,

03
0,

41
<

0.
01

8,
14

La
te

ri
to

 
 

FB
-1

14
-1

5,
91

88
5

-5
8,

37
1

1,
28

37
0,

36
48

,5
7

0,
65

0,
16

4,
02

0,
18

0,
02

0,
05

0,
21

<
0,

01
5,

9
R
itm

ito
 

FB
-1

95
D

-1
5,

77
14

5
-5

8,
19

35
9

1,
27

32
,8

5
 

54
,3

3
0,

14
0,

18
6,

12
0,

57
0,

15
0,

04
0,

31
<

0,
01

6,
42

R
itm

ito
0,

75
FB

-2
76

B
-1

5,
75

52
2

-5
8,

17
03

6
1,

26
49

,4
2

 
42

,5
7

0,
16

0,
12

4,
37

0,
16

0,
04

0,
03

0,
26

<
0,

01
5,

62
R
itm

ito
1,

02
FB

-2
76

C
-1

5,
75

52
2

-5
8,

17
03

6
1,

25
35

,2
9

 
51

,2
6

0,
15

0,
09

6,
45

0,
23

0,
02

0,
02

0,
43

<
0,

01
6,

7
Pe

lit
o,

ar
en

ito
1,

05
FB

-1
02

B
-1

5,
84

13
2

-5
8,

22
00

2
1,

24
36

,6
9

0,
5

52
,3

1
0,

19
0,

33
4,

91
0,

23
0,

04
0,

03
0,

27
<

0,
01

7,
03

R
itm

ito
 

FB
-2

43
-1

5,
79

84
1

-5
8,

19
46

2
1,

24
46

,7
9

 
36

,6
0,

22
0,

22
3,

19
0,

09
0,

02
0,

06
0,

22
<

0,
01

7,
59

Pe
lit

o,
ar

en
ito

 
FB

-2
74

A
-1

5,
78

75
3

-5
8,

19
41

4
1,

24
39

,8
3

 
47

,1
0,

22
0,

22
4,

54
0,

21
0,

02
0,

09
0,

31
<

0,
01

6,
36

R
itm

ito
 

FB
-2

76
A

-1
5,

75
52

2
-5

8,
17

03
6

1,
24

51
,8

2
 

40
,4

9
0,

15
0,

06
2,

57
0,

1
0,

02
0,

03
0,

15
<

0,
01

6,
3

R
itm

ito
1

FB
-2

09
D

-1
5,

74
31

-5
8,

15
49

8
1,

21
17

,5
8

 
65

,4
2

1,
1

0,
22

7,
47

1,
09

0,
06

0,
04

0,
45

<
0,

01
4,

37
A
re

ni
to

 
FB

-2
22

-1
5,

74
16

-5
8,

15
27

6
1,

21
59

,7
8

 
35

,2
2

0,
41

0,
09

1,
79

0,
07

0,
03

0,
02

0,
1

<
0,

01
3,

6
R
itm

ito
 

FB
-2

67
D

-1
5,

79
33

6
-5

8,
19

55
3

1,
21

51
,1

9
 

40
,4

8
0,

18
0,

09
3,

17
0,

12
0,

04
0,

02
0,

17
<

0,
01

6,
66

R
itm

ito
1

FB
-6

3C
-1

5,
73

95
4

-5
8,

15
28

6
1,

2
9,

21
1,

35
75

,7
3

0,
6

0,
35

7,
99

2,
88

0,
21

0,
01

0,
29

<
0.

01
4,

77
A
re

ni
to

 a
rg

ilo
-

so
  

m
ic

ác
eo

 

FB
-2

09
A

-1
5,

74
29

5
-5

8,
15

37
2

1,
17

29
,7

2
 

58
,1

1
0,

59
0,

39
5,

6
0,

91
0,

05
0,

03
0,

29
<

0,
01

5,
88

R
itm

ito
 

FB
-2

75
B

-1
5,

75
54

2
-5

8,
16

91
9

1,
17

41
,5

 
47

,3
3

0,
17

0,
21

6,
14

0,
23

0,
03

0,
05

0,
38

<
0,

01
7,

04
R
itm

ito
1,

15
FB

-2
81

A
-1

5,
75

57
6

-5
8,

19
32

7
1,

17
12

,9
7

 
67

,5
3

0,
13

0,
24

13
,8

1
0,

45
<

0,
01

0,
04

0,
81

<
0,

01
7,

02
A
re

ni
to

0,
5

FB
-2

75
A

-1
5,

75
54

2
-5

8,
16

91
9

1,
16

55
,3

6
 

38
,2

6
0,

19
0,

14
3,

28
0,

12
0,

02
0,

05
0,

2
<

0,
01

5,
36

R
itm

ito
1

FB
-2

82
D

-1
5,

76
40

1
-5

8,
19

46
4

1,
16

49
,8

7
 

40
,7

5
0,

39
0,

16
3,

82
0,

18
0,

21
0,

08
0,

24
<

0,
01

7,
18

Pe
lit

o,
ar

en
ito

, 
ch

er
t

1

FB
-9

1
-1

5,
83

08
-5

8,
20

66
1

1,
16

44
,9

4
1,

28
44

,9
8

0,
65

0,
25

2,
12

0,
21

0,
02

0,
04

0,
11

<
0,

01
3,

51
R
itm

ito
 

FB
-1

95
C

-1
5,

77
14

5
-5

8,
19

35
9

1,
15

34
,6

7
 

53
,6

6
0,

12
0,

11
6,

63
0,

12
0,

02
0,

03
0,

34
<

0,
01

7,
41

Pe
lit

o,
ar

en
ito

1
FB

-1
98

-1
5,

75
73

7
-5

8,
16

12
4

1,
15

9,
68

 
70

,6
5

2,
25

1,
95

9,
57

2,
56

1,
12

0,
04

0,
35

<
0,

01
3,

01
C
on

gl
om

er
ad

o
 

FB
-2

66
B

-1
5,

79
28

8
-5

8,
19

50
5

1,
15

50
,4

3
 

39
,4

5
0,

18
0,

13
3,

6
0,

14
0,

02
0,

02
0,

19
<

0,
01

7,
17

R
itm

ito
1

FB
-2

81
F

-1
5,

75
57

6
-5

8,
19

32
7

1,
13

47
,3

5
 

42
,5

3
0,

16
0,

27
3,

3
0,

08
<

0,
01

0,
09

0,
22

<
0,

01
6,

71
R
itm

ito
1

Ta
b

el
a 

V
.6

.1
 -

 R
es

ul
ta

do
s 

de
 a

ná
lis

e 
qu

ím
ic

a 
em

 r
oc

ha
 (

co
nt

in
ua

çã
o)

.



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

280

PO
N

TO
LA

T
LO

N
G

P2
O

5
Fe

2O
3

Fe
O

S
iO

2
C
aO

M
gO

A
l2

O
3

K
2O

N
a2

O
M

nO
Ti

O
2

C
r2

O
3

LO
I

R
O

C
H

A
ES

PE
SS

U
R
A

FB
-2

67
B

-1
5,

79
33

6
-5

8,
19

55
3

1,
12

40
,1

5
 

48
,8

3
0,

18
0,

09
4,

62
0,

21
0,

03
0,

02
0,

27
<

0,
01

6,
74

R
itm

ito
1

FB
-2

70
D

-1
5,

79
05

3
-5

8,
19

58
2

1,
12

25
,2

 
58

,5
7

0,
16

0,
1

10
,2

7
0,

45
0,

03
0,

03
0,

54
<

0,
01

6,
6

R
itm

ito
1

FB
-1

01
A

-1
5,

84
03

7
-5

8,
21

45
1

1,
11

56
,5

4
0,

43
37

,6
2

0,
25

0,
03

2,
55

0,
09

0,
03

0,
03

0,
14

<
0,

01
3,

11
A
re

ni
to

 
FB

-2
82

E
-1

5,
76

40
1

-5
8,

19
46

4
1,

11
42

,1
7

 
42

,7
2

0,
3

0,
17

5,
02

0,
2

0,
22

0,
07

0,
29

<
0,

01
7,

59
Pe

lit
o 

e 
ch

er
t

1
FB

-2
67

A
-1

5,
79

33
6

-5
8,

19
55

3
1,

1
33

,8
 

50
,8

7
0,

11
0,

16
5,

66
0,

24
0,

55
0,

04
0,

4
<

0,
01

6,
75

R
itm

ito
1

FB
-2

76
D

-1
5,

75
52

2
-5

8,
17

03
6

1,
1

28
,9

2
 

56
,5

9
0,

26
0,

11
7

0,
17

0,
03

0,
03

0,
4

<
0,

01
7,

53
R
itm

ito
1

FB
-2

67
C

-1
5,

79
33

6
-5

8,
19

55
3

1,
09

45
,8

6
 

45
,4

1
0,

17
0,

1
3,

97
0,

16
0,

02
0,

03
0,

23
<

0,
01

6,
88

R
itm

ito
1

FB
-1

16
B

-1
5,

93
26

6
-5

8,
44

50
9

1,
07

38
,8

6
0,

36
45

,4
4

0,
19

0,
13

6,
01

0,
09

0
0,

02
0,

27
<

0,
01

6,
18

R
itm

ito
 

FB
-2

09
B

-1
5,

74
31

4
-5

8,
15

46
5

1,
06

42
,9

2
 

47
,3

9
0,

38
0,

3
3,

87
0,

18
0,

02
0,

13
0,

21
<

0,
01

5,
91

R
itm

ito
 

FB
-2

81
E

-1
5,

75
57

6
-5

8,
19

32
7

1,
06

42
,6

9
 

42
,1

7
0,

1
0,

23
3,

03
0,

1
0,

01
0,

16
0,

2
<

0,
01

6,
44

R
itm

ito
1

FB
-1

71
-1

5,
73

89
8

-5
8,

15
29

8
1,

05
54

,3
9

 
36

,4
9

0,
16

0,
38

2,
52

0,
27

<
0,

01
0,

04
0,

18
<

0,
01

7,
58

R
itm

ito
 

FB
-2

76
E

-1
5,

75
52

2
-5

8,
17

03
6

1,
05

32
,2

5
 

54
,0

6
0,

15
0,

1
6,

38
0,

13
0,

01
0,

04
0,

33
<

0,
01

6,
89

Pe
lit

o,
ar

en
ito

1
FB

-2
82

F
-1

5,
76

40
1

-5
8,

19
46

4
1,

05
49

,0
2

 
35

,7
5

0,
11

0,
15

3,
07

0,
07

<
0,

01
0,

05
0,

18
<

0,
01

7,
65

Pe
lit

o,
 a

re
ni

to
, 

ch
er

t
1

FB
-6

3B
-1

5,
73

95
4

-5
8,

15
28

6
1,

04
54

,9
8

0,
21

37
,1

2
0,

16
0,

21
1,

85
0,

1
0,

04
0,

03
0,

11
<

0.
01

8,
11

R
itm

ito
 

FB
-2

66
A

-1
5,

79
28

8
-5

8,
19

50
5

1,
02

42
,1

4
 

46
,3

0,
29

0,
26

4,
48

0,
24

0,
02

0,
13

0,
23

<
0,

01
7,

08
R
itm

ito
1

FB
-2

81
G

-1
5,

75
57

6
-5

8,
19

32
7

0,
99

35
,2

2
 

48
,7

5
0,

09
0,

11
7,

17
0,

16
<

0,
01

0,
04

0,
48

<
0,

01
7,

08
R
itm

ito
1

FB
-2

70
I

-1
5,

79
05

3
-5

8,
19

58
2

0,
98

52
,8

1
 

38
,1

5
0,

11
0,

07
2,

95
0,

08
0,

04
0,

02
0,

17
<

0,
01

7,
59

R
itm

ito
1,

6
FB

-2
82

B
-1

5,
76

40
1

-5
8,

19
46

4
0,

98
33

,0
7

 
48

,9
8

0,
14

0,
15

7
0,

24
<

0,
01

0,
09

0,
44

<
0,

01
6,

45
R
itm

ito
1

FB
-2

70
B

-1
5,

79
05

3
-5

8,
19

58
2

0,
95

36
,9

8
 

52
,0

1
0,

11
0,

2
6,

06
0,

25
0,

03
0,

17
0,

34
<

0,
01

6,
83

R
itm

ito
1

FB
-2

82
A

-1
5,

76
40

1
-5

8,
19

46
4

0,
95

39
,6

2
 

45
,6

5
0,

13
0,

19
5,

39
0,

19
<

0,
01

0,
11

0,
36

<
0,

01
7,

18
R
itm

ito
1

FB
-1

99
-1

5,
72

44
9

-5
8,

15
48

1
0,

94
48

,0
3

 
41

,6
7

0,
13

0,
34

2,
95

0,
07

0,
02

0,
08

0,
2

<
0,

01
7,

01
R
itm

ito
 

FB
-2

76
F

-1
5,

75
52

2
-5

8,
17

03
6

0,
94

27
,3

7
 

61
,1

4
0,

12
0,

1
7,

2
0,

11
0,

01
0,

04
0,

38
<

0,
01

6,
58

Pe
lit

o,
ar

en
ito

1
FB

-1
17

C
-1

5,
94

09
8

-5
8,

46
12

9
0,

92
36

,0
9

0,
36

48
,7

1
0,

12
0,

18
6,

8
0,

46
0,

01
0,

03
0,

35
<

0,
01

6,
21

R
itm

ito
1,

3
FB

-1
17

D
-1

5,
94

09
8

-5
8,

46
12

9
0,

92
29

,4
5

0,
28

53
,7

0,
2

0,
29

9,
63

0,
99

0,
02

0,
04

0,
46

<
0,

01
6,

54
Pe

lit
o,

ar
en

ito
1,

3
FB

-1
18

C
-1

5,
92

10
6

-5
8,

39
82

0,
91

42
,7

4
0,

42
45

,0
3

0,
5

0,
2

3,
13

0,
04

0
0,

02
0,

16
<

0,
01

5,
11

R
itm

ito
 

FB
-2

76
G

-1
5,

75
53

3
-5

8,
17

03
7

0,
91

23
,2

8
 

63
,5

1
0,

13
0,

09
7,

34
0,

11
0,

02
0,

03
0,

38
<

0,
01

6,
04

Pe
lit

o,
ar

en
ito

0,
9

FB
-2

75
D

-1
5,

75
54

2
-5

8,
16

91
9

0,
9

23
,2

6
 

62
,1

3
0,

26
0,

3
6,

69
0,

59
0,

03
0,

03
0,

37
0,

01
4,

72
R
itm

ito
1

FB
-1

03
A

-1
5,

90
48

2
-5

8,
28

95
4

0,
89

31
,5

1
0,

28
52

,9
8

0,
74

0,
21

4,
45

0,
22

0,
03

0,
13

0,
23

<
0,

01
6,

57
A
re

ni
to

 
FB

-2
82

C
-1

5,
76

40
1

-5
8,

19
46

4
0,

87
35

,1
2

 
50

,8
1

0,
17

0,
25

6,
61

0,
25

<
0,

01
0,

22
0,

4
<

0,
01

6,
75

Pe
lit

o,
ar

en
ito

1
FB

-2
81

I
-1

5,
75

57
6

-5
8,

19
32

7
0,

85
37

,8
8

 
53

,1
7

0,
09

0,
13

4,
88

0,
13

<
0,

01
0,

04
0,

33
<

0,
01

5,
46

R
itm

ito
0,

5
FB

-2
81

H
-1

5,
75

57
6

-5
8,

19
32

7
0,

84
39

,2
7

 
51

,4
0,

12
0,

25
6,

25
0,

17
<

0,
01

0,
08

0,
36

<
0,

01
6,

32
R
itm

ito
1

FB
-2

18
-1

5,
72

23
8

-5
8,

14
83

5
0,

78
17

 
65

,1
2

0,
56

0,
53

7,
66

2,
16

0,
05

0,
02

0,
3

<
0,

01
4,

13
A
re

ni
to

0,
74

FB
-2

44
-1

5,
79

84
1

-5
8,

19
50

9
0,

78
68

,8
4

 
25

,7
8

0,
11

0,
02

3,
31

0,
12

0,
02

0,
02

0,
17

<
0,

01
3,

33
R
itm

ito
 

FB
-9

8
-1

5,
75

96
9

-5
8,

19
82

2
0,

75
7,

32
1,

58
76

,4
2

0,
68

0,
62

7,
73

2,
68

0,
71

0,
08

0,
44

<
0,

01
2,

65
A
re

ni
to

 
FB

-2
81

C
-1

5,
75

57
6

-5
8,

19
32

7
0,

74
9,

64
 

68
,8

1
0,

35
0,

29
11

,7
6

0,
37

<
0,

01
0,

06
0,

63
<

0,
01

7
A
re

ni
to

0,
26

Ta
b

el
a 

V
.6

.1
 -

 R
es

ul
ta

do
s 

de
 a

ná
lis

e 
qu

ím
ic

a 
em

 r
oc

ha
 (

co
nt

in
ua

çã
o)

.



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

281

PO
N

TO
LA

T
LO

N
G

P2
O

5
Fe

2O
3

Fe
O

S
iO

2
C
aO

M
gO

A
l2

O
3

K
2O

N
a2

O
M

nO
Ti

O
2

C
r2

O
3

LO
I

R
O

C
H

A
ES

PE
SS

U
R
A

FB
-2

55
-1

5,
79

70
6

-5
8,

20
06

8
0,

72
55

,6
5

 
20

,8
5

0,
14

0,
19

11
,7

1
0,

26
0,

45
0,

03
0,

44
0,

02
7,

78
La

te
ri
to

 
FB

-2
86

-1
5,

81
44

1
-5

8,
18

48
6

0,
7

20
,4

2
 

70
,8

9
0,

17
0,

08
4,

42
0,

1
<

0,
01

0,
02

0,
18

<
0,

01
3,

64
C
on

gl
om

er
ad

o
 

FB
-6

5
-1

5,
76

90
6

-5
8,

13
59

9
0,

69
17

,5
7

8,
11

46
,3

1
7,

22
6,

11
4,

91
1,

24
0,

95
0,

13
0,

2
<

0.
01

15
,8

1
R
itm

ito
 

FB
-1

15
B

-1
5,

91
90

6
-5

8,
37

11
9

0,
61

42
,1

6
0,

29
45

,8
9

0,
14

0,
23

6,
1

0,
3

0,
12

0,
04

0,
36

0,
01

6,
92

R
itm

ito
1,

6
FB

-2
08

B
-1

5,
74

30
4

-5
8,

15
20

2
0,

54
40

,0
3

 
53

,6
2

0,
16

0,
3

3,
69

0,
22

0,
02

0,
09

0,
18

<
0,

01
4,

89
A
re

ni
to

 
FB

-1
19

A
-1

5,
92

33
6

-5
8,

39
28

6
0,

52
15

,1
7

1,
15

63
,6

2
0,

17
0,

28
11

,5
9

0,
49

0
0

0,
5

<
0,

01
6,

54
R
itm

ito
 

FB
-1

96
-1

5,
77

20
2

-5
8,

19
39

8
0,

52
14

 
68

,6
9

0,
17

0,
41

8,
42

2,
27

0,
65

0,
08

0,
38

<
0,

01
3,

91
A
re

ni
to

 
FB

-1
88

A
-1

5,
73

80
8

-5
8,

15
08

7
0,

48
6,

22
 

68
,2

3
0,

44
0,

78
15

,2
4,

29
1,

54
0,

04
0,

74
<

0,
01

3,
54

C
on

gl
om

er
ad

o
 

FB
-1

94
-1

5,
69

66
3

-5
8,

14
36

1
0,

46
4,

85
 

77
,3

8
1,

21
0,

78
9,

43
2,

5
2,

08
0,

11
0,

31
<

0,
01

2,
04

A
re

ni
to

 
FB

-8
5

-1
5,

75
11

6
-5

8,
18

71
8

0,
4

6,
78

1,
27

73
,2

8
0,

35
1,

05
10

,1
6

3,
41

1,
91

0,
06

0,
44

<
0,

01
2,

42
A
re

ni
to

 
FB

-2
70

A
-1

5,
79

05
3

-5
8,

19
58

2
0,

31
7,

83
 

74
,1

2
0,

05
0,

16
14

,5
8

0,
54

<
0,

01
0,

05
0,

7
<

0,
01

5,
7

A
re

ni
to

 f
in

o
0,

84
FB

-9
6

-1
5,

75
93

3
-5

8,
19

86
7

0,
28

7,
22

3,
82

65
,3

9
0,

79
2,

64
13

,0
4

2,
32

3,
45

0,
08

0,
44

<
0,

01
2,

64
C
on

gl
om

er
ad

o
 

FB
-2

11
C

-1
5,

74
55

7
-5

8,
15

6
0,

27
5,

74
 

70
,5

0,
64

1,
58

13
,5

9
3,

9
3

0,
07

0,
69

<
0,

01
2

C
on

gl
om

er
ad

o
 

FB
-2

11
A

-1
5,

74
50

9
-5

8,
15

58
4

0,
23

7,
72

 
66

,0
4

2,
37

1,
87

13
,6

3,
05

3,
39

0,
05

0,
55

<
0,

01
3,

22
C
on

gl
om

er
ad

o
 

FB
-2

20
-1

5,
71

71
6

-5
8,

14
98

8
0,

21
45

,0
2

 
29

,1
2

0,
05

0,
06

15
0,

13
<

0,
01

0,
07

0,
64

0,
03

9,
89

La
te

ri
to

 
FB

-2
08

C
-1

5,
74

30
4

-5
8,

15
20

2
0,

19
9,

66
 

87
,2

2
0,

1
0,

07
1,

63
0,

07
0,

04
0,

03
0,

08
<

0,
01

1,
85

Pe
lit

o,
ar

en
ito

 
FB

-1
88

B
-1

5,
73

80
8

-5
8,

15
08

7
0,

12
6,

12
 

77
,7

6
0,

26
0,

46
9,

61
2,

48
1,

02
0,

01
0,

29
<

0,
01

2,
86

A
re

ni
to

 
FB

-2
79

-1
5,

75
46

6
-5

8,
17

87
6

0,
11

4,
03

 
70

,7
9

0,
49

1,
48

15
,2

4,
22

5,
46

0,
06

0,
35

<
0,

01
1,

21
C
on

gl
om

er
ad

o
 

FB
-2

78
-1

5,
75

55
1

-5
8,

17
79

7
0,

1
5,

74
 

44
,1

2
12

,9
2

7,
91

6,
68

3,
07

1,
37

0,
2

0,
32

<
0,

01
19

,9
6

A
re

ni
to

 
FB

-2
11

B
-1

5,
74

50
9

-5
8,

15
58

4
0,

09
6,

64
 

73
,2

2
0,

29
1,

46
11

,1
3

3,
37

2,
52

0,
03

0,
67

<
0,

01
2,

57
A
re

ni
to

 
FB

-1
93

-1
5,

69
54

6
-5

8,
14

21
8

0,
03

2,
41

 
82

,1
8

0,
21

0,
32

9,
21

2,
8

0,
98

0,
03

0,
27

<
0,

01
1,

47
A
re

ni
to

 
FB

-2
39

-1
5,

74
18

9
-5

8,
13

34
0,

03
1,

09
 

>
90

0,
05

0,
05

4,
26

2,
06

0,
48

0,
02

0,
48

<
0,

01
0,

52
A
re

ni
to

 
 

FB
-1

13
-1

5,
91

85
5

-5
8,

37
09

0
3,

96
1,

55
81

,3
0,

58
0,

82
8,

66
2,

93
1,

3
0,

02
0,

3
<

0,
01

1,
9

A
re

ni
to

 

Ta
b

el
a 

V
.6

.1
 -

 R
es

ul
ta

do
s 

de
 a

ná
lis

e 
qu

ím
ic

a 
em

 r
oc

ha
 (

co
nt

in
ua

çã
o)

.



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

282

V.6.7 – REFERêNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU FILHO, W.; BORGES, F. R.; ABRAM, 
M.B. Projeto Fosfato Brasil - Estado  
de Mato Grosso: Áreas Araras/Serra do Caeté e 
Planalto da Serra. Goiânia: CPRM: 2011. (Infor-
me de Recursos Minerais, 14).

ALMEIDA F. F. M. Geologia do centro-oeste 
matogrossense. Rio de Janeiro, DNPM, 1964. 
137p. (Boletim DNPM/DGM, 215).

ALVARENGA, C.J.S. Turbiditos e a glaciação do 
final do proterozóico superior no cinturão Para-
guai, Mato Grosso. Revista Brasileira de Geo-
ciências. São Paulo: SBG, v.18, n.3, p.323-327. 
1988.

ALVARENGA, C.J.S. Phénomènes sédimen-
taires, structuraux et circulation de fluides 
développés à la transition chaîne-craton: 
exemple de chaîne Paraguai d’âge protérozoïque 
supérieur, Mato Grosso, Brésil. 1990. 177 f. Tese 
(Doutorado) - Université d’Aix-Marseille III, Aix-
en-Provence (France).

ALVARENGA, C.J.S.; TROMPETTE, R. Glacially in-
fluenced sedimentation in the later Proterozoic of 
the Paraguay Belt (Mato Grosso, Brazil). Palae-
ogeography, Palaeoclimatology, Palaeoeco-
logy, v.92, n.1-2, p.85-105. 1992.

BORGES, F.R.; SILVA, G.D. Fosfato em Mirassol 
D´Oeste, Glória D´Oeste e Cáceres - MT.  Pre-
servação digital do acervo da Rede de bibliotecas 
do Serviço Geológico do Brasil. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 45., 2010, Belém. 
Resumos... Belém: SBG-Núcleo Norte, 2010. 1 
CD-ROM.

CPRM - SERVIçO GEOLÓGICO DO BRASIL. Geo-
logia e Recursos Minerais do Estado de Mato 
Grosso: Sistema de Informações Geográficas - 
SIG. Goiânia: CPRM, 2004. 1 CD-ROM. Escala 
1:1.000.000. Programa Geologia do Brasil.

EVANS, J.W. The geology of Mato Grosso. Quar-
terly Journal of the Geological Society of 
London, v.50, n.2, p.85-1-4, 1894.

FIGUEIREDO, A.J.A. et al. Projeto Alto Gua-
poré: relatório Final. Folha Tangará da Serra, 
SD.21-Y-B. Goiânia: CPRM, 1974. v. 1.

HENNIES, W.T. Geologia do centro-norte ma-
togrossense. 1966. 65p. Dissertação (Mestra-
do) - Escola Politécnica, Universidade de São 
Paulo, São Paulo.

LUZ, J.S. Projeto Província Serrana: relatório 
final. Texto e anexos I, II e III. Goiânia: CPRM, 
1978. 8 v.

MACIEL, P. Titilo cambriano no estado de Mato 
Grosso. Boletim da Sociedade Brasileira de 
Geologia, v.8, n.1, p.31-39, 1959.

NOGUEIRA, A.C.R.; RICCOMINI, C. O Grupo 
Araras (neoproterozóico) na parte Norte da Fai-
xa Paraguai e Sul do Cráton Amazonico, Brasil . 
Revista Brasileira de Geociências, v.36, n.4, 
p.577-592. 2006.

OLIVEIRA, A.I.; LEONARDOS, O.H. Geologia do 
Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Serviço de Infor-
mação Agrícola, 1943. 809p. (Série Didática, 2).

BRASIL. Departamento Nacional da Produção 
Mineral. Projeto RADAMBRASIL. Folha SD.21 
Cuiabá: geologia, geomorfologia, pedologia, ve-
getação, uso potencial da terra. Rio de Janeiro: 
MME, 1982. 540p. (Levantamento de Recursos 
Naturais, 26).

SILVA, G.D. Formação Serra do Caeté: Regis-
tro de Glaciação Neoproterozoica Pré-Puga na 
Faixa Paraguai, Região SW do Cráton Amazôni-
co, Mato Grosso. 2010. Dissertação (Mestrado) 
– Universidade Federal de Mato Grosso. No prelo.

SILVA, G.D.; PAZ, J.D. S.; SAES, G.S. Fácies Fer-
ríferas e Fosfatadas da Formação Bauxi, Neopro-
terozóico, Municípios de Porto Esperidião e Miras-
sol d´Oeste - SW Mato Grosso. In: SIMPOSIO DE 
GEOLOGIA DO CENTRO-OESTE, 11., 2009, Cuia-
bá. Anais... Cuiabá: SBG-Núcleo Centro-Oeste, 
2009. 1 CD-ROM.



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

283

Capítulo VI

A 
bacias paleo-mesozóicas 
intracontinentais brasileiras

pesquisa para fosfato em 



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

284



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

285

Idaho, Wyoming, Utah e Nevada. Segundo Ca-
thcart et al. (1984) toda a seqüência possui um 
recurso estimado de 18.000 Mt, com cerca de 9% 
de P2O5. A seqüência mineralizada é caracteriza-
da por fosforitos, folhelhos negros, rocha carbo-
nática escura e chert. Os fosforitos são do tipo 
pristine e também se apresentam como fácies 
retrabalhadas (Fotos VI.1.2 e VI.1.3). Este depó-
sito desenvolveu-se em uma bacia epicontinen-
tal e se enquadra num modelo chamado epiric 
sea phosphorite (Figura VI.1.1) (Pufahl & Hiatt 

VI.1 A PESQUISA PARA FOSFATO EM BACIAS 
PALEO-MESOZÓICAS INTRACONTINENTAIS 
BRASILEIRAS

Uma das maiores províncias de fosfato pa-
leozóico do mundo está no oeste dos Estados 
Unidos da América. A camada fosfatada tem ida-
de Permiana e está inserida na unidade conhe-
cida como Phosphoria Formation (Foto VI.1.1), 
distribuída em uma área de aproximadamente 
350.000 km2, incluindo os estados de Montana, 

Foto VI.1.1 – Fosforito inferior (Mead Peak Member) da Phosphoria Formation (Compilada de Pufahl & Hiatt 
2010).

Capítulo VI A PESQUISA PARA FOSFATO EM BACIAS 
PALEO-MESOZÓICAS INTRACONTINENTAIS 
BRASILEIRAS
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ção lagunar, sustenta o alto nível de nutrientes 
necessário para a produção orgânica primária e, 
consequentemente, para a fosfogênese. Tal cir-
culação estimula a deposição de fosfato ao longo 
de toda a plataforma e não somente nos centros 
do upwelling. São também comuns litofácies gra-
nulares que se acumulam em água relativamente 
rasa acima do nível de base da ação de ondas por 
tempestade.

No Brasil, as bacias intracratônicas de Par-
naíba, do Amazonas, do Alto Tapajós e do Para-
ná, apresentam na sua evolução eventos trans-
gressivos marinhos e picos fosfogenéticos (Figura 
VI.1.2), especialmente na fase sinéclise. Na ten-
tativa de verificar o potencial das bacias paleozói-
cas epicontinentais brasileiras foram escolhidas 
duas áreas: a Bacia do Parnaíba, área Pimenteiras 

2010).
Nesse ambiente, assim como nos fosfori-

tos de margem continental, a fosfogênese é es-
timulada pela acumulação de matéria orgânica e 
degradação microbiana ou excremento de hete-
rotrófos durante processos de upwelling com o 
aumento relativo do nível do mar (Pufahl, 2010). 
A diferença é que a alta produtividade é manti-
da ao longo da plataforma por circulação lagu-
nar (causada por diversos fatores, entre eles, a 
alta taxa de evaporação que leva a um aumento 
da densidade da água superficial pelo aumento 
da salinidade), que drena o fosfato dissolvido do 
centro do upwelling para níveis mais rasos (Pu-
fahl, 2010). De acordo com Pufahl (2010), este 
processo em conjunção com a regeneração cícli-
ca de P de volta a coluna d´água pela circula-

Foto VI.1.2 - Fosforito peloidal da Phosphoria Formation (Wyoming, USA, em Pufahl & Hiatt 2010). Em marrom 
pelóides de francolita.

Foto VI.1.3 - Fosforito  argiloso tipo Pristine da Phosphoria Formation (Idaho, USA, em Pufahl & Hiatt 2010).
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Figura VI.1.1. - Modelo de fosforitos tipo Mar Epicontinental (Pufahl 2010)

Figura VI.1.2 - Principais depósitos e ocorrências de fosfato nas unidades sedimentares do Paleo-
zoico no Brasil. As unidades destacadas são: A formação Pimenteira  na Bacia do Parnaíba (marrom), 
O Grupo Curuá, na Bacia do Amazonas (marrom), a Formação Juma, na Bacia do Alto Tapajós (rosa) 
e a Formação Corumbataí (verde-azulado) na Bacia do Paraná.

e na Bacia do Amazonas, área de Altamira-Itaitu-
ba. Em ambas as bacias o objetivo foi entender 
melhor a estratigrafia das ocorrências conhecidas 
e verificar o potencial para delimitação de novos 
depósitos. Neste trabalho preliminar será apenas 
apresentado o resultado da pesquisa na área Pi-
menteiras (capítulo VI.2). 

No caso da bacia do Amazonas (porção sul), 
a área escolhida nesta primeira etapa abrange a 
região entre os rios Xingu e Tapajós, compreendi-
da pelos paralelos 3o e 4o 30’ Sul (Figura VI.1.3). 
O estágio do conhecimento está na fase pré-cam-
po, com o levantamento de pesquisa bibliográ-
fica e preparação de cartografia. Será realizado 
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cha, de forma adsorvida nas seqüências pelíticas 
cinza e pretas, ou em clastos de origem pelítica 
em arenitos (maiores detalhes podem ser vistos 
no capítulo II). 

VI.1.1 REFERêNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CATHCART, J.B.; SHELDON, R.P.; GULBRANDSEN, 
R.A. Phosphate Resources of the United States. 
U.S. Geological Survey Circular, v.888, 48p., 
1984.

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINE-
RAIS. Projeto Sulfetos de Altamira-Itaituba: 
relatório final. Belém: CPRM, 1977. 7v.

PUFAHL, P.K. Bioelemental Sediments. In: JAMES, 
N.P.; DALRYMPLE, R.W. (Ed.) Facies Models 4. 
Ontario:Geological Association of Canada, 2010.

PUFAHL, P.; HIATT, E. Sedimentary Phosphate 
Deposits: Ore Formation and Exploration. Ouro 
Preto: SIMEXMIN, 2010. 

inicialmente estudo orientativo nas ocorrências 
através de mapeamento geológico de detalhe. 
Foram coletadas amostras de sedimento de cor-
rente e concentrado de minerais pesados, os 
quais estão em fase analítica. Em paralelo serão 
feitos perfis regionais para identificação de pos-
síveis alvos.

As áreas de pesquisa selecionadas locali-
zam-se na porção centro-oeste do estado do Pará, 
entre as cidades de Altamira e Itaituba, nas ad-
jacências da rodovia Transamazônica (BR-230). 
É formada por uma região essencialmente plana, 
entrecortada por drenagens de até 4ª ordem, com 
altitudes máximas de 300 m, coberta por flores-
ta equatorial úmida e campos de pastos atuais.                                                                                                                                          
 As seqüências sedimentares estudadas são 
folhelhos, siltitos e arenitos de origem essencial-
mente marinha e de idades Ordoviciana a Carbo-
nífera. Essas rochas podem ser, por vezes, micá-
ceas, microfossilíferas, carbonosas e sulfetadas 
(pirita). A mineralização observada ocorre em 
geral na forma de pellets delgados de fosfato em 
seqüências de folhelhos, ou diretamente na ro-

Figura VI.1.3 – Área pesquisada na Bacia do Amazonas (Aba Sul) pelo Projeto Fosfato Brasil. Fonte: CPRM 
(1977).
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VI.2 - ÁREA PIMENTEIRAS – SÃO MIGUEL 
DO TAPUIO, PIAUÍ

VI.2.1. INTRODUçãO

No estado do Piauí ocorrem fosfatos asso-
ciados às rochas sedimentares, porção central do 
estado, e magmáticas, no limite com o estado da 
Bahia. A pesquisa na área de Pimenteiras – São 
Miguel do Tapuio tem como alvo inicial o fosfa-
to associado a rochas sedimentares da Bacia do 
Parnaíba, mais especificamente às da Formação 
Pimenteira (folhelhos e siltitos intercalados com 
arenitos finos). 

Foram selecionadas cinco Folhas na esca-
la 1:50.000 a serem estudadas (SB.24-V-C-II-3, 
SB.24-V-C-V-1, SB.24-V-C-V-3, SB.24-Y-A-II-1 e 
SB.24-Y-A-II-3), onde ocorrem as principais ex-
posições da Formação Pimenteira associada aos 
pontos que apresentaram valores de fosfato aci-
ma de 2%, segundo dados de Oliveira & Barros 
(1976).

A presença de rocha fosfatada na Formação 
Pimenteira é conhecida há, pelo menos, 50 anos, 
sem que tenham sido realizadas pesquisas geo-
lógicas adequadas. 

O objetivo, numa primeira etapa, é analisar 
e detalhar os níveis de fosfato nodular associa-
dos aos pelitos (argilitos e siltitos) e arenitos, nos 
tratos da Formação Pimenteira, por vezes rela-
cionado a incipientes mineralizações uraníferas, 
além do processamento e interpretação dos da-
dos geoquímicos de sedimento de corrente a fim 
de identificar alvos para trabalhos posteriores. 
Na evolução dos trabalhos, numa segunda etapa, 
busca-se follow up nos alvos geoquímicos e viabi-
lização de estudo econômico-mineral, com vista 
à obtenção das características geológica, estrati-
gráfica e econômica da formação com intuito de 
orientar e desenvolver trabalhos futuros. 

VI.2.1.1. Métodos

Os produtos fornecidos pelo Projeto Fosfato 
de São Miguel do Tapuio serviram como base para 
o planejamento e logística dos trabalhos atual-
mente em desenvolvimento. Os mapas apresen-
tados foram georreferenciados e digitalizados, 
enquanto que os dados de análises químicas, fi-
chas de descrições de afloramentos e de ocorrên-
cias minerais foram organizados em tabelas em 

meio digital para facilitar seu acesso e manuseio. 
A primeira atividade de campo, com a con-

sultoria do Prof. Dr. Cláudio Porto (UFRJ), visou 
o planejamento e a realização de um orientativo 
geoquímico, onde foram pré-selecionadas quatro 
áreas que apresentaram valores superiores a 5% 
de fosfato, segundo dados de Oliveira & Barros, 
(1976). Neste orientativo, foram coletadas 343 
amostras de solo, com espaçamento de 50 m en-
tre cada amostra, associada à coleta de amostra 
da rocha aflorante no local, além de 31 amostras 
de concentrado de bateia e 68 amostras de sedi-
mentos de corrente. 

Em 2010 foi realizado o levantamento geo-
químico regional, com coleta de 181 amostras de 
sedimentos de corrente e 165 amostras de con-
centrado de bateia.

Considerando que a Formação Pimenteira 
apresenta anomalias radioativas, em cada aflora-
mento visitado também foram obtidas medições 
radiométricas, com auxílio do cintilômetro portá-
til. Constatou-se que o background nos pelitos é 
de 213 a 300 cps e nos arenitos atinge no máxi-
mo 200 cps. Entretanto, em locais onde o cinti-
lômetro acusou valores superiores a 300 cps as 
medições foram intensificadas. Em vários pontos, 
foram verificados valores superiores a 700 cps, 
e mais localmente, em torno de 1400, 2.300 e 
até 4.000 cps, muitas vezes associados à zonas 
enriquecidas em fosfato. Nesses locais, as amos-
tras coletadas foram encaminhadas para análise 
química laboratorial (SGS GEOSOL). 

A aplicação dos testes com a solução de 
molibdato de amônia comparando com os valores 
radiométricos altos nem sempre mostrou corre-
lação positiva. 

Os dados do orientativo geoquímico estão 
em fase de processamento e interpretação. Estu-
dos petrográficos e a descrição de alguns dos fu-
ros de sondagem realizados pelo projeto Fosfato 
de São Miguel do Tapuio e o follow up nos alvos 
geoquímicos também se encontram em fase de 
execução e os resultados serão divulgados numa 
fase posterior do projeto.

  
VI.2.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

A área alvo desse trabalho abrange os mu-
nicípios de São Miguel do Tapuio e Pimenteiras, 
sendo constituída por cinco quadriculas de 15’ x 
15’, num total de 3.750 km2 (Figura VI.2.1). O 
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chão) e no Cambro-Ordoviciano (Formação Mira-
dor); b) Uma grande depressão ordoviciana foi 
criada como resultado de uma subsidência ter-
mal da região, onde se depositaram os sedimen-
tos silurianos do Grupo Serra Grande, a primeira 
grande seqüência deposicional, finalizada com a 
Orogenia Caledoniana, que resultou numa discor-
dância regional; c) A continuação dos processos 
de subsidência termal, influenciados por efeitos 
flexurais, favoreceu a deposição da segunda se-
qüência, agora Devoniana, representada pelos 
sedimentos do Grupo Canindé. O final dessa de-
posição é marcado por uma discordância regional 
associada aos efeitos da orogenia Eo-Herciniana 
e; d) A retomada da sedimentação, com a de-
posição dos sedimentos do Grupo Balsas, repre-
senta uma terceira seqüência deposicional, agora 
do período Carbonífero-Triássico. As rochas desse 
grupo evidenciam a progressiva continentaliza-
ção e desertificação da bacia. A finalização dessa 
deposição está ligada à Reativação Wealdeniana.

Os depocentros dessas seqüências foram 
fortemente controlados por dois lineamentos com 
direções SW-NE (Transbrasiliano ou Sobral-Pedro 
II) e NW-SE (Picos-Santa Inês).

Segundo Vaz et al. (2007), a sucessão 
de rochas sedimentares e magmáticas da Ba-
cia do Parnaíba pode ser disposta em cinco su-
perseqüências: Siluriana (correspondendo lito-
estratigraficamente ao Grupo Serra Grande), 
Mesodevoniana-Eocarbonífera (Grupo Canindé), 

acesso pode ser realizado pela BR-343 e PI-115 
até São Miguel do Tapuio, ou pela BR-316 e PI-
120 até Pimenteiras. O arcabouço do projeto se 
constituiu essencialmente da Formação Pimentei-
ra, cuja superfície é próxima de 1.400 km2 na 
área.

Na região predomina o clima tropical quente 
e úmido, com temperaturas médias elevadas, va-
riando entre 18º (mínimas) e 39º C (máximas). 
As chuvas na área também são variáveis, predo-
minando entre dezembro e maio, com pluviosi-
dade entre 600 mm e 800 mm anuais. A vege-
tação é do tipo cerrado e caatinga, desenvolvida 
sobre relevo de topografia suavemente ondulada, 
com morrotes abaulados e, por vezes, em forma 
de inselberges dentro de uma vasta planície. Os 
principais rios são o Poty e o São Miguel, que 
compõem a bacia do Parnaíba, onde grande parte 
dos rios é perene.

VI.2.3. CONTEXTO GEOTECTôNICO E GEOLOGIA 
REGIONAL

Segundo Góes et al. (1990), a sedimenta-
ção pré-ordoviciana na Bacia do Parnaíba foi con-
trolada pelas seguintes fases deposicionais: a) 
Grabens com eixos predominantemente SW-NE 
e N-S, criados no final do Ciclo Brasiliano e supe-
rimpostos a rochas proterozóicas (embasamento 
da Bacia do Parnaíba), que posteriormente foram 
preenchidos no Neoproterozóico (Formação Ria-

Figura VI.2.1 - Mapa de localização da área de pesquisa.
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fino e siltito claro, laminado. Idade: Fameniana 
(Neodevoniano); e

Poti - arenito cinza-esbranquiçado, inter-
calado e interlaminado com folhelho e siltito, de-
positados no Tournaisiano (Eocarbonífero).

Segundo Goes & Feijó (1994), a Formação 
Itaim foi depositada em ambiente deltaico e pla-
taformal, dominado por correntes induzidas por 
processos de marés e de tempestades. A Forma-
ção Pimenteira representa a ingressão marinha 
mais importante da bacia. Vaz et al.(2007) acre-
ditam que a deposição desta formação se deu em 
ambiente de plataforma rasa dominada por tem-
pestades. Segundo Caputo (1984), a Formação 
Cabeças foi depositada em um ambiente glacial 
ou periglacial, ocorrendo também fácies flúvio-
-estuarinas. Um ambiente plataformal dominado 
por tempestades é interpretado para as rochas 
da Formação Longá e a deposição da Formação 
Poti ocorreu em deltas e planícies de maré, às 
vezes sob a influência de tempestades (Góes e 
Feijó, 1994).  

O contato superior do Grupo Canindé com o 
Grupo Balsas é discordante erosivo.

O Grupo Balsas engloba as seguintes for-
mações:

Piauí - arenito róseo, médio bem selecio-
nado, com intercalações de folhelho vermelho, 
arenitos vermelhos, finos a médios, com interca-
lações de folhelho vermelho, calcário e finas ca-
madas de sílex, localmente, siltito e conglomera-
do. Posicionados no Vestfaliano–Estefaniano;

Pedra de Fogo – sílex, calcário oolítico e 
pisolítico, intercalados com arenito, folhelho e 
anidrita, de idade Eopermiana;

Motuca - siltito vermelho e marrom, are-
nito branco, folhelhos anidrita e raro calcário, de 
idade Neopermiano e;

Sambaíba - arenitos vermelhos a róseos, 
médios a finos, bimodais, cuja idade não é preci-
sa devido à ausência de fósseis, sendo tentativa-
mente posicionado no Eotriássico.

Lima & Leite (1978) interpretaram para a 
Formação Piauí um ambiente fluvial com contri-
buição eólica e breves incursões marinhas, num 
clima semi-árido a desértico. A Formação Pedra 
de Fogo é vista por Góes & Feijó (1994) como de-
positada num ambiente marinho raso a litorâneo 
com planícies de sabkha, sob ocasional influên-
cia de tempestades. De acordo com Góes e Feijó 
(1994),os sedimentos Motuca foram depositados 

Neocarbonífera-Eotriássica (Grupo Balsas), Ju-
rássica (Fm. Pastos Bons) e Cretácea (formações 
Codó, Corda, Grajaú e Itapecuru), delimitadas 
por discordâncias regionais (Figura VI.2.2). No 
âmbito desse relatório, serão tratadas apenas as 
três primeiras superseqüências.

O Grupo Serra Grande (Figura VI.2.3-A) 
compreende as seguintes formações: 

Ipu – diamictitos, arenitos seixosos, con-
glomerados (matriz areno-argilosa) e matacões 
de quartzo ou quartzito, e arenitos finos a gros-
sos, cuja idade é eossiluriana;

Tianguá – folhelhos cinza-escuros, bio-
turbados, sideríticos e carbonáticos, arenitos 
cinza-claros, finos a médios, feldspáticos, e in-
tercalações de siltito e folhelho cinza-escuros, 
bioturbados e micáceos, depositados durante o 
Wenlock;

Jaicós - arenitos cinza-claros, grossos con-
tendo seixos, mal selecionados, friáveis, maciços 
ou com estratificação cruzada ou lenticular, de 
idade neossiluriana.

Góes e Feijó (1994) interpretam os ambien-
tes de deposição do Grupo Serra Grande como 
flúvioglacial e glacial, passando a transicional 
(nerítico) e retornando às condições continentais 
(fluvial entrelaçado). As formações Tianguá e Jai-
cós representam, respectivamente, a superfície 
de inundação máxima e o intervalo regressivo 
dessa seqüência. Os contatos, inferior e superior, 
do Grupo Serra Grande são discordantes.

O Grupo Canindé é composto pelas seguin-
tes formações:

Itaim - arenitos finos a médios, grãos su-
barredondados, bem selecionados e com esferi-
cidade alta, com intercalações de folhelho biotur-
bado na base (Figura VI.2.3-B). Posicionados no 
Eifeliano (Mesodevoniano);

Pimenteira - folhelhos cinza-escuros a 
pretos, localmente arroxeados, radioativos, ricos 
em matéria orgânica, intercalados com camadas 
delgadas de arenito fino (Figura VI.2.3-C). De-
positados entre o Eifeliano e o fim do Frasniano;

Cabeças - arenitos cinza-claros a brancos, 
médios a grossos, com intercalações de pelitos 
e, localmente, de diamictitos (Figura VI.2.3-D), 
cuja idade é  Givetiana–Frasniana (Mesodevonia-
no–Neodevoniano);

Longá - folhelhos cinza-escuros a pretos, 
às vezes arroxeados, bem laminados, bioturba-
dos, apresentando em sua porção média, arenito 
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Figura VI.2.2 - Coluna estratigráfica segundo Vaz et al., 2007.
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as cidades de Colinas e Paraíso do Norte (TO), na 
borda oeste da bacia. Trabalhos recentes reali-
zados na área de petróleo mostraram que nessa 
formação, além dos folhelhos serem considera-
dos os principais geradores da Bacia do Parna-
íba, corpos de arenitos gerados por eventos de 
regressão forçada, podem constituir potenciais 
reservatórios para possível acumulação de hidro-
carbonetos (Young 2006). 

VI.2.4. GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO E AçõES 
EXECUTADAS

Small (1914) utilizou o termo “folhelho Pi-
menteira” para identificar camadas de folhelhos 
aflorantes próximos à localidade de Pimenteira, 
no Município de Valença do Piauí. Posteriormente, 
Plummer (1946, in Campbell et al. 1949) elevou 
essas rochas a categoria de formação, dividindo-
-a em dois membros: Oitis e Picos. Entretanto, 
a Formação Pimenteira foi redefinida por Kegel 
(1953), com o abandono do termo Oitis, a inclu-
são de uma seção de arenitos basais, denomi-
nada Membro Itaim, mantendo o Membro Picos, 
predominantemente argiloso, na parte superior 

num sistema desértico, com lagos associados. Os 
arenitos Sambaíba, por sua vez, caracterizam um 
sistema desértico, com contribuição fluvial (Vaz 
et al. 2007). 

Ocorrências de U e fosfato são conhecidas 
na região em estudo, desde o final da década 
de 60. No entanto, as concentrações de U não 
formam depósitos economicamente viáveis, pois 
as anomalias são descontínuas e com valores 
de radioatividade muito variáveis (Albuquerque 
et al. 1972). Por outro lado, segundo Oliveira & 
Barros (1976), as ocorrências de fosfato podem 
ser encontradas nas seguintes formas: a) rochas 
fosfáticas oolíticas e impuras, lentes de nódulos 
fosfáticos e arenito com fosfato disseminado; b) 
fosfatos oolíticos (Figura VI.2.4) e nodular asso-
ciados à ocorrência de glauconita; e c) fosfatos 
intimamente associados a anomalias radiométri-
cas.

Em geral, os teores de fosfato são baixos, 
pontualmente alcançando 6,3% no nível oolítico 
e 18% no nível nodular; excepcionalmente ultra-
passando 30%. Ocorrências de minério de ferro 
oolítico na Formação Pimenteira também foram 
descritas por Ribeiro & Dardenne (1978) entre 

Figura VI.2.3 – A: Arenitos do Grupo Serra Grande (Ponto LL 204); B: Formação Itaim (Rodovia Itainópolis/
Picos– Ponto LL 273); C: Formação Pimenteira (Ponto LL 309); D: Formação Cabeças (Ponto LL 280).
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Young (2006) correlacionou as unidades 
mapeadas pelo Projeto Fosfato de São Miguel do 
Tapuio, com seis seqüências deposicionais, iden-
tificadas e delimitadas por superfícies regressivas 
e regressivas–transgressivas, contendo suces-
sões de fácies associáveis aos tratos de siste-
mas deposicionais de mar baixo, transgressivo e 
de mar alto. Segundo esse autor, as sucessões 
representam sedimentação tempestítica em pa-
leoambiente marinho raso, ora em porções mais 
distais ora mais proximais, com influência deltai-
ca e de marés, em uma bacia marinha de interior 
cratônico do tipo rampa.

Trabalhos de bioestratigrafia apontam, para 
a Formação Pimenteira, idade que vai de meados 
do Eifeliano ao fim do Frasniano.

A caracterização faciológica da Formação 
Pimenteira permite compreender melhor a dis-
tribuição e o significado dos níveis de fosfato e 
urânio a esta associados. Nesse sentindo, as ob-
servações de campo mostram que da base para o 
topo da Formação Pimenteira podem ser individu-
alizadas as seguintes faciologias (Figura VI.2.5):

Intervalo com espessura mínima de 10 a 15 
metros, de folhelho cinza-escuro e siltito cinza-
-claro a branco, muitas vezes arroxeados (side-
ritizados) e mais raramente esverdeados, inter-
calados com delgadas camadas de arenito muito 
fino, com espessuras que variam de milimétricas, 
nas porções basais, a centimétricas em direção 
ao topo do pacote pelítico, presença de níveis to-
talmente ferruginizados, castanhos a pretos (Fi-
gura VI.2.3-C);

Intervalo com espessura média de 12 me-
tros, com predominância de arenitos muito finos 
a finos, cremes a alaranjados, algo micáceos e, 
muitas vezes, ferruginosos (Figura VI.2.6-A);

Intervalo com espessura mínima de 15 me-
tros, onde predominam folhelho e siltito ferru-
ginosos, siltito arenoso e siltito argiloso ferrugi-
nosos, piritosos, com cores cinza-clara a branca, 
creme, arroxeada (sideritizados), marrom com 
tons avermelhados e mais raramente esverdea-
dos, com raras intercalações de arenitos muito fi-
nos a finos, cremes a alaranjados (Figura VI.2.6-
-B);

Intervalo com espessura superior a 10 me-
tros, composto por bancos e camadas de arenito 
claro, finamente laminado, com grãos finos de 
quartzo e estratos delgados de grãos limonitiza-
dos, ou mesmo hidróxido de ferro, mais ou me-

da unidade. Posteriormente, Carozzi et al. (1975) 
elevaram o Membro Itaim à categoria de forma-
ção, resultando no abandono do termo Picos.

Em 1976, o Projeto Fosfato de São Miguel 
do Tapuio, permitiu a subdivisão da Formação 
Pimenteira, na área atualmente em estudo, em 
quatro subunidades, da base para o topo:

DpA - com carbonato fosfático, arenito cin-
za calcífero, conglomerado, passando em direção 
ao topo, para siltito e folhelho escuro e cinzento, 
com rocha fosfática associada;

DpB - composta por arenito creme, pirito-
so, com intercalações de argilito e calcário im-
puro, incluindo lentes de nódulos fosfáticos na 
base;

DpC - caracterizado por siltito e folhelho 
cinza-escuro, com freqüentes bioturbações, in-
cluindo eventualmente em seu topo lente de fos-
fato nodular e;

DpD - com intercalações de arenito, às ve-
zes calcífero, com fosfato disseminado, siltito, 
folhelho cinza e cinza-escuro, calcário afanítico, 
arenito ferruginoso e hematita oolítica.

Figura VI.2.4 - Níveis oolíticos contendo fosfato (Pon-
to LL 277).
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wave cross lamination, além de siltitos e arenitos 
intercalados, depositados em ambiente de mar 
raso sob ação de ondas de tempestade. Segundo 
Oliveira & Barros (1976), a mineralogia nos se-
dimentos da Formação Pimenteira, compreende 
os oólitos de analcita, limonita, bertierita limoni-
tizada, carbonatos, minerais argilosos (caulinita, 
illita e esmectita), sericita, feldspato, rutilo, tur-
malina, zircão e quartzo, além de halotriquita e 
U associado às rochas fosfatadas. Em geral, as 
camadas da Formação Pimenteira são horizon-
tais a sub-horizontais, com suave inclinação com 
mergulho não ultrapassando 2°. Exceção ocor-
re nas proximidades do município de São Miguel 
do Tapuio, onde as camadas encontram-se sub-
verticalizadas, devido ao impacto de asteróide. 
Esse astroblema (Figura VI.2.7) apresenta for-
ma aproximadamente elipsoidal, com eixo maior 
NW-SE, em torno de 23,5 km, e eixo menor NE-
-SW, aproximadamente 22,5 km (Young 2006).

nos puro (Figura VI.2.6-C).
Esses intervalos podem ser correlacionados, 

respectivamente, às subunidades DpA, DpB, DpC 
e DpD de Oliveira & Barros (1976). Entretanto, 
não foram observadas as rochas carbonáticas oo-
líticas mencionadas por esses autores. O que se 
observou, no geral, foram rochas sideritizadas e 
também com cimento calcífero, além de camadas 
delgadas de “oólitos” fosfáticos. Ocorrem sim, 
rochas muito lateritizadas, de difícil constatação 
se seriam ou não rochas carbonáticas, devido ao 
avançado grau de alteração. Próximo à cidade 
de Picos (PI), a sul da área do projeto, afloram 
litologias da Formação Pimenteira com presen-
ça de icnofósseis tipos rusophycus, planolites, 
psammichnites e trilobitas, revelando ambiente 
de mar aberto. Nessa região, ocorrem estruturas 
tipo hummocky (Figura VI.2.6-D) e de tempesti-
tos, tendo sido, também, observados e descritos 
arenitos com presença de marcas de onda tipo 

Figura VI.2.5 - Mapa geológico da área em estudo.
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dação máxima. Especificamente no limite entre 
as unidades DpA e DpB, está caracterizada  uma 
superfície transgressiva, com níveis com 0,25 a 1 
m de espessura, aparentemente contínuos, com 
anomalias radiométricas e teste positivo para 
fosfato. Na unidade DpC um nível com anomalia 
radiométrica e teste positivo para fosfato coin-
cide com uma superfície de inundação máxima. 
Em afloramento próximo a cidade de Picos (PI), 
correlacionado à unidade mapeada como DpB, 
Borghi & Young (2003) sugeriram depósitos ori-
ginados por tsunami. Este afloramento apresenta 
teste positivo para fosfato Este trabalho ressalta 
a relação dos níveis fosfáticos com as superfícies 
discordantes e de inundação máxima, destacan-
do a necessidade em avaliar o real potencial da 
Formação Pimenteira para depósitos econômicos 
segundo estes metalotectos. Observou-se ain-
da que os níveis que acusaram radiometria alta, 
maiores que 800 cps, encontram-se distribuídos 
nas seguintes fácies:

No topo do intervalo pelítico basal, imedia-
tamente abaixo da primeira camada que marca 
o início do intervalo de arenitos, localizando-se 

VI.2.4.1. Discussões e Conclusões

O desenvolvimento deste projeto já per-
mite correlacionar os níveis fosfáticos com su-
perfícies discordantes (limite de seqüência com 
superfícies transgressivas) e superfícies de inun-

Figura VI.2.7 – Imagem com astroblema de São Mi-
guel do Tapuio.

Figura VI.2.6 – A: Fm. Pimenteira - Intervalo arenoso acima do intervalo pelítico basal (Ponto LL 272); B: Fm. 
Pimenteira - Intervalo pelítico superior (Ponto LL 281).; C: Fm. Pimenteira - Intervalo arenito superior (Ponto LL 
195).; D: Estruturas hummocky e linsen em arenitos da Fm. Pimenteira (Ponto LL 270).
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aos pelitos.
Foram identificadas duas áreas alvos princi-

pais. A primeira, próxima às localidades de Pitom-
beira/Tabuleiro e Cana Brava/Malhada Grande, 
respectivamente a sudoeste e sudeste do muni-
cípio de Pimenteiras; e outra próxima às locali-
dades de Carnaubalzinho/Saquinho dos Pregos, 
Estado e Macambira/Monte, respectivamente, a 
sudoeste, sudeste e norte-nordeste do município 
de São Miguel do Tapuio. Tal constatação corro-
bora o fato das ocorrências de fosfato estarem 
associadas às anomalias magnéticas existentes 
nessas duas regiões. Os teores variam entre 1% 
e 14% de P2O5 (Figura VI.2.9 e VI.2.10).

próximo ou superior à cota 300 (Figura VI.2.8-
-A);

No nível de máxima transgressão marinha 
(Figura VI.2.8-B);

Nos arenitos do topo (Figura VI.2.8-C);
Em fraturas conjugadas, com direções N-S 

a NNE-SSW e E-W em arenitos ferruginosos e li-
monitizados (Figura VI.2.8-D) e

Em lentes de oólitos fosfáticos (Figura 
VI.2.8-E e F).

Em geral, as camadas sedimentares con-
tendo fosfatos são erráticas e não apresentam 
continuidade lateral, mostrando-se, muitas ve-
zes, como lentes delgadas intercaladas em meio 

Figura VI.2.8 – A: Topo do intervalo pelítico basal da Fm. Pimenteira (Ponto LL 315); B: Nível de máxima 
transgressão marinha na Fm. Pimenteira (Ponto LL 334); C: Arenito do topo da Fm. Pimenteira (Ponto LL 274); 
D: Fraturas conjugadas em arenito ferruginosos da Fm. Pimenteira (Ponto LL 294); E: Oólitos fosfáticos da Fm. 
Pimenteira (Ponto LL 001); F: Oólitos fosfáticos da Fm. Pimenteira e teste positivo (Ponto LL 001).
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tras em duplicata de campo;
ü Que tiveram uma variância na análise 

comparativa de originais e duplicatas acima de 
35%;

ü Apresentaram dentro do total de amos-
tras (sem duplicatas) amostras abaixo ou acima 
do limite de detecção num valor acima de 25%.

O número de elementos considerados para 
a análise foi reduzido de 50 para 25, assim lista-
dos: Al (%), As (ppm), Ba (ppm), Be (ppm), Ca 
(%), Ce (ppm), Co (ppm), Cr (ppm), Cs (ppm), 
Ga (ppm), K (%), La (ppm) Mg (%),Mo (ppm), 
Nb (ppm), Ni (ppm), P (ppm), Rb (ppm), Sc 
(ppm), Sr (ppm), Th (ppm), U (ppm), V (ppm), Y 
(ppm) e Zn (ppm). Foi considerada ainda a varia-
bilidade analítica, utilizando as replicatas de la-
boratório. Esta analise foi feita através do gráfico 
de Thompson Howarth, aplicado em 11 pares de 
replicatas para a análise, pois o numero reduzido 
de pares prejudica a verificação da variabilidade 
analítica, mas não compromete essa verificação. 
Com uma confiança de 95% e 10 % de preci-
são, todos os elementos apresentam resultados 
satisfatórios de precisão analítica. No fósforo, 
por exemplo, 73% dos pares passaram no teste 
(Figura VI.2.11). Na maior parte dos elementos 
100% dos pares passaram no teste, é o caso do 
urânio e cálcio utilizados nesta análise. 

Pelo método dos componentes principais, 

Segundo Oliveira & Barros (1976), a sudes-
te de São Miguel do Tapuio, foi analisada uma 
amostra que apresentou teor de P2O5 superior a 
20%, próximas aos municípios de Pimenteiras e 
São Miguel do Tapuio. 

VI.2.5 - PROCESSAMENTO E INTERPRETAçãO 
DOS DADOS GEOQUÍMICOS DE SEDIMENTO DE 
CORRENTE

Foram coletadas 231 amostras no total, 
destas 42 em duplicatas. As amostras foram en-
viadas ao laboratório da SGSGeosol para a de-
terminação multielementar, na fração menor que 
80#. O método analítico empregado foi a análi-
se por espectrometria de massa com plasma de 
acoplamento induzido (ICP-MS) e espectrometria 
óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-
-OES). A análise conjunta dos métodos foi utiliza-
da para conseguir melhores limites de detecção 
para os elementos. 

O tratamento de todos dados, os cálculos 
estatísticos envolveu o programa Statistica 7.0, 
combinado com os mapas gerados através do 
programa Arcgis 9. Nesse sentido, para o trata-
mento multivariado dos dados não foram consi-
derados os elementos que:

ü Apresentaram valores abaixo do limite 
de detecção em mais que 10% das suas amos-

Figura VI.2.9 - Arenitos do topo da Fm. Pimenteira apresentando 14% de fosfato (Ponto LL 195).
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K, excluindo Si e Fe, são os elementos que tem 
maior ocorrência nas rochas da Formação Pimen-
teiras, portanto mesmo sendo elementos de bai-
xa mobilidade, acabam tendo grande represen-
tatividade. Já o Rb pode ocupar o lugar do K em 
ligações químicas, já que estes têm comporta-
mento químico semelhante. 

O fator 2, representado por Th, La e Ce, ex-
plica cerca de 14% da variância dos dados. Estes 

através da matriz de correlação de Pearson, fo-
ram retidos seis fatores que explicavam 80% da 
variância dos dados originais. A interpretação dos 
fatores foi feita a partir do matriz fatorial através 
de rotação, método “Varimax raw”. 

O fator 1, representado por Al, K e Rb, ex-
plica cerca de 43% da variância dos dados. Este 
agrupa variáveis possivelmente associadas ao 
intemperismo químico das rochas. Já que Al e 

Figura VI.2.10 - Valores superiores a 1% de P2O5 em rocha, destacando as áreas anômalas.
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entre 5 e 7, e dentro dessas condições o P é um 
elemento pouco móvel. Por outro lado, nessas 
condições, U e Ca tem uma mobilidade mode-
rada. 

A correlação destes elementos em sedi-
mento de corrente tem valores reduzidos, P com 
o Ca 0,75 e U que atinge 0,49. Como a mobilida-
de geoquímica do Ca e U é elevada em relação 
ao P, provavelmente os halos de dispersão des-
tes são maiores. 

Para a representação desses dados geoquí-
micos em mapa, foram utilizadas micro-bacias 
delimitadas de modo automático pelo programa 
Arcgis. Além disso, foram marcadas nos mapas 
as bacias com valores acima do limiar para cálcio 
e urânio. 

Considerando a mobilidade relativa dos ele-
mentos, bacias que apresentam valores baixos 
de P, mas valores elevados de U e/ou Ca, podem 
ter cortado rochas enriquecidas em P a montante 
do ponto de coleta. Devido a baixa mobilidade 
do P, este acabou tendo um halo de dispersão 
menor que Ca e U. Sendo assim valores elevados 
desses elementos servem como um indicativo de 
que na micro-bacia podem ocorrer rochas com 
valores elevados de P.

 A análise dos valores de P nos sedimen-
tos de corrente mostra micro-bacias anômalas 
pontuais (Figuras VI.2.16, VI.2.17, VI.2.18). O 
acréscimo de micro-bacias anômalas de Ca e U 

elementos geralmente estão associados a rochas 
e minerais de sequências alcalinas, mas neste 
caso podem representar o guia estratigráfico de 
inundação máxima dentro da unidade, represen-
tada por minerais com elementos radioativos e 
ETR. 

O fator 3, representado por Mo, explica cer-
ca de 6% da variância dos dados. Apesar dessa 
representatividade, não foi encontrada nenhuma 
explicação compatível com o panorama geológi-
co local. 

O fator 4, representado por P e V, explica 
cerca de 6% da variância dos dados. Como o cál-
cio tem certa representatividade dentro deste fa-
tor, os elementos estariam vinculados a presen-
ça de apatitas. O vanádio pode ocupar o lugar do 
fósforo dentro da estrutura cristalina da apatita. 

O fator 5, representado pelo Zn, explica 
cerca de 5% da variância dos dados. O cobal-
to também tem certa representatividade dentro 
deste fator, possivelmente associado a acúmulo 
de matéria orgânica. 

No fator 6, nenhum elemento atingiu re-
presentatividade considerável. 

A análise fatorial pode ter ficado em parte 
comprometida pela exclusão de alguns elemen-
tos, mas as associações de fatores mais eleva-
dos tendem a se manter mesmo quando todos os 
elementos são considerados. 

Para a compreensão do comportamento 
geoquímico primário do P e as suas correlações 
primárias com os outros elementos, utilizou-se 
o resultado das análises químicas de rochas da 
Formação Pimenteira. A matriz de correlação de-
monstrou valores muito elevados e positivos de 
P com o cálcio que atinge 0,92 (Figura VI.2.12-
-A) e urânio que atinge 0,83 (Figura VI.2.12-B). 

Como o P demonstra uma boa relação pri-
mária com U e Ca, o comportamento desses nos 
sedimentos de corrente também foi considerado. 
Para a análise da distribuição do fósforo (P), foi 
utilizado um Box Plot (Figura VI.2.13). Com este 
obtêm-se o valor de 304 ppm, background de 
106,5 ppm e um contraste de 2,85. 

Com a análise do Box Plot do Ca (Figura 
VI.2.14) obtêm-se o valor de 0,12 %, back-
ground de 0,03 % e um contraste de 4. Com a 
análise do Box Plot do U (Figura VI.2.15) obtêm-
-se o valor de 2,09 ppm, background de 0,79 % 
e um contraste de 2,65 ppm. 

Nos rios o pH, em condições normais, está 

Figura VI.2.11 - Distribuição do Fósforo no Gráfico de 
Thompson e Howarth.
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Figura VI.2.12 – A: Correlação linear simples entre os valores de CaO em % e P2O5 em %; B: Correlação linear 
simples entre os valores de U em ppm e P2O5 em %.

Figura VI.2.14 – Box Plot da distribuição dos valores 
de Ca em %.

Figura VI.2.15 – Box Plot da distribuição dos valores 
de U em ppm.

Figura VI.2.13 – Box Plot da distribuição dos valores de P em ppm.
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Figura VI.2.16 – Distribuição dos dados de P, U e Ca nas microbacias estudadas.
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Figura VI.2.17 – Distribuição dos dados de P, U e Ca nas microbacias estudadas.
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cia, são apenas valores pontuais ou existe algu-
ma barreira geoquímica muito eficiente que está 
impedindo a migração destes elementos. 

A coleta de rochas em áreas drenadas por 
micro-bacias anômalas vai ajudar a entender 
esta relação.  Pois, se neste ambiente os ele-
mentos têm uma baixa mobilidade, micro-bacias 
anômalas devem conter rochas com valores anô-
malos próximo ao ponto de coleta. Mas da mes-
ma maneira esta baixa mobilidade dos elemen-
tos, pode esconder rochas com valores elevados 
de P.

não aumentam significativamente as áreas de 
prováveis anomalias.

Quando comparamos as micro-bacias anô-
malas com as rochas que apresentam valores 
elevados de P, observa-se uma baixa relação. 
Rochas com valores elevados de fósforo muitas 
vezes estão localizadas em bacias de baixo teor. 

A relação direta entre valores elevados de 
P em rocha com valores elevados de fósforo em 
sedimentos de corrente das respectivas bacias 
de captação foi discreta. Portanto, provavelmen-
te estas anomalias em rocha não têm significân-

Figura VI.2.18 – Distribuição dos dados de P, U e Ca nas microbacias estudadas.
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VI.2.6 - CONCLUSõES E RECOMENDAçõES

Observações de campo indicam que o nível 
localizado no contato entre o intervalo de peli-
tos basais e o intervalo de arenito, imediatamen-
te superior (próximo ou superior à cota 300 na 
região estudada), apresenta teste positivo para 
fosfato.

Nos arenitos do topo da Formação Pimen-
teira, ocorrem níveis delgados com cerca de 30 
cm de espessura que acusaram radiometria alta 
e teores de fosfato da ordem de 14%, segundo 
alguns dados de análises químicas.

As ocorrências de oólitos fosfáticos, a prin-
cípio, se apresentam na forma de lentes com es-
pessura média de 30cm, e de extensão lateral 
restrita.

De posse de resultados de análises quími-
cas de rochas, constatou-se que ocorrem duas 
áreas com concentração de valores superiores a 
1% de P2O5, próximas a Pimenteiras e a São Mi-
guel do Tapuio (Figura VI.2.10).

Considera-se de extrema importância a 
análise e descrição de alguns dos furos de son-
dagem realizados na década de 70 pelo DNPM/
CPRM, hoje armazenados no 4º Distrito do DNPM 
em Recife, pois em superfície, as exposições de 
rochas da Formação Pimenteira, principalmente 
dos níveis pelíticos, são escassas e muito mal 
preservadas devido à ação intempérica. 

Este trabalho ressalta a relação dos níveis 
fosfáticos com as superfícies discordantes e de 
inundação máxima, destacando a necessidade 
em avaliar o real potencial da Formação Pimen-
teira para depósitos econômicos segundo estes 
metalotectos. A análise dos dados geoquímicos 
de sedimento de corrente demonstra que ocor-
rem, pelo menos, 15 micro-bacias anômalas com 
valores mais significativos para possíveis ocor-
rências de fosfatos. A relação direta entre bacias 
anômalas e rochas com valor elevado de P2O5 é 
discreta. A coleta de rochas e solo em bacias anô-
malas ajudará a entender a mobilidade e disper-
são do fósforo e elementos associados na região.
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VII.1.1 e VII.1.2). A fosfogênese é maior duran-
te processos marinhos transgressivos que criam 
a possibilidade para deposição em amplas áreas 
com condensação estratigráfica. Quando os ní-
veis globais do mar estão altos (highstands) há 
um aumento do volume da acomodação, o que 
expande o potencial para fosfogênese e proces-
sos de upwelling mais eficientes que alcançam 
a porção mediana das plataformas, consequen-
temente, gerando depósitos mais econômicos. 
Depósitos de fosforito granular podem se desen-
volver na porção mais proximal da plataforma, 
nos níveis mais rasos, por ação de correntes ou 
pelo ciclo de Baturin (ciclos repetitivos de deposi-
ção, fosfogênese, re-exposição e retrabalhamen-
to, seguidos de deposição causados por correntes 
laterais induzidas).

Os maiores depósitos de fosfato são de ida-
de cretácea e estão localizados no norte da Áfri-
ca. Estão relacionados a processos de upwelling, 
com destaque para os depósitos do Marrocos/
Sahaara Ocidental (tabela VII.1.1).  Estes depó-
sitos estão associados a quatro bacias: Oulad Ab-
doun, Ganntour, Meskala e Bu-Craa. Os principais 
depósitos são dos de Khourigba e Bou-Craa. A 
seqüência mineralizada possui idades desde Cre-
tácea (Maastrichiano) até Paleógena (Eoceno – 
Luteciano). 

Segundo Nelson et al. (2010), Pufahl 
(2010), estes depósitos estão associados a pro-
cessos de upwelling típicos onde os fosforitos 
tipo Pristine são formados na plataforma exter-
na decorrente de degradação de fitoplâncton e 
zooplâncton por atividade microbriana (Figuras 

Capítulo VII A PESQUISA PARA FOSFATO NO CRETÁCEO 
DAS BACIAS MARGINAIS BRASILEIRAS

Tabela VII.1 – Dados econômicos dos depósitos de fosfato das bacias do Marrocos/Sahaara Ocidental. Fonte 
Belkhadir & Chaoui (1985).

Bacia Dados econômicos/geológicos

Oulad Abdoun
26800 Mt; 25-34% P2O5; espessura média 

16,5m; 6-10 camadas (7 mineradas)

Gantour
8020 Mt; 22,9-32,9% P2O5;espessura mé-

dia 18,8m; 6-23 camadas

Meskala
20480Mt;20,6-29,8% P2O5; espessura 

média 17,95m; 6-10 camadas

Sahara/La´youne - Bu-Craa
950 Mt (reserva minerável); 31,1-33,9% 

P2O5; 3-7 camadas
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Figura VII.1.1 – Modelo de fosfogênese para o Fanerozóico (Nelson et al. 2010). Em vermelho zona potencial-
mente mineralizada.

Figura VII.1.2 - A degradação microbiana da matéria orgânica aumenta a concentração de fosfato dissolvido 
nas águas conatas causando a precipitação da francolita. A fosfogênese acontece pela liberação do polifosfato e 
nucleação (Pufahl, 2010).
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O Brasil possui bacias marginais brasilei-
ras com evidências de fosfogênese no Cretáceo 
(Bacias Pernambuco-Paraíba, Potiguar e Sergi-
pe-Alagoas), algumas com potencial econômico 
para viabilizar novas minas (Figura VII.1.3). O 

Projeto Fosfato Brasil apresenta nos itens subse-

qüentes os resultados preliminares da pesquisa 

em duas áreas pesquisadas: Bacia Paraíba e Ba-

cia Potiguar.
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Figura VII.1.3 - Depósitos e ocorrências de fosfato nas unidades cretáceas das Bacias Marginais do  Brasil. 
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táceo da América do Sul (Rezende 1994). 
Através da integração e interpretação dos 

elementos existentes, juntamente com os novos 
parâmetros a serem obtidos, se pretende forne-
cer, um novo diagnóstico sobre o potencial deste 
bem mineral, com especial atenção às áreas sem 
ocupação urbana, passíveis de serem exploradas. 
Nesse sentido e diante do histórico da minerali-
zação de fosfato na bacia, bem como de todas 
as ações dos projetos e estudos anteriores, foi 
elaborado este trabalho para reavaliação das áre-
as conhecidas, buscando ainda o reconhecimento 
de possíveis mineralizações em outras camadas e 
de novos alvos prospectivos, fazendo-se uso dos 
recursos tecnológicos atuais.

Para atingir tais propósitos foram emprega-
das as seguintes etapas de trabalho: 

a) Levantamento bibliográfico dos dados 
geológicos e geofísicos disponíveis em varias es-
calas de informação associado às interpretações 
de fotografias aéreas e imagens de satélites, pro-
piciando a elaboração do mapa geológico integra-
do preliminar da principal área mineralizada na 
Bacia Paraíba.

b) Reconhecimento geológico regional da 
Bacia Paraíba, para o entendimento da estrati-
grafia das áreas de interesse do projeto, a par-
tir de bases cartográficas em escala 1:100.000 
(Folhas Itamaracá,  João Pessoa, Sapé, Cabedelo 
e  Guarabira). Tal etapa precedeu a seleção das 
principais áreas alvo para um posterior detalha-
mento geológico, geofísico (gamaespectometria) 
e geoquímico (amostragem de solo, sedimento 
corrente, bateia e rocha) caracterizando a mine-
ralização de fosfato (Foto VII.2.1). 

c) Revisão dos perfis de poços dos projetos 
anteriores assim como a releitura dos testemu-
nhos dos mesmos para um modelamento 3D; 

e) Levantamento geofísico com ferramen-
tas como cintilometria e gamaespectometria, de-
vido à associação do urânio com os fosforitos, 
demonstradas em pesquisas em mineralizações 
conhecidas (Aksoy 2002, Altschuler 1980). Sabe-
-se também que os resultados das perfilagens 
geofísicas efetuadas nos poços de pesquisa per-
furados no Projeto Miriri, revelaram uma corre-
lação clara entre teores altos de fosfato e valo-
res cintilométricos elevados (CPRM 1982) (Foto 
VII.2.2). Estes fatos conduziram as pesquisas no 
sentido de uma avaliação dos dados aerogeofísi-
cos do Projeto Borda Leste do Planalto da Borbo-

VII.2 - PESQUISA E REAVALIAÇÃO DO FOS-
FATO NA BACIA PARAÍBA

VII.2.1 -  INTRODUçãO

O fosfato na Bacia Paraíba foi noticiado pri-
meiramente por Duarte em 1949, quando foram 
constatados teores consideráveis de P2O5 em tes-
temunhos de poços estratigráficos no Município de 
Olinda (PE). O fosforito de Olinda já teve momen-
tos importantes com extração, beneficiamento e 
comercialização de fosfato, com destaque para o 
papel importante do DNPM e da Fosforita Olinda 
S.A. (FASA), que deram origem a uma indústria 
pioneira de fertilizantes, produzindo no período 
1957-1967 mais de quatro milhões de toneladas 
de minério (Duarte & Krauss, 1978). Posterior-
mente diversas empresas, tais como Vale do Rio 
Doce, Petrobras, NORFÉRTIL e Grupo Lundgren, 
em parceria inclusive monetária com o Governo 
do Estado de Pernambuco, tentaram retomar as 
atividades de mineração na parcela das reser-
vas ainda não atingidas pela expansão urbana. 
O projeto, que previa uma produção anual de 
64.000 ton/P205, além de enfrentar dificuldades 
de financiamento, esbarrou em fortes restrições 
de órgãos ambientalistas e, também, no fato do 
INCRA ter considerado parte da área da jazida 
como de interesse para fins de reforma agrária. 

Nos 60 anos de descobrimento da ocor-
rência de fosfato na Bacia da Paraíba, muito já 
se fez. Existe uma grande quantidade de infor-
mações técnico-científicas disponíveis nos re-
latórios de projetos da CPRM e DNPM, teses e 
dissertações. Destacamos dois grandes projetos 
realizados pela CPRM entre 1979 e 1982, intitu-
lados respectivamente Projeto Fosfato na Faixa 
Sedimentar Costeira Pernambuco-Paraíba e Pro-
jeto Miriri-PB, onde foi produzida grande quan-
tidade de informações de sub-superfície, com a 
perfuração de mais de 150 poços estratigráficos, 
contendo perfilagem geofísica com gamaespecto-
metria e amostragem para análise mineralógica e 
química. As informações disponíveis mostraram 
que a distribuição geográfica do depósito com-
preende uma faixa descontínua, com o fosforito 
localizado na cidade de Olinda-PE,  nos municí-
pios de Paulista-PE, Abreu & Lima-PE e Igarassu-
-PE, prolongando-se pela faixa costeira do Estado 
da Paraíba, compondo um dos maiores e mais 
importantes depósitos de fosfato sedimentar cre-
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tação das bases de dados do GEOBANK (AFLO, 
PETRO, CRON, GEOQ E RECMIN).

VII.2.2 - CARACTERIZAçãO DA ÁREA DO PRO-
JETO

A área pesquisada está localizada no Nor-
deste do Brasil na região costeira dos estados de 
Pernambuco e Paraíba, entre as cidades de João 

rema (LASA & PROSPECTORS 2008), que cobre 
áreas de interesse deste projeto.

f) Detalhamento das fácies e biofácies mi-
neralizadas com ferramentas como petrografia, 
difratometria de raio X (DRX) e microscopia ele-
trônica de varredura (MEV) para a caracterização 
mineralógica, textural e litológica. Parâmetros 
aplicados no entendimento da gênese do fosfato.

g) A consistência das informações e alimen-

Foto VII.2.2 - Cava em solo para checagem de anomalia geofísica e coleta de amostra. B. ponto apresentando 
500 cps de anomalia em cava rasa.

Foto VII.2.1 - Amostragem de sedimento de corrente, bateia, solo e rocha para geoquímica com o auxilio da 
cintilometria.
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afloramento com teores bastante significativos, 
assim como no município de Igarassu.

A área está sob clima tropical, zona equato-
rial, quente, temperatura média acima de 18o va-
riando de úmido a semi-úmido, com três a quatro 
meses de período de seca no ano. Grande parte 
da área possui vegetação secundária e atividade 
agrária, com resquícios de florestas ombrófilas 
aluviais densas e abertas, e florestas estacionais 
semideciduais. Ocorrem ainda preservadas ve-
getações com influências fluvio-marinhas carac-
terizadas por manguezais e campo salho (Fon-
te: www.ibge.gov.br, mapas geociências 2004 e 
2002). 

Geomorfologicamente a área situa-se en-
tre a planície litorânea e os tabuleiros litorâne-
os (formas tabulares e formas convexas). Está 
cortada por uma rede de drenagem de grande 
densidade, com entalhamento dos vales fluviais 
mais profundos que promovem uma exumação 
de rochas sotopostas da Bacia Paraíba, gerando 
grandes anfiteatros encaixados como vertentes 
complexas de terraços estruturais. Os principais 
rios que correm na área são Gramame, Guruji, 
Mucatu e Goiana, todos com direção geral ENE e 
com aspecto anastomosado (Furrier et al. 2006 
e Mapa Geomorfológico do Estado da Paraíba, 
www.aesa.pb.gov.br).

Pessoa (PB) e o município de Tejucupapo (PE), 
abrangendo os municípios de Caaporã, Alhandra, 
Pedra de Fogo na Paraíba, e Goiana, em Pernam-
buco. O município de Alhandra engloba as princi-
pais ocorrências. O acesso à área é feito através 
da BR-101 e estradas não asfaltadas de tráfego 
permanente (Figura VII.2.1). Outras áreas mais 
afastadas estão sendo estudadas, (alvos secun-
dários) como uma ocorrência de calcário na re-
gião de Pedro Velho (RN) e algumas áreas a leste 
da cidade de Cabedelo (PB) que apresentam o 
mesmo contexto geológico da principal área alvo. 
A área alvo principal foi selecionada a partir do 
estudo das mineralizações já conhecidas e iden-
tificação de anomalias geofísica e geoquímica. 
Para selecionar esta área foi feito um trabalho 
de mapeamento regional em toda Bacia Paraíba 
que engloba parte do estado de Pernambuco e 
Paraíba, entre Recife (PE) e Mamanguape (PB), 
utilizando as bases planimétricas das bases folha 
1:100.000 Itamaracá (SB25YCVI), João Pessoa 
(SB25YCIII), Cabedelo (SB25YAVI), Guarabira 
(SB25AV) e Sapé (SB25YCII) e uma pequena 
área na Folha São José do Mipibu (SB25YAII e 
AII) na região de Pedro Velho. As anomalias já 
conhecidas na região de Olinda (PE) não foram 
identificadas em afloramentos, porém na cida-
de de Paulista (PE) na PE-15 foi encontrado um 

Figura VII.2.1 - Mapa de situação com a localização da principal área de trabalho e as principais vias de acesso.
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próximo a Recife, pelo Lineamento de Pernambu-
co e a norte pela falha de Mamanguape (Barbo-
sa 2004), sendo composta por três sub-bacias, 
Olinda, Alhandra e Miriri (Figura VII.2.2). Segun-
do Mabesoone & Alheiros (1988) a Sub-bacia de 
Olinda, localizada entre o Lineamento de Pernam-
buco e a Falha de Goiana, engloba as formações 
Beberibe, Gramame e Maria Farinha, além da 
Formação Itamaracá cuja subdivisão não foi usa-
da pelos autores. A Sub-bacia Alhandra, limitada 
pela Falha de Goiana e pela Falha de Itabaiana, 
está litoestratigraficamente preenchida por todas 
as unidades descritas anteriormente. Da mesma 
forma a Sub-bacia de Miriri, localizada entre as 
falhas de Itabaiana e Mamanguape, não englo-
ba a Formação Maria Farinha. A bacia é pouco 
conhecida se comparada com outras bacias mar-
ginais onde há exploração de petróleo. Embora 
haja mais de uma centena de trabalhos, a grande 
maioria é apenas de caráter paleontológico e não 
permite descrever de forma mais embasada sua 
estratigrafia. 

VII.2.3 -  CONTExTO GEOLÓGICO DA BACIA 
PARAÍBA 

A Bacia da Paraíba ocupa uma área de 5300 
km2, em sua porção emersa, abrangendo os es-
tados de Pernambuco e Paraíba, entre as cidades 
de Recife e norte de João Pessoa na cidade de 
Mamanguape. Esta bacia foi, durante muito tem-
po, descrita junto com a Bacia de Pernambuco, 
como uma única unidade estrutural embora sua 
estratigrafia fosse diferente. Entretanto, Lima Fi-
lho (1998) e Lima Filho et al. (1998) demonstra-
ram que são bacias independentes, com arcabou-
ço estrutural e estratigrafia própria. Dessa forma, 
a Bacia da Paraíba era denominada Pernambu-
co-Paraíba e a Bacia de Pernambuco, chamada 
anteriormente de Sub-bacia Cabo, era também 
considerada como uma faixa costeira limitada a 
sul com a Bacia de Alagoas pelo Alto de Marago-
gi e, a norte, com a Bacia Potiguar pelo Alto de 
Touros. 

No contexto atual, considera-se que a Ba-
cia Paraíba está limitada geologicamente a sul, 

Figura VII.2.2 - Localização da Bacia da Paraíba no nordeste brasileiro, entre Recife e o norte de João Pessoa. 
(Modificado de Mabesoone & Alheiros 1993).
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dos de gradiente muito suave com seguimentos 
de direção E-W, perpendiculares à linha de costa 
(Figura VII.2.3).

O preenchimento sedimentar teve início 
possivelmente no Santoniano (Beurlen 1967a), 
com arenitos e conglomerados de origem fluvial 
da Formação Beberibe que repousam discordan-
temente sobre o embasamento cristalino Prote-
rozóico e interdigitam-se com arenitos litorâneos 
Campanianos-Maastrichtianos da Formação Ita-
maracá. Estes depósitos representam uma trans-
gressão do ambiente marinho sobre o continen-
tal, tendo como característica depósitos costeiros 
e estuarinos. O horizonte fosfático representa 
uma superfície de inundação máxima e uma tran-
sição para calcários e margas de plataforma car-
bonática rasa da Formação Gramame, de idade 
Maastrichtiana (Lima Filho & Souza 2001). Sobre 
a unidade Gramame, há um registro de regres-
são de bancos carbonáticos recifais, calcários e 
margas de idade Paleocena. Estas duas unida-
des são bem conhecidas pelo importante registro 
da passagem Cretáceo-Paleógeno, onde há uma 
contaminação anormal de irídio e crise ambien-
tal que afetou toda biota (Mabessone & Alheiros 
1988, Albertão et al.1993, Souza & Lima Filho 
2001, Barbosa 2004).

VII.2.3.2 - Unidades estratigráficas 

A Bacia da Paraíba é constituída por três 
unidades do Cretáceo Superior, formações Be-
beribe, Itamaracá e Gramame (Figura VII.2.4), 
e as Unidades Cenozóicas, Formação Maria Fa-
rinha (Daniano) e Formação Barreiras (Mioceno 
inferior/médio), além das unidades sedimentares 
Pós-Barreiras onde estão inclusos os depósitos: 
aluvionares, antigos e recentes, colúvio-eluvio-
nares, produtos de retrabalhamento eólico e li-
torâneos. 

A Formação Beberibe é a unidade lito-
estratigráfica mais antiga e repousa discordan-
temente sobre o embasamento cristalino, sendo 
caracterizada por sedimentação terrígena com 
arenitos médios, grossos a conglomeráticos, sil-
titos e argilitos de planície de inundação, e níveis 
basais conglomeráticos de canais fluviais.  Esta 
associação de fácies é atribuída a um sistema de 
leques aluviais com canais fluviais entrelaçados 
de idade provável Coniaciano-Santoniano-Cam-
paniano (Souza 2006). 

VII.2.3.1 - Relações Tectono-Estratigráficas 
da Bacia Paraíba

A Bacia da Paraíba teria sido a última li-
gação entre a África e América do Sul durante o 
Neocretáceo. Estes dois continentes foram sub-
metidos a um estiramento crustal que favoreceu 
uma lenta e continuada subsidência, gerando 
uma “relay ramp”, cuja cunha sedimentar evoluiu 
para um homoclinal, estruturado de tal forma 
que possibilitou a formação de blocos desnivela-
dos com preenchimento diferenciado e formação 
das atuais sub-bacias (Rand 1967, Mabesoone & 
Alheiros 1988, Lima Filho 1998). Segundo Ma-
besoone & Alheiros (1988 e 1993) e Lima Filho 
et al. (2005), esta bacia tem como característica 
estrutural principal uma rampa de blocos falha-

Figura VII.2.3 - Blocos diagramas com o modelo 
evolutivo das Bacias de Pernambuco e da Paraíba. 1. 
rift de Cupê; 2. Zona de cisalhamento da Paraíba; 3. 
Lineamento de Pernambuco; 4. Alto de Tamandaré; 
5. Graben de Piedade; 7. Cabo de Santo Agostinho; 
8. Graben do Cupê; 9. Sub-bacia de Canguaretama; 
10.Sub-bacias de Alhandra e Miriri; 11. Sub-bacia 
Olinda; 12. Talude da Bacia Paraíba; 13. Ato de Ma-
manguape; 14. Alto de Goiana (Lima Filho et al. 2005). 
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tos, favorecendo o desenvolvimento de um siste-
ma de rampas carbonáticas de nerítico a bathial 
com depósitos alternados de calcários (mudsto-
nes/wackestones a mudstones/wackestones ar-
gilosos). A fácies mudstones/wackestones com 
pouca argila, está intensamente bioturbada com 
fragmentos de macrofósseis (moluscos) e vege-
tais, nódulos de sulfatos e concreções carboná-
ticas. A fácies mudstones/wackestones argiloso 
apresenta uma grande quantidade de argilas, 
fragmentos de macrofósseis, nódulos de pirita 
e carbonato, registros de uma seqüência mari-
nha gradacional de trato de sistema de mar alto 
(Lima Filho & Souza 2001). Lima & Koutsoukos 
(2006) definiram cinco microfácies nesta uni-
dade: a) microfácies foraminíferos planctônicos 
mudstones/wackestones; b) radiolários mudsto-
ne; c) mudstone com foraminíferos aglutinantes; 
d) wackestones com foraminíferos bentônicos; e 
f) wackestones/packstones equinóides. Segundo 
estes autores, a Formação Gramame é um trato 
de sistema de segunda ordem, transgressivo a 
mar alto característico de margem passiva, enri-
quecida em P2O5 em uma superfície de inundação 
máxima.

A Formação Itamaracá é constituída por 
arenitos grossos a finos, arenitos calcíferos, sil-
titos, de ambientes transicionais a marinho raso 
(depósitos lagunares e estuarinos) e por níveis de 
sedimentos fosfáticos. Esta unidade representa, 
de uma maneira geral, uma transgressão, com 
superfície de inundação máxima representada 
pelas camadas fosfáticas de idade Campaniano-
-Maastrichtiano Inferior (Souza 2006, Lima Filho 
& Souza 2001, Moura 2007).

A Formação Gramame é datada do Cam-
paniano-Maastrichtiano por Maury (1930) e Ma-
astrictiano Superior por Sousa (2006). Segundo 
Beurlen (1963) é composta por camadas de cal-
cários margosos, margas intercaladas e lâminas 
de argila caracterizadas por uma ciclicidade. De 
acordo com Mabesoone (1967), trata-se de um 
calcário margoso homogêneo, com níveis de ar-
gila intercalados, de coloração cinza observados 
em lâminas petrográficas e denominados de bio-
micritos, depositados num período de estabilida-
de do mar possivelmente em plataforma conti-
nental. Lima & Koutsoukos (2006) afirmam que 
durante o Maastrichtiano a área estava sob clima 
árido e com baixo influxo terrígeno de sedimen-

Figura VII.2.4 - Carta litoestratigráfica da Bacia da Paraíba (modificada de Barbosa, 2004).
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na aquisição de dados, os quais são expostos a 
seguir.

Kegel (1954) denominou Formação Itama-
racá a um arenito grosso calcífero, com abundan-
te fauna de idade cretácea. Em trabalhos como o 
de Kegel (1955), a Formação Itamaracá era de-
finida com duas fácies: (i) arenitos grossos ou 
médios calcíferos com teor de calcário aumen-
tando até um autêntico calcário de fácies mari-
nha e; (ii) camadas de arenitos friáveis por vezes 
conglomeráticos, de fácies continentais que se 
intercalam. Estas duas eram consideradas como 
transgressões que ocorriam inundando as fácies 
continentais. Foi reconhecida primeiramente a 
porção mais superior na Ilha de Itamaracá, ao 
longo do Rio Gramame e em Alhandra. A For-
mação Gramame era descrita como calcários ar-
gilosos que continham na base uma camada de 
arenitos calcíferos com fosfato. Posteriormente, 
Kegel (1957) encontrou uma camada de arenito 
friável e pouco calcífero, contendo fósseis mari-
nhos que denominou de Membro Beberibe sendo 
considerado como uma lente dentro da Formação 
Itamaracá, datando de forma provisória como 
Turoniano ou Cenoniano Inferior. Considerava-os 
como pertencentes a ambiente continental com 
fácies lagunares. 

Beurlen (1963) discutiu o termo Formação 
Gramame e Formação Itamaracá onde separa em 
dois complexos, um inferior arenítico (Itamara-
cá) que passa gradativamente para o superior 
carbonático (que é subdividido em superior e 
inferior, pelas formações Gramame e Maria Fa-
rinha), havendo entre eles uma transição com o 
material fosfático. Beurlen (1963) também ques-
tiona a junção das duas formações do comple-
xo carbonático separadas pelo limite Mesozóico/
Cenozóico, limite cronoestratigráfico que não 
pode ser colocado de forma conjunta. Beurlen 
(1967a) após fazer um extenso mapeamento por 
toda costa entre as cidades de Recife (PE) e João 
Pessoa (PB), conclui que os arenitos fluviais, que 
Kegel (1954) deu nome de Formação Itamaracá, 
são bem mais espessos do que anteriormente se 
pensava, colocando a parte mais superior da For-
mação Itamaracá, que seria um calcarenito, mais 
as camadas fosfáticas encontradas na Ilha de Ita-
maracá, como pertencentes à Formação Grama-
me. Assim, eliminou o termo Formação Itamara-
cá e formalizou o termo Formação Beberibe para 
todas as fácies de arenitos fluviais, estuarinos e 

A Formação Maria Farinha é composta 
por calcários, algumas vezes pouco granulosos, 
com lentes de argila e bancos de calcários retra-
balhados e re-depositados, não apresenta perio-
dicidade (Beurlen 1963). Esta unidade apresen-
ta caráter regressivo marcado pela presença de 
calcário detrítico médio a fino, com intercalações 
de argilas carbonáticas e conteúdo fossilífero típi-
co de recifes, considerados de idade paleocênica 
(Tinoco 1967, Mabesoone 1967, Beurlen 1967a, 
Muniz 1993).

A Formação Barreiras ocorre de forma 
expressiva em grande parte da costa brasileira. 
É caracterizada por depósitos de arenitos finos a 
grossos, friáveis, de coloração variada, com ní-
veis argilosos, intercalados com camadas conglo-
meráticas, relacionados a ambientes continentais 
e marinhos, (Alheiros & Lima Filho 1991, Rosseti 
& Truckenbrodt 1989, Arai et al 1988,  Arai 1997, 
Rosseti & Góes 2009). Devido ao seu pobre con-
teúdo fossilífero, sua idade tem sido muito discu-
tida. Diversos trabalhos apontam para uma idade 
entre Oligoceno-Mioceno a Plioceno (Suguio et al. 
1986, Mabessone & Oliveira 1991, Suguio & No-
gueira 1999). Os trabalhos de Arai et al (1988, 
1994), posicionam esta unidade no Mioceno In-
ferior a Médio, através de dados palinológicos, 
além de relatar essa unidade interdigitada com 
a Formação Pirabas na região Norte (Arai 2006).

Depósitos Pós-barreiras estão sendo 
cada vez mais estudados na parte norte da Bacia 
Paraíba. O trabalho de Rossetti et al (2011) colo-
ca que essa denominação é dada para depósitos 
generalizados ao longo da bacia. Estes autores 
dividem este depósito em duas unidades PB1 e 
PB2. Respectivamente arenitos associados a bre-
chas em contato discordante com a Formação 
Barreiras através de um paleosolo ferruginoso e 
lateritizado, e areias brancas produto da dissipa-
ção de dunas, datados do holoceno. 

 
VII.2.3.3 - Problemas e discussões estrati-
gráficas

Discussões a respeito da litoestratigrafia 
das unidades basais da Bacia da Paraíba são di-
versas, antigas e confusas, cujos principais focos 
estão em comparações litológicas e na caracte-
rização fossilífera. Nesse sentido, Moura (2007) 
realizou um levantamento dos principais proble-
mas litoestratigráficos que podem gerar dúvidas 
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flúvio-lagunar e flúvio-deltáico e torna-se pla-
taforma rasa a costeira com arenitos calcíferos, 
de idade Campaniana-Santoniana. Estes autores  
excluem novamente o termo Formação Itamara-
cá mantendo a mesma litologia discutida ante-
riormente para as outras formações. 

Lima Filho & Souza (2001) retomaram a 
designação de Formação Itamaracá de Kegel 
(1954), através de uma análise com base em 
estratigrafia de seqüências, e definem essa for-
mação como um trato de sistema transgressivo 
(TST), cujo topo é marcado por uma superfície 
de inundação máxima que delimita a seqüência 
representada por uma camada de fosfato. 

Souza (2006), na sua tese de doutorado so-
bre a seqüência clástica inferior (formações Be-
beribe e Itamaracá), afirma que a mesma envolve 
dois tratos de sistemas: de mar baixo (Forma-
ção Beberibe) e o trato de sistema transgressivo 
(Formação Itamaracá). Na seqüência carbonática 
tem-se um trato de sistema de mar alto (Forma-
ção Gramame) e por fim um trato de sistema de 
mar baixo (Formação Maria Farinha). Os dados 
isotópicos de oxigênio e carbono marcaram mui-
to bem o SIM (fácies fosfática), separando a se-
qüência clástica inferior da seqüência carbonática 
e mostrou uma tendência geral de resfriamento 
do Campaniano para o Maastrichtiano.

VII.2.3.4 - Mineralização de fosfato na Bacia 
Paraíba

O fosfato foi noticiado primeiramente por 
Duarte em 1949, no Município de Olinda (PE), a 
partir daí foram feitos estudos mais detalhados 
na Formação Gramame. Kegel (1954) num tra-
balho sobre microfósseis, destaca a quantidade 
de coprólitos existentes neste fosfato e compa-
ra com várias ocorrências mundiais enfatizando 
a sua importância na origem do mesmo. Alguns 
pesquisadores como Tinoco (1962) consideram 
que as algas seriam os organismos que contri-
buiriam para origem do fosfato, porém não foi 
verificado nenhum vestígio das mesmas. Por ou-
tro lado, há uma grande quantidade de forami-
níferos e coprólitos com fosfatos no seu interior. 
Segundo Kegel (1954) a zona fosfática raramen-
te ultrapassa a 4 metros e o teor de P2O5 varia 
muito, nos mais enriquecidos chegando até 30%. 
A mineralogia é formada por quartzo, feldspatos 
e minerais de argila, além de material decorrente 

lagunares. Beurlen (1967b) discutindo especi-
ficamente a paleontologia da Bacia da Paraíba, 
afirma que o membro que Kegel (1957) chama-
va de Beberibe e datava como sendo Turoniano, 
também apresentava exemplares fósseis que o 
posicionavam até o Campaniano. Posteriormente, 
diversos autores adotaram as idéias de Beurlen 
(1967a), como Mabesoone (1967) que eliminou o 
termo Formação Itamaracá considerando apenas 
a Formação Beberibe composta de fácies fluviais 
e estuarinas e colocando os arenitos calcíferos e 
os fosfatos na base da Formação Gramame. 

Tinoco (1971) volta a usar os termos For-
mação Beberibe, Itamaracá, Gramame para o 
Cretáceo da bacia, sugerindo para Formação Be-
beribe o que foi proposto por Mabesoone (1967) 
e Beurlen (1967a) que esta formação teria três 
fácies: fluvial, estuarina e lagunar. A Formação 
Itamaracá seria formada por 100m de arenitos 
calcíferos que se intercalam com a Formação 
Beberibe e a Formação Gramame composta por 
uma fácies transgressiva com arenitos calcíferos 
e calcarenitos, uma fácies fosfática e uma calcá-
ria propriamente dita.

Mabesoone (1972) descreve o caráter sedi-
mentológico das formações Beberibe, Itamaracá, 
Gramame e Maria Farinha. Formação Beberibe 
tem aproximadamente 300m de espessura de se-
dimentos interpretados como depósitos fluviais e 
lagunares. A Formação Itamaracá representaria 
a fácies litorânea até marinho raso da Formação 
Beberibe composta de arenitos calcíferos, sendo 
excluído o termo calcarenitos usado algumas ve-
zes por outros autores. Os calcarenitos foram in-
cluídos na Formação Gramame além dos fosfatos 
e calcários propriamente dito.

Amaral et al. (1977) baseados em traba-
lhos anteriores separam a sedimentação da bacia 
em duas seqüências a basal clástica e a superior 
carbonática. Sendo a camada basal relacionada 
a formações Beberibe e Itamaracá, caracterizada 
por maior influência de ambiente continental a 
sul do Rio Goiana, e a norte marcada por maior 
influência marinha. Sendo assim o continente era 
mais elevado no setor sul, em relação ao nor-
te que já estava sofrendo avanços do mar. Os 
autores afirmam que a transgressão ocorreu an-
tes do Maastrichtiano possivelmente Santoniano-
-Campaniano.

Segundo Mabesoone & Alheiros (1988) 
a Formação Beberibe, representa um sistema 
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a predominância dos carbonatos e material fos-
fático preenchendo os interstícios, seguidos de 
terrígenos, representados por quartzo, feldspato, 
fragmentos de rochas e argilas (ilita e caulinita). 
Os constituintes fosfáticos são representados por 
fósseis oólitos, pelotinhas, inclastos, apatita e 
crandallita. Foram executados mais de 150 furos, 
os quais carecem de uma releitura devido a pro-
blemas conceituais, além de centenas de análises 
laboratoriais que sugerem uma reserva da ordem 
de 28.314.170 ton. com 11,8% de P2O5. 

Souza & Lima Filho (2005) consideram que 
o fosfato faz parte da Formação Itamaracá e dis-
cutem sobre características e origens, tendo como 
ponto principal a idéia de que o fosfato marca 
um limite de seqüência, com uma superfície de 
inundação máxima e que teria sido formado em 
ambientes redutores, ricos em matéria orgânica, 
sob baixa taxa de sedimentação de terrígenos e 
em zonas de ressurgência.

 
VII.2.4 - GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO

O mapeamento regional na Bacia Paraíba, 
com o auxílio da análise de dados dos furos de 
sondagens executados em trabalhos anteriores, 
permitiu a identificação de importantes ocorrên-
cias de anomalias de fosfato aflorantes ao lon-
go de toda bacia, assim como a compreensão da 
geologia de superfície e sub-superífcie. Um dos 
grandes problemas, no entendimento da geologia 
da área são a má preservação dos afloramentos, 
dificultando a identificação das unidades e a vi-
sualização e interpretação de feições importan-
tes como indicadores estruturais. Assim serão 
transcritos neste capítulo descrições das unida-
des estratigráficas da Bacia Paraíba, com suas 
principais características observadas em campo e 
laboratório com um detalhamento das fácies mi-
neralizadas de fosfato e uma abordagem estrutu-
ral e tectônica puramente interpretativa baseada 
principalmente em dados geofísicos e de poços 
estratigráficos. 

VII.2.4.1 - Formação Beberibe (K2b).

A Formação Beberibe (Coniaciano-Santo-
niano-Campaniano?, Sousa 2006) foi identifica-
da principalmente na Sub-Bacia Olinda na região 
entre Olinda (PE) e Paulista (PE). Corresponde 
à unidade basal da Bacia Paraíba, caracterizada 

de precipitação de carbonatos e restos fósseis.
Mabesoone (1967) numa descrição sobre a 

base da Formação Gramame, (atualmente des-
crito como o topo da Itamaracá) cita arenitos 
calcíferos e calcarenitos fossilíferos de caráter li-
torâneo, com horizonte fosfático em um sistema 
transgressivo com salinidade acima do normal e 
pH alto, ocorrendo interdigitado com os arenitos 
da Formação Beberibe. Tinoco (1971) considera 
a possibilidade da presença abundante de algas 
capazes de assimilar o fósforo da água do mar e 
impedir um crescimento completo dos organis-
mos bentônicos. 

Menor et al. (1977) caracterizam a sedi-
mentação fosfática em Pernambuco e na Paraíba 
como mais ou menos contínua, cuja espessura 
varia de 4 a 1,2m e com teores de P2O5 vari-
áveis, sendo os valores máximos 20% a 30%. 
Segundo Kegel (1955) e Menor (1975) o fosfori-
to na Sub-bacia Olinda são sedimentos fosfáticos 
areno-argiloso por vezes pouco carbonático, cre-
me friável gradando lateralmente a um calcário 
arenoso fosfático creme endurecido. Caracteri-
zam uma fase detrítica e uma fase química. Em 
relação à mineralogia, a fase fosfática do minério 
é constituída por fluorapatita pouco carbonática, 
com presença de crandalita.

A CPRM desenvolveu o Projeto Fosfato na 
Faixa Sedimentar costeira PE/PB, coordenado por 
Fonseca Neto (1979), no qual foram estudados 
50 testemunhos de poços estratigráficos em toda 
Bacia Paraíba, aplicando-se análise geoquímica, 
sedimentológica, petrográfica, mineralógica e 
bioestratigráfica.

Em 1986 começou a ser desenvolvido e 
executado o projeto Miriri coordenado por Bar-
bosa & Lemos (2001) em áreas requeridas pela 
CPRM na região de Alhandra-PB a Goiana-PE.  
Neste projeto são descritas duas zonas minerali-
zadas mais enriquecidas chamadas pelos autores 
de zona de fosfato original e zona retrabalhada. 
A Zona fosfática original estaria associada à base 
da Formação Gramame, com espessura de até 
9,5m de sedimentos fosfáticos argilo-arenosos 
com intercalações estéreis, gradando lateralmen-
te para calcários fosfáticos. Por outro lado, a Zona 
Fosfática Retrabalhada ocorreria na base da For-
mação Barreiras, resultante do retrabalhamento 
da zona fosfática original, caracterizada por se-
dimento detrítico com cimento argiloso fosfático. 
Os autores descrevem na zona fosfática original 
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cies cascalho maciço clasto suportado (Gcm) de 
Miall (1996) como um fluxo de detrito pseudo-
plástico ou cascalhos estratificados (Gt) que são 
preenchimentos de pequenos canais. 

As fácies de arenitos conglomeráticos exi-
bem coloração cinza amarelado, são bastante 
friáveis, podendo apresentar níveis conglome-
ráticos, pavimentos seixosos e clastos disper-
sos de até 5 cm, do tipo “clastos pingados (Foto 
VII.2.3G e H). Essa fácies pode ser comparada 
com a fácies Gmm de Miall (1996), cascalho ma-
triz suportada e interpretada como um fluxo de 
detritos plástico.

Essa unidade é interpretada como sistema 
fluvial entrelaçado de ambiente continental, com 
fácies de preenchimento de canal com fluxo de 
detritos. Ocorre aflorante apenas na Sub-bacia 
Olinda. Em sub-superfície são caracterizadas pro 
arenitos friáveis com difícil recuperação durante a 
amostragem (fato observado na maior parte dos 
testemunhos dos poços estratigráficos ligados ao 
projeto executado por Fonseca Neto  1979). 

por duas fácies: conglomerado clasto suportado 
e matriz suportada e arenitos conglomeráticos 
friáveis, em geral, nas cotas mais baixas (Figura 
VII.2.5).

A fácies conglomerado ora clasto suporta-
do, ora matriz suportada tem seção tipo locali-
zada no Bairro de Casa Forte (Recife-PE), está 
caracterizada por um conglomerado clasto supor-
tado, oligomítico, formado por grãos de quartzo 
arredondados a sub-arredondados, que podem 
chegar a medir até 10 cm (Foto VII.2.3A e B). A 
matriz é formada por areia média a grossa, com-
posta predominantemente por quartzo. 

As fácies conglomeráticas em geral ocor-
rem maciças ou apresentam raras estruturas 
sedimentares, como estruturas de canais de até 
1m e estratificações cruzadas tangenciais (Foto 
VII.2.3C, D, E e F). São rochas tanto mineralogi-
camente quanto texturalmente maturas, conten-
do predominantemente quartzos retrabalhados, 
depositada em porção distal da área fonte. Essas 
fácies podem ser interpretadas como similar a fá-

Figura VII.2.5 - Mapa geologia na Sub-bacia Olinda, com as unidades do Cretáceo, formações Beberibe, Ita-
maracá e Gramame, com os pontos de afloramentos estudados. A direita mapa em detalhe do perfil Olinda-PE 
a Paulista-PE com destaque em fotografias de dois dos principais afloramentos da Formação Beberibe,CM-19 na 
localidade Sitio Pica-Pau, Abreu e Lima-PE e CM-22 na BR 101, localidade de Passarinho (Olinda-PE).  
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Foto VII.2.3 – A) Seção tipo da Formação Beberibe, bairro de Casa Forte, Recife-PE; B) Detalhe da fácies da 
seção tipo, conglomerado clasto suportado, matriz arenosa com clastos de até 10cm; C) Fácies localizada na 
comunidade de Passarinho BR101, Olinda-PE, intercalação de arenito grosso com camadas e níveis conglomeráti-
cos; D) Detalhe da fácies de conglomerado clasto suportado; E) Detalhe de Pequeno canal fluvial com pavimento 
seixoso; F) Detalhe de fácies de arenito grosso, maciço; G) Afloramento na comunidade de Pica-Pau, Abreu e 
Lima-PE caracterizada por.arenito conglomerático friável; H) Detalhe de arenito conglomerático friável com clas-
tos pingados associados às fácies conglomeráticas. 
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Na Sub-bacia Olinda foram descritas fácies 
de arenitos cinza claro a esverdeado, grossos a 
finos, friáveis com estratificações cruzadas pla-
no-paralelas. Intercalados a esses arenitos ocor-
rem siltitos verdes acinzentados com laminações 
plano-paralelas contendo possíveis microfósseis 
e por vezes finas lâminas de folhelhos cinza es-
curo entre os arenitos e os siltitos (Foto VII.2.7). 

Essas fácies estão mais bem expostas em 
dois afloramentos, na cidade Olinda-PE (Figura 
VII.2.7A e B) na comunidade de Passarinho, se-
ção-tipo descrita por Kegel (1954). Neste aflo-
ramento foram observados pequenos moldes de 
conchas de bivalves e possíveis microfósseis que 
estão sendo identificados. Ao longo da BR101 

VII.2.4.2 - Formação Itamaracá (K2it)

A Formação Itamaracá (Campaniano-Maas-
trictiano Superior, Sousa 2006 e Moura 2007) foi 
mapeada nas sub-bacias Olinda e Alhandra (Fi-
gura VII.2.6A), com faciologia variada em aflo-
ramentos e principalmente em sub-superfície. 
Em afloramentos tem-se descrito duas principais 
associações de fácies: arenitos médios intercala-
dos com siltitos, finos níveis de folhelhos, e are-
nitos grossos a conglomeráticos sem estruturas 
sedimentares (Figura VII.2.6B/C e E/F) e a fácies 
com anomalia de fosfato que ocorre intercalado 
a arenitos grossos e argilitos (Figura VII.2.6B/D 
e E/G).

Figura VII.2.6 - A) Mapa geológico com destaque para as sub-bacias Olinda e Alhandra, com as unidades do 
Cretáceo, formações Beberibe, Itamaracá e Gramame, com os pontos de afloramentos; B) Detalhe do mapa ge-
ológico, perfil Olinda-PE/ Paulista-PE; C) Afloramento da Formação Itamaracá CM-57, Olinda-PE; D) Afloramento 
com anomalia de fosfato, Paulista-PE, com fácies arenosa CM-55 da Formação Itamaracá; E) detalhe em mapa 
com os principais afloramentos, perfil Goiana-PE/Caapora; F) Intercalação de arenitos e siltitos da Formação 
Itamaracá em Goiana-PE/BR101; G) fácies de arenito com anomalia de fosfato CM-121 na cidade de Caaporã.
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VII.2. 4.3 - Formação Gramame (K2g)

A Formação Gramame (Maastrichtiano Su-
perior, Sousa 2006) aflora em toda Bacia Paraíba 
e está caracterizada na área por três fácies car-
bonáticas que estão por vezes intercaladas, cal-
cários compactos, calcários margosos e margas 
(Figura VII.2.8).

As fácies de calcários compactos têm colo-
ração creme amarelada, ocorrem bastante endu-
recidas, por vezes com lentes de margas ou in-
tercaladas com camadas de calcários margosos, 
exibindo o acamadamento sub-horizontal e fratu-
ras nas direções azimutais de 110º, 225º, 270º 
e 250º. Essas fácies são comuns em toda bacia 
e, em geral, estão bem preservadas. Em alguns 
afloramentos foram encontrados fragmentos de 
conchas, mal preservados, possivelmente ostreí-
deos (Foto VII.2.5 A e B).

Os calcários margosos têm uma coloração 
cinza-esverdeado ou creme amarelada, são com-
pactos e apresentam pequenas lentes de mar-
ga, laminações plano-paralelas e ocorrem com 
bastante bioturbações e com registros de alguns 

norte próximo a Goiana-PE foi descrito um aflo-
ramento com laminações plano paralelas e com 
pequenas fluidizações (Figura 2.7C/D e E). Essas 
fácies podem ser interpretadas como originadas 
em ambiente de menor energia, como o sistema 
marinho raso, dentro do contexto desta unidade.

As fácies mais freqüentes na Sub-bacia 
Alhandra e em grande parte da Sub-bacia Olin-
da são os arenitos conglomeráticos em geral 
com coloração creme acinzentada ou amarelado, 
pouco friável (Foto VII.2.4), sem estruturas sedi-
mentares, ou com raras laminações plano-para-
lelas (Foto VII.2.4B). São freqüentes a presença 
de nódulos argilosos nestas fácies que está sendo 
testado para fosfato. Os principais teores anôma-
los de fosfato foram encontrados nestas fácies, 
fator que intriga por serem fácies de mais alta 
energia, diferentemente do padrão litológico de 
mineralizações em outras bacias.

Em sub-superficie foi observado fácies se-
melhantes àquelas aflorantes, porém a associa-
ção de fácies com anomalia de fosfato é diferente 
na Sub-bacia Olinda e na Sub-bacia Alhandra, 
fato este que será detalhado posteriormente.

Figura VII.2.7 - A) intercalação de arenitos grossos e siltitos com laminações plano-paralelas; B) detalhe do 
siltito laminado, com pequenos níveis de arenito conglomerático, nesta fácies foram encontrados moldes de bi-
valves na comunidade de Passarinho, Olinda-PE; C) Seção composta do afloramento da figura D, onde se observa 
a relação das formações Itamaracá e Barreiras; D) intercalação de arenitos grossos com raras estratificações 
cruzadas com siltitos laminados, com seção estratigráfica ilustrando as fácies; E) detalhe dessa variação de fácies 
laminadas. Afloramento na BR10 N próximo à cidade de Goiana-PE.
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(centimétricos) e mais freqüentes (Figura VII.2.9 
A e C), onde se observa pequenas transgressões 
e regressões, e podem ser maiores (métricos) . 
Esta associação de fácies pode representar um 
sistema plataformal com duas principais escalas 
de ciclos com trangressões e regressões.

VII.2.4.4 - Formação Barreiras (ENb)

A Formação Barreiras (Mioceno inferior/
médio, Arai et al. 2006) ocorre em grande par-
te da área, sobreposta a rochas sedimentares 
cretáceas da Bacia Paraíba e a rochas do emba-
samento cristalino. Na Geomorfologia é identifi-
cável pelas formas em tabuleiros costeiros. Na 
área é composta por fácies caracterizada por ca-
madas de conglomerados matriz suportada (Foto 
VII.2.6A) e arenitos finos a conglomeráticos, ma-
triz argilosa, com níveis de argilitos compactos 
de cores variegadas, por vezes dobrados (Foto 

icnofósseis já publicados e descritos como Tha-
lassinoide (Foto VII.2.5, C e D). Esses icnofósseis 
são caracterizados por escavações com ramifica-
ções em forma de Y e T, com arranjos horizontais 
ou verticais (Fernandes et al. 2002).

As fácies margosas (Foto VII.2.5 E e F) são 
caracterizadas pela intensa bioturbação, colora-
ção cinza claro a escuro, sem estruturas sedi-
mentares.

Essa fácies é a menos comum nesta as-
sociação, podendo ocorrer intercalada com cal-
cários margosos bioturbados, ou em níveis me-
nores associados aos calcários compactos. Em 
sub-superfície as fácies carbonáticas não estão 
bem divididas e são classificadas, de modo gene-
ralizado, como calcários argilosos. Na Sub-bacia 
Alhandra na maior parte dos afloramentos é pos-
sível observar uma ciclicidade entre as camadas 
de calcários margosos e as camadas de margas 
(Figura VII.2.9). Estes ciclos podem ser menores 

Foto VII.2.4 - A e B) Na Ilha de Itamaracá-PE, arenito médio com laminações plano-paralelas; C e D) na região 
de Mata Redonda-PB com arenitos compactos sem estruturas sedimentares.
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Figura VII.2.8 – A) Mapa mostrando a geologia da Bacia Paraíba com destaque para as sub-bacia Olinda e 
Alhandra, com as unidades do Cretáceo, formações Beberibe, Itamaracá e Gramame, e os pontos de aflora-
mentos; B) Mapa em detalhe do perfil Abreu e Lima-PE a Paulista-PE com destaque em fotografias de três dos 
principais afloramentos da Formação Gramame; C) Afloramento CM-20, em Paulista-PE, Calcário margoso; D) 
Afloramento CM-01, em Abreu e Lima-PE, caracterizado por calcário compacto bastante fraturado; E) Detalhe 
de mapa geológico com perfil Caapora-PE/Taquara-PE; F) Afloramento CM-04, caracterizado por intercalações de 
calcário compacto e marga; G) Afloramento CM-45 caracterizado por marga e calcário intercalados.
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nitos, tem coloração variegada (vermelho, roxo, 
laranja, amarelo e branco) e não apresentam 
estruturas sedimentares (Figura VII.2.10A/B/C e 
D). Os níveis conglomeráticos são, em geral, do 
tipo matriz suportada, formado por clastos arre-
dondados a subangulosos, polimíticos, com ma-
triz a base de areia e argila, apresentam estrati-

VII.2.6B/C). 
Os arenitos variam de finos a conglomerá-

ticos com matriz argilosa de coloração alaranjada 
a avermelhada, podendo ocorrer estratificações 
cruzadas tangenciais a acanaladas e plano-para-
lelas. Os argilitos ocorrem como camadas de es-
pessura variáveis ou níveis, intercalados aos are-

Foto VII.2.5 - A) calcário compacto sem argila, bastante endurecido com fósseis na Vila Garapu-PB; B) calcários 
margoso bastante fraturado em Abreu e Lima-PE; C) calcário margoso com finas lentes de marga; D) calcário 
margoso compacto, bastante endurecido; E) intercalação de calcários margosos com margas na mina CIPASA, 
Itapessoca-PE; F) detalhe da fácies margosa com bastante bioturbação.
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Figura VII.2. 9 - A- Cava para extração de calcário em João Pessoa-PB com fácies de calcário margoso e marga; 
B- cava de extração de calcário em Alhandra-PB contendo uma variação de fácies carbonáticas de calcários a mar-
gas; C- Seção do topo do afloramento da Figura A, mostrando a ciclicidade (centimétrica); D- Seção estratigráfica 
do afloramento da figura B com uma ciclicidade menos acentuada. 

Foto VII.2.6 - Formação Barreiras com fácies de: A) conglomerado matriz suportada, polimítico. B) Argilito em 
contato com arenito conglomerático com estratificações cruzadas tangenciais. C) Argilito levemente domeado.
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Na Sub-bacia Alhandra mapeamos variadas 
fácies que podem estar inseridas nestes depó-
sitos, as quais podem ser confundidas com os 
sedimentos arenosos da Formação Itamaracá. 
Do ponto de vista geomorfológico ocorrem nas 
cotas mais altas, nos tabuleiros e nas falésias 
de algumas praias. Importante destacar que há 
possibilidade desta unidade ter retrabalhado fá-
cies do horizonte fosfático, fato que vem sendo 
estudado. A principal fácies é caracterizada por 
arenitos conglomeráticos creme amarelado, ma-
ciços, e bastante friável, podendo conter estrati-
ficações cruzadas acanaladas e tangenciais e ma-
triz argilosa. Associado a esta fácies observa-se 
um conglomerado matriz suportada, oligomítico, 
formado por quartzos, com raras estratificações 
cruzadas. A matriz é formada por areia fina e ar-
gila (Figura VII.2.12).

É freqüente a ocorrência de uma fácies de 
conglomerado com porções de clasto suportado 
e matriz suportada, matriz formada por arenito 

ficações cruzadas tangenciais a acanaladas, com 
freqüentes estruturas de corte e preenchimento 
de canais (Figura VII.2.10E).

VII.2.4.5 - Depósitos Pós Barreiras

O termo Depósitos Pós-Barreiras neste tra-
balho será aplicado aos sedimentos identificados 
ao longo de toda Bacia Paraíba, já descritos no 
trabalho de Rossetti et al. (2011), na parte nor-
te da bacia, datados do holoceno, reconhecidos 
no trabalho de campo em diversos afloramentos. 
Ocorre ainda fácies que não foram datadas, mas 
podem fazer parte deste contexto Pós-barreiras 
devido às relações de campo. 

Na Sub-Bacia Olinda foi observado arenitos 
bastante friáveis, marrom amarelado, sem estru-
turas sedimentares, podendo conter na base uma 
camada de comglomerado centimétrico, clasto 
suportado, olígomitico, formado por clastos de 
arenitos ferruginosos (Figura VII. 2.11). 

Figura VII.2.10 - A - Formação Barreiras representada por intercalações de arenitos e argilitos falhados (Ita-
maracá-PE); B - arenitos e argilitos intercalados; C- seções que representam as principais fácies da Formação 
Barreiras na área; D- arenitos conglomeráticos com estratificações cruzadas; E- conglomerado matriz suportada. 
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trabalhados por processos eólicos. Esta unidade 
está em contato discordante com arenitos con-
glomeráticos creme amarelados, sem estruturas 
sedimentares, onde não se pode identificar a que 
unidade pertence. Este contato apresenta feições 
de erosão onde apresenta uma superfície milimé-
trica ferruginosa (Foto VII.2.8 C e D).

grosso e clastos predominantemente de arenitos 
lateritizados angulares a sub-arredondados (Foto 
VII.2.8 A e B). 

Ao longo da bacia foi registrado ainda de-
pósitos de areias inconsolidadas de coloração 
branca, compostas essencialmente por quartzo, 
com grãos bem selecionados, possivelmente re-

Figura VII.2.12 - A- Afloramento próximo a barragem Belo Horizonte, próximo a Alhandra-PB, apresentando 
um conglomerado formado basicamente por seixos; B- fácies deste afloramento onde o conglomerado é matriz 
suportada; C- seção onde se observa as duas principais fácies deste depósito, arenito conglomerático e conglo-
merado; E- conglomerado clasto suportado.

Figura VII.2.11 - Visão geral do afloramento com a fácies da Formação Barreiras e no topo uma fácies Pós-
-Barreiras, marcado por um nível de pavimento seixoso.
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Olinda, geograficamente entre as cidades de 
Olinda e Paulista, Estado de Pernambuco. Em su-
perfície foi identificado um único afloramento das 
fácies mineralizadas são caracterizadas por are-
nito fino a médio, creme amarelado, com raras 
estratificações plano-paralelas na parte basal, e 
com nódulos de argila esbranquiçados na parte 
superior (Foto VII.2.9). 

Em sub-superfície, de acordo com as des-
crições dos perfis de poços, observa-se fácies 
com aspectos texturais e mineralógicos ainda não 
identificados em campo. Como exemplo, desta-
ca-se uma fácies doloespáritica, que em teste-
munho pode ser descrita como um arenito médio 
a grosso, com fragmentos de conchas e matriz 
dolomítica. Nesta fácies o teor de P2O5 varia de 
1,5 a 6% (Figura VII.2.14). A fácies correlata ao 
afloramento acima descrito, é caracterizada por 
arenito creme amaraledo friável com bastante 
microfóssil. Os microfósseis identificados foram 
foraminíferos, ostracodes e gastrópodes. Foram 
observados ainda coprólitos. A rocha tem teores 
variando de 4% até 30% de P2O5.

Na cidade de Igarassu-PE foram encontra-
das fácies com anomalia de P2O5. São caracte-

Na sub-bacia Miriri, ao longo da BR 101, 
ocorrem fácies de arenitos com granulometria 
variando de médio a conglomerático de colora-
ção esbranquiçada matriz argilosa, apresentando 
estratificações cruzadas de pequeno porte e ní-
veis conglomeráticos na base. Acima desta fácies 
observa-se uma camada de argilito branco bas-
tante fraturado. Da parte mediana para o topo 
do afloramento ocorre a fácies de conglomerado 
polimítico, formada por quartzo e arenitos con-
glomeráticos, lateritizados ou ferruginosos, com 
matriz formada por arenito grosso amarelo-ala-
ranjado. Os clastos variam de tamanhos desde 
seixos a blocos, sempre angulosos e irregulares. 
Apresentando estrutura como granodecrescência 
ascendente (Figura VII.2.13).

VII.2.5 - RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE 
MINERALIZAçõES DE FOSFATO NA BACIA PARA-
ÍBA

VII.2.5.1. - Fácies da Formação Itamaracá

As principais mineralizações de fosfato na 
Bacia Paraíba estão localizadas na Sub-bacia 

Foto VII.2.8 - A) fácies arenosas e conglomeráticas; B) detalhe dos clastos de crosta ferruginosa lateritica an-
gulosos; C) Contato erosivo do arenito conglomerático com os depósitos de areias branca; D) é possível observar 
o contato erosivo entre as duas unidades.



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

332

pal ferramenta a cintilometria e dados aerogama-
espectométricos. As novas ocorrências estão lo-
calizadas próximo ao povoado de Mata Redonda 
no município de Alhandra-PB, cuja associação de 
fácies é correlata às observadas em testemunhos  
mineralizados na Sub-bacia Olinda em Paulista-
-PE. (Figura VII.2.15).

Com o auxílio da cintilometria, foi verifica-
do, que um dos afloramentos, antes mapeado 
como Formação Barreiras, apresentava valores 
de até 3000 cps. A partir desta informação foi 

rizadas por intercalação de um arenito grosso a 
conglomerático com intraclastos de argila bran-
ca, sem estruturas sedimentares, de coloração 
cinza amarelado, bastante compacto. Esta fácies 
está intercalada a um arenito bastante endureci-
do, cinza clara com nódulos formados de arenitos 
finos contendo pouca argila com teores de 6% de 
P2O5 (Foto VII.2.10).

Na Sub-bacia Alhandra, principal área alvo 
do projeto, foram identificadas novas ocorrências 
de fosfato em afloramentos, usando como princi-

Foto VII.2.9 - A) Aflorameto CM-55 na PE-15 em Paulista-PE; B) detalhe do afloramento, bastante intemperiza-
do; C) estratificações plano-paralelas na base e; D) nódulos fosfáticos.

Figura VII.2.13 - A) Fácies conglomerática com granodecrescência ascendente; B) fácies basal arenito com es-
tratificações cruzadas; C) contato das fácies conglomeráticas com o arenito basal. E) perfil composto com as três 
fácies; F) arenito conglomerático do matacão laterítico.
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Figura VII.2.14 – A) Seção do poço PL-01-PE com as respectivas fotos das fácies. Os arenitos doloesparítico na 
base, na seqüência a transição gradual dos arenitos para os dolomitos chegando a Formação Gramame com os 
calcários margosos. Posteriormente os argilitos da Formação Barreiras.
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Figura VII.2.15 – A) Mapa geológico da principal área do projeto na Sub-bacia Alhandra, com as unidades do 
Cretáceo, formações Itamaracá e Gramame, com os pontos de afloramentos; B) mapa em detalhe região de Mata 
Redonda-PB; C) com destaque as fotografias do afloramento CM-32 e; D) do afloramento com anomalia de fos-
fato. Todos com as mesmas características faciológicas, arenitos finos a conglomeráticos com nódulos argilosos 
com altos valores radiométricos identificados com cintilometria.

Foto VII.2.10 - A) afloramento com ocorrência de fosfato na cidade de Igarassu-PE; B)fácies de arenito com 
nódulos fosfáticos; C) detalhe dos nódulos fosfáticos; D) fácies de arenitos com intraclastos de argila; E) detalhe 
da rochas.
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dimentares (Foto VII.2.11 A e B). Numa análise 
mais textural, observa-se que os arenitos são 
heterogêneos, há porções mais arenosas e ou-
tras mais argilosas podendo conter nódulos de 
argila branca a cinza de até 0,5cm e porções com 
concentrações de microfósseis. Foram verificados 
teores de P205 de 6% até 27,9%.

Na petrografia foi identificada a presença 
abundante da colofana, fragmentos de rocha, 
quartzo, muscovita e minerais opacos, argila, 
óxido de ferro (Foto VII.2.11 C e D) e bioclastos. 
Apresentam grãos em diferentes tamanhos, ar-

gerada uma malha para o detalhamento destas 
anomalias radiométricas. Esses dados foram co-
letados em pontos fixados a partir de intervalos 
de 50m de distância entre eles. Foram obtidos 
300 pontos com valores de 58 a 1000 cps (Figura 
VII.2.16 e VII.2.17). Sendo consideradas ano-
malias as medidas acima de 400cps.  

As fácies desta mineralização são consti-
tuídas por arenitos com granulometria variando 
de fino a conglomerático, de coloração amarelo 
amarronzado, compactos, moderadamente friá-
veis, com matriz argilosa e sem estruturas se-

Figura VII.2.16 - Mapa de anomalia radiométrica, obtidas com a ferramenta de cintilometria. Concentração de 
valores anômalos na parte central do mapa retrata bem o afloramento.
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identificada em três afloramentos e em uma 
amostragem de solo, também a partir de ano-
malias de urânio, encontra-se bastante alterada, 
mas com porções que pode ser correlacionada 
com a fácies anteriormente descrita. Caracteriza-
da como arenitos finos a grossos, marron ama-
relado, sem estruturas sedimentares contendo 
nódulos de argila cinza esbranquiçadas com uma 
crosta endurecida envolto aos nódulos. Os me-
lhores resultados obtidos em química variam de 
3% a 25% de P2O5. Foram também analisados 
apenas os nódulos de argila cujo resultado foi 
19% de P2O5 (Foto VII.2.13).

Em sub-superfície, com os dados do Projeto 
Miriri (Barbosa & Lemos, 2001) na parte oeste do 
município de Alhandra, observa-se que as rochas 
com altos teores de fosfato não ocorrem associa-
dos a carbonatos são fácies puramente siliciclás-
ticas. Os maiores teores encontram-se em argili-
tos, sem estruturas sedimentares ou em arenitos 
com matriz argilosa e presença de microfósseis 
(Figuras VII.2.18) e apresentam características 
texturais semelhantes às observadas em campo.

Porém no trabalho de Fonseca Neto  (1979), 
os dados de perfis de poços mostram que as fácies 
mineralizadas diferem das fácies observadas no 

redondados, dispersos em matriz composta por 
argila, óxido de ferro e bioclastos, que não se 
distribuem de forma homogênea na amostra. Há 
porções mais arenosas, outras mais argilosas e 
uma muito rica em bioclastos. Na primeira, os 
grãos apresentam pouco contato uns com os ou-
tros (média de um contato estreito por grão). O 
óxido de ferro pode estar servindo localmente 
de cimento juntamente com a colofana. Os mi-
crofósseis estão preenchidos por colofana (Foto 
VII.2.11 E e F).

A importância da microfauna no contexto 
dessa mineralização é destacada em diversos 
trabalhos, devido ao preenchimento de carapaças 
e pelotas fecais com material fosfático (Fonseca 
Neto, 1979, Kegel, 1954). Nas releituras dos tes-
temunhos foram observadas camadas de até 10 
cm, extremamente ricas em microfósseis que es-
tão sendo analisadas. Algumas dessas camadas 
foram estudadas por Moura (2007) na transição 
Formação Itamaracá e Formação Gramame onde 
se constatou a presença de foraminíferos, ostra-
codes, gastrópodes e pelotas fecais, relacionados 
ao horizonte fosfático. Esta associação pode ser 
utilizada como guia (Foto VII.2.12).

Outra fácies importante nesta mesma área, 

Figura VII.2.17 - O alto relevo destaca a concentração dos pontos anômalos na área, o que condicionou a amos-
tragem geoquímica e o detalhamento faciológico no afloramento. 
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VII.2.5.2 - Fácies da Formação Gramame

As fácies carbonáticas, não mostraram re-
sultados químicos favoráveis à mineralização. 
Mas está sendo feito um estudo mais detalhado 
nessas rochas, pois em testemunhos de sonda-
gem observamos anomalias com teores bastan-
te significativos (Figura VII.2.19). Fonseca Neto 
(1979) descreve em testemunhos de sondagem 
ao longo de toda bacia, que os calcários têm altos 

trabalho de campo, pois tratam-se de doloespari-
tos micríticos argilosos, com altos percentuais de 
aloquímicos, ortoquímicos e poucos terrígenos. 
Contém uma cimentação micrítica e dolomítica 
com material argiloso, sendo bastante litificado, 
com percentuais de aloquímicos de 35%, orto-
químicos de 45% em forma de cimento micrítico 
e teores de fosfatos de 5,25%. Os testemunhos 
estão sendo re-amostrados, afim de uma revisão 
sobre esta associação de fácies na área.

Foto VII.2.11 - A) Afloramento CM-32 com espessura de aproximadamente 4m com alto teor de fosfato; B) De-
talhe da fácies do arenito com nódulos argilosos; C) Microfotografia de fácies do CM-32 com a presença constante 
da colofana, alguns quartzos e fragmentos de rocha; D) Nicóis cruzados, mostrando alguns grãos de quartzo e 
fragmentos de rocha e o que está extinto colofana; E) Microfotografia com a presença de vários fragmentos de 
concha e microfósseis bem preservados como ostracode e foraminíferos; F) em destaque ostracode preenchido 
por colofana.
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valor de 6% de P2O5, bastante significativo. Al-
tos valores de urânio também foram checados e 
comprovados neste afloramento, para as anoma-
lias observadas com a geofísica. 

As fácies de calcários margosos são carac-
terizadas por uma coloração cinza esverdeada, 
com camadas de até 30 cm aproximadamente, 
com laminações plano-paralelas e bioturbações. 
Em seção delgada pode ser classificada como 
mudstones/wackestones, porém um estudo pe-
trográfico mais detalhado ainda está sendo feito, 
podendo ser correlacionado com calcários argi-
losos observados em sub-superfície que contém 
anomalia de fosfato. Os valores obtidos através 
da geoquímica nas rochas desta fácies, variaram 
entre 0,1 a 0,2% de P2O5, muito abaixo do espe-
rado. Nos calcários argilosos correlatos a mesma 
observados por Fonseca Neto (1979), esses valo-
res chegavam até 4% de P2O5 

percentuais de ortoquímicos em torno de 75%, 
com dolomitização incipiente, grande quantidade 
de argilas (mais de 15% de argila) e aproxima-
damente 5% de grãos de quartzo. Essas fácies 
apresentam teor de fosfato variando de 0,40% a 
12%. Nos percentuais mais altos de fosfato é ob-
servada uma grande quantidade de microfósseis 
em até 40%, contendo ainda oóides e pelóides.

Na mina Garapu, povoado Vila Garapu em 
Alhandra (PB) foi identificado um calcarenito 
creme amarelado, bastante compacto contendo 
moldes de conchas, que pode marcar o contato 
com a Formação Gramame. E acima deste ocor-
re uma intercalação de margas e calcários mar-
gosos. O calcarenito foi correlacionado as mine-
ralizações do fosfato da Sub-bacia Olinda (PE), 
mas a química apresenta valores muito baixos, 
em até 0,46% de P2O5. Em uma amostragem de 
solo composta, acima desta fácies obtivemos um 

Foto VII.2.13 - A) afloramento CM-90 identificado através da geofísica, em cintilomêtro medindo até 1300 cps 
valor bem acima da média que é de 150 cps, com 23, 98 % de P2O5 com as mesmas características fáciológicas 
do nosso modelo CM-32; B) detalhe deste afloramento, onde observa-se nódulos argilosos.

Foto VII.2.12 –A) Ostracode marinho do gênero Cytherella no poço IG-03-PE; B) Foraminífero bentônico no 
poço IG-03-PE (Moura, 2007).
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Figura VII.2.18 - Seções típicas da associação de fácies da Formação Itamaracá na área de estudo. A- Perfil do 
Poço AL-51-PB, fácies em amarelo com teores de 2,5 a 20% de P2 O5; B) detalhe da fácies observada no teste-
munho caracterizada pelo arenito fino argiloso e o argilito marron amarelado; C) fácies de argillito observada no 
afloramento CM-32. 
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(Lasa S.A.& Prospectors 2008). Foi escolhida uma 
área piloto na região de Alhandra (PB), onde já 
se tinha conhecimento da existência de uma ca-
mada sedimentar enriquecida em fosfato, porém 
encoberta. Entretanto, havia sido também iden-
tificada uma exposição em superfície das rochas 
mineralizadas. A aplicação do método geofísico 
radiométrico investiga apenas poucos decímetros 
do solo (Telford et al., 1990), o trabalho então foi 
conduzido com o objetivo de localizar apenas as 
camadas ricas em fosfato expostas na superfície.

VII.2.5.3.1 - Dados Aerogeofísicos

O projeto Levantamento Aerogeofísico Bor-
da Leste do Planalto da Borborema levantou per-
fis aeromagnéticos e aerogamaespectrométricos 
de alta resolução com linhas de voo e controle 
espaçadas de 500 m e 5.000 m, orientadas nas 

VII.2.5.3 - Investigação dos dados Aeroge-
ofísicos

O principal controle geofísico para o depósi-
to de fosfato da Bacia Paraíba é o contraste de ra-
dioatividade entre as camadas mineralizadas e as 
camadas estéreis. Esse controle foi investigado 
em projetos anteriores da CPRM-Serviço Geoló-
gico do Brasil (Projeto Miriri, CPRM 1982). Nesse 
projeto, os resultados das perfilagens efetuadas 
nos poços que atravessaram o nível mineralizado 
corroboraram uma boa correlação da radioativi-
dade alta com a presença de fosfato. Partindo do 
princípio de que o controle geofísico pelo método 
de radioatividade previamente estabelecido é vá-
lido, durante o Projeto Fosfato Brasil foram efe-
tuadas investigações aerogamaespectrométricas 
obtidas durante o Projeto Levantamento Aero-
geofísico Borda Leste do Planalto da Borborema 

Figura VII.2.19 – A) Seção do poço AH-01-PB, um dos poços re-amostrados contendo até 5% de P2O5 nas 
fácies carbonáticas, seguido de imagens das respectivas fácies. 
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Nos trabalhos de campo foi identificado um 
afloramento de rochas enriquecidas em fosfato 
com valores de radioatividade em torno de 1.000 
cps (ponto A nas figuras VII.2.19 e VII.2.20). A 
posição desse afloramento, na encosta de um 
vale de drenagem e a sua correlação com ou-
tro afloramento em um mesmo nível topográfi-
co na encosta adjacente, indicou a possibilida-
de da existência de uma camada mineralizada. 
Também, observou-se que esse afloramento tem 
correlação com uma anomalia aerogeofísica de 
equivalente urânio bem definida, com valor de 
concentração em torno de 2,5 ppm.

A partir dessas observações, no banco de 
dados do projeto aerogeofísico foram seleciona-
das, dentro da área piloto, todas as anomalias de 
urânio com valores acima de 2,5 ppm. Nesta se-
leção foram localizados 94 alvos para checagem 
de campo. Eles estão identificados como um pon-
to de cor preta nas figuras VII.2.19 e VII.2.20.

VII.2.5.3.3 - Resultados da Investigação

No trabalho de campo foram checados 52 
alvos, com o emprego de um cintilômetro GR-
-110G de contagem total fabricado pela Explo-
ranium. Do total de alvos investigados, 21 apre-
sentaram aumento de radioatividade no campo 
e possuem probabilidade de estarem mineraliza-
dos. Para muitas das anomalias de equivalente 
urânio localizadas nas encostas dos vales obser-
vou-se no campo a existência de níveis altos de 
radioatividade (aumento de 100 a 200 cps para 
cada aprofundamento de 20 cm de solo) e a pre-
sença de fácies litológicas compatíveis com mi-
neralizações de fosfato. Para as anomalias loca-
lizadas dentro das drenagens mais largas, ainda 
não foi possível identificar a origem, por causa 
da dificuldade de acesso ao ponto anômalo em 
função da existência de canaviais e áreas alaga-
das. Nas anomalias muito próximas da costa e 
sobre superfícies aplainadas, observou-se uma 
clara correlação com camadas intemperizadas da 
Formação Barreiras. Em todos os alvos visitados 
foi efetuada a coleta de amostra de rocha ou solo 
para análise geoquímica, mesmo nos casos onde 
afloravam rochas intemperizadas da Formação 
Barreiras.

A análise geoquímica do material coletado 
ainda está em andamento. A partir da avaliação 
dos primeiros resultados foi selecionada uma área 

direções N-S e E-W, respectivamente. A altura de 
voo foi fixada em 100 metros sobre o terreno. 
Foram empregadas aeronaves equipadas com 
magnetômetro e gamaespectrômetro, posiciona-
das pelo sistema de observação de satélite GPS, 
com precisão de 1 m. Os dados foram preliminar-
mente processados no campo e em seguida foi 
efetuado o processamento definitivo no escritó-
rio para preparação dos mapas finais. Os dados 
aerogamespectrométricos são compostos pelos 
canais de contagem total, de potássio (%), de 
equivalente urânio (ppm) e de equivalente tório 
(ppm) (LASA S.A.& Prospectors 2008).

VII.2.5.3.2 - Investigação dos Dados Aerogama-
espectrométricos

Os trabalhos de perfilagens de poços efetu-
ados em outros trabalhos da CPRM na Bacia Pa-
raíba empregaram na investigação radiométrica 
a ferramenta de cintilometria, que mede apenas 
a contagem total dos radioelementos. Por isso, 
não é possível afirmar especificamente com qual 
radioelemento o aumento da radioatividae nas 
camadas enriquecidas em fosfato está relacio-
nado. Entretanto, sabe-se que em outras bacias 
sedimentares mineralizadas em fosfato e tempo-
ralmente relacionadas com a Bacia Paraíba ocorre 
uma correlação positiva entre a concentração de 
urânio e de fosfato, como é o caso da Bacia de 
Arad em Israel (Gill & Shiloni, 1995). Por causa 
desta correlação positiva entre a concentração 
de fosfato e urânio já conhecida (Gill & Shiloni, 
1995) foi escolhido o canal de equivalente urâ-
nio para as investigações na área piloto da Bacia 
Paraíba.

A imagem da figura VII.2.19  apresenta a 
distribuição da concentração de equivalente urâ-
nio na área piloto. Apesar da aparente aleatorie-
dade dessa distribuição, sobretudo pelo fato do 
urânio ser um elemento muito móvel no ambien-
te geológico, observa-se que os valores maio-
res de urânio, além de picos positivos isolados, 
formam dois tipos diferentes de alinhamentos: 
i) alinhamentos com direção NE-SW, e ii) alinha-
mentos com direção NW-SE. A comparação dessa 
distribuição com as feições de relevo da figura 
VII.2.20 demonstram que os alinhamentos posi-
tivos de concentração de equivalente urânio cor-
respondem aos vales de drenagem observados 
na topografia.
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va-se que as amostras retiradas das encostas dos 
vales estão mineralizadas em fosfato nos locais 
onde houve correspondência entre valores altos 
de equivalente urânio nos dados aerogeofísicos 
e de contagem total medidos no campo. Entre-
tanto, a forte anomalia de equivalente urânio (12 
ppm) localizada mais para leste ocorre dentro da 
drenagem e a concentração de fosfato medida foi 
de apenas 6%. Ainda não foi possível explicar a 
existência desta anomalia, tanto do ponto de vis-
ta geológico como geofísico. Sabe-se apenas que 
ocorre próxima de um dos poços perfurados em 
projetos da CPRM. Este poço atravessa rochas ri-
cas em fosfato em profundidades maiores do que 
30 metros.

de detalhe para uma apreciação mais particulari-
zada (retângulo nas figuras VII.2.20 e VII.2.21). 
Nesta área está incluído o afloramento de refe-
rência (ponto A nas figuras VII.2.20 e VII.2.21).

Nas figuras VII.2.22 e VII.2.23 estão apre-
sentadas a distribuição da concentração de equi-
valente urânio e a topografia da área de detalhe, 
respectivamente. Observa-se que o padrão de 
distribuição do urânio em relação a topografia é o 
mesmo da área piloto, ou seja, o urânio tende a 
se concentrar nos vales de drenagem. Nessas fi-
guras são também apresentados os resultados da 
geoquímica para a concentração de fosfato nas 
amostras retiradas dos alvos investigados. Ape-
sar da variação do teor de concentração, obser-

Figura VII.2.20 - Imagem da malha sombreada dos dados do canal de equivalente urânio (125 x 125 m) da área 
piloto de Alhandra (PB), com superposição dos alvos selecionados (pontos de cor preta, urânio > 2,5 ppm), dos 
limites da área de detalhe (retângulo de cor preta) e da linha de costa (traço branco contínuo). A letra A indica a 
localização do afloramento de referência. Sombreamento: inc.: 35º; declin. 315oAz.
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trends anômalos de equivalente urânio. O modelo 
sugere que na área de detalhe uma camada pos-
sivelmente contínua (linha tracejada de cor pre-
ta) com rochas sedimentares ricas em fosfato foi 
erodida pelos cortes das drenagens. Entretanto, 
ela teria continuidade nas áreas preservadas pela 
erosão e poderia ser acompanhada ao longo das 
encostas dos vales. O principal resultado deste 
modelo é a possibilidade da existência de uma 
camada de rochas ricas em fosfato, aflorando nas 
encostas dos vales e próxima da superfície nos 
locais onde ela estaria encoberta por sedimentos 
mais novos.

Os resultados obtidos acima, apesar de pre-
liminares, permitem esboçar um modelo geológi-
co tridimensional para mineralização de fosfato 
na área de detalhe. A figura VII.2. 24 apresenta 
uma concepção deste modelo, com superposição 
da topografia, da concentração de equivalente 
urânio e dos valores da concentração de fosfa-
to nos alvos investigados (A é a localização do 
afloramento de referência). Ela tem como base 
os principais aspectos discutidos acima, quais se-
jam: i) afloramento com rochas mineralizadas na 
encosta de vales de drenagem, e ii) correlação 
no mapa aerogeofísico desses afloramentos com 

Figura VII.2.21 -  Imagem da malha sombreada dos dados da superfície digital do terreno (125 x 125 m) da 
área piloto de Alhandra (PB), com superposição dos alvos selecionados (pontos de cor preta, urânio > 2,5 ppm) 
e dos limites da área de detalhe (retângulo de cor preta). A letra A indica a localização do afloramento de refe-
rência. Sombreamento: inc.: 35º; declin. 315oAz.
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Figura VII.2. 23 - Imagem da malha sombreada dos dados da superfície digital do terreno (125 x 125 m) da 
área de detalhe localizada dentro da área piloto de Alhandra (PB), com superposição dos alvos selecionados (pon-
tos de cor preta, urânio > 2,5 ppm) e dos valores da concentração de urânio obtidos nas análises geoquímicas. A 
letra A indica a localização do afloramento de referência. Sombreamento: inc.: 35º; declin. 315oAz

Figura VII.2. 22 - Imagem da malha sombreada dos dados do canal de equivalente urânio (125 x 125 m) da 
área de detalhe localizada dentro da área piloto de Alhandra (PB), com superposição dos alvos selecionados (pon-
tos de cor preta, urânio > 2,5 ppm) e dos valores da concentração de urânio obtidos nas análises geoquímicas. A 
letra A indica a localização do afloramento de referência. Sombreamento: inc.: 35º; declin. 315oAz.
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coletadas 86 amostras de sedimento de corrente 
(com 86 duplicatas) e 86 de concentrado de ba-
teia. Essas amostras encontram-se em fase de 
análise nos laboratórios da SGSGeosol e as de-
mais em fase de coleta. Espera-se que com os 
resultados dos novos alvos geoquímicos possam 
ser delineadas novas checagens no campo.

VII.2.5.4 - Prospecção geoquímica em sedi-
mentos de corrente e concentrado de mine-
rais pesados

A programação de coleta de 242 amostras 
de sedimento de corrente e concentrado de mi-
nerais pesados foi realizada segundo a malha 
descrita na figura VII.2.27. Atualmente, foram 

Figura VII.2. 24 - Concepção tridimensional do modelo da camada sedimentar mineralizada em fosfato na área 
de detalhe contida na área piloto de Alhandra (PB). Estão indicados os valores da concentração de fosfato nos 
pontos amostrados. A letra A indica a localização do afloramento de referência. A camada mineralizada inferida 
esta representada por traços de cor preta descontínuos na superfície topográfica.
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te observou-se a grande quantidade de colofana, 
principal mineral desses fosforitos.

As fácies carbonáticas aflorantes da Forma-
ção Gramame não apresentaram bons resultados 
químicos para fosfato, mas em testemunhos de 
sondagem, esses calcários têm valores de até 
12% de P2O5. Essas fácies mineralizadas ainda 
não foram identificadas em superfície.

A Formação Barreiras e os depósitos Pós-
-Barreiras não apresentaram teores significativos 
de fosfato, a idéia anterior de que essas unidades 
poderiam ter retrabalhado fosfato ainda não pôde 
ser comprovada.

Os resultados da integração entre dados 
litológicos, geoquímicos, topográficos, cintilomé-
tricos e aerogamespectrométricos permitiram es-
boçar um modelo geológico tridimensional para 
mineralização de fosfato na área de detalhe. Este 
modelo sugere que nesta área ocorre uma ca-
mada, possivelmente contínua, com rochas se-
dimentares ricas em fosfato. Esta camada teria 
sido erodida, em parte, pelos cortes produzidos 
pelas drenagens, porém continuaria preservada 
por baixo dos sedimentos mais novos, aflorando 
apenas ao longo das encostas dos vales.

VII.2.6 - CONCLUSõES E RECOMENDAçõES

O reconhecimento regional possibilitou a 
identificação das principais associações de fácies 
de cada unidade e onde estas poderiam estar re-
lacionadas com a sedimentação fosfática.

Na Formação Beberibe não há possibilida-
de de mineralização de fosfato por tratar-se de 
um ambiente continental sem influência marinha, 
sistema fluvial entrelaçado, com a predominância 
de conglomerados e de arenitos conglomeráticos.

A Formação Itamaracá consitui a principal 
unidade mineralizada, com ocorrência de fosfato 
em fácies variadas de arenitos conglomeráticos 
a arenitos calcíferos. Dois elementos guias im-
portantes na pesquisa de fosfato são a presença 
de urânio e o aparecimento de microfósseis nas 
fácies mineralizadas.

A principal área de pesquisa na região de 
Alhandra (PB), foi mapeada, com auxílio da geo- 
física, e identificadas fácies semelhantes, todas 
mineralizadas, com cerca de 20% de P2O5. A prin-
cipal característica textural dessas fácies são os 
nódulos de arenitos finos a argilito em matriz are-
nosa grossa a conglomerática. Petrograficamen-

Figura VII.2. 25 – Mapa com os pontos programados e coletados das amostras de sedimento de corrente e 
concentrado de bateia.
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occurrence, genesis.  Oklahoma: Society of Eco-
nomic Paleontologists and Mineralogists, 1980. p. 
19-30. (Special Publication SEPM, 29), 

AMARAL, A.J.R.; MENOR, E.A.; SANTOS, S. Evo-
lução paleogeográfica da sequência clástica basal 
da Bacia sedimentar costeira Pernambuco-Para-
íba. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO NORDES-
TE, 8., 1977, Campina Grande. Atas... Campina 
Grande: SBG, 1977. p.37-63.

BARBOSA, J.A. Evolução da Bacia da Paraíba 
durante o Maastrichtiano-Paleoceno: for-
mações Gramame e Maria Farinha, NE do Brasil. 
2004. 230p. Dissertação (Mestrado) - Universi-
dade Federal de Pernambuco, Recife.

BARBOSA, J.A.; LEMOS L. B. S. G. Fosfato de 
Miriri: estados de Pernambuco e Paraíba. Reci-
fe: CPRM, 2001. 17p. il. (Informe de Recursos 
Minerais. Série Oportunidades Minerais. Exame. 
Atualizado de Projeto, 11).

BARBOSA, J.A. et al. Estratigrafia da Bacia Para-
íba: uma reconsideração. Estudos Geológicos, 
v.13, p.89-108, 2004.

BAR-MATTHEWS, M. The genesis of uranium in 
manganese and phosphorite assemblages, Tim-
na Basin, Israel. Geological Magazine, v.124, 
p.211-229, 1987.

BEURLEN, K. O termo Formação na terminologia 
estratigráfica, ilustrado pelas Formações Maruim 
e Gramame (Cretáceo do Nordeste do Brasil). 
Anais da Academia Brasileira de Ciências, 
v.35, n.3. p.334-338, 1963.

BEURLEN, K. Estratigrafia da faixa sedimentar 
costeira Recife-João Pessoa. Boletim de Geolo-
gia, São Paulo, v.16, n.1, p.43-53, 1967a.

BEURLEN, K. Paleontologia da faixa costeira Reci-
fe-João Pessoa. Boletim de Geologia, São Pau-
lo, v.16, n.1, p.73-79, 1967b.

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MI-
NERAIS. Projeto Miriri: relatório final de pes-
quisa - setor Conde-Alhandra. Áreas PB.10/79, 
PB.11/79, PB.12/79, PB.13/79, PB.14/79, 
PE.09/79, PB.18/80. DNPM’s 840.302/79, 
840.303/79,840.304/79, 840.305/79, 
840.306/79, 840.307/79, 840.446/79, e 
DOUs de 13/02/84, 13/02/84, 20/06/84, 
13/02/84,20/02/84, 19/08/85. Recife: CPRM, 
1982. 2v.

A partir do reconhecimento geológico re-
gional da bacia e das unidades mineralizadas, 
deve-se trabalhar com mais detalhe as áreas 
alvo secundárias como é o caso da ocorrência de 
Igarassu-PE, cuja a anomalia de 6% de P2O5 está 
associada a rochas com características texturais 
semelhantes as maiores anomalias na região de 
Alhandra (PB).

Elaborar um mapa facilógico das áreas de 
detalhe que conste às camadas mineralizadas e 
as camadas que capeiam as mesmas. Assim po-
dendo ser reconhecidas fácies com maiores e me-
nores teores de P2O5.

Além de ser feita uma releitura dos teste-
munhos de projetos anteriores para modelamen-
to 3D é preciso que haja amostragem sistemática 
quando possível de fácies potenciais antes des-
consideradas por problemas conceituais.

Diante do conhecimento atual dos aspectos 
litológicos e geofísicos da mineralização de fosfa-
to na Bacia Paraíba é recomendável à realização 
de algumas perfurações em pontos estratégicos. 
Novas perfurações permitiriam que fossem reali-
zadas perfilagens com tecnologia avançada (com 
ferramentas de radioatividade, resistividade, sô-
nico, potencial espontâneo). Isto corroboraria 
o controle geofísico já conhecido e identificaria 
novos controles. Adicionalmente, como os dados 
antigos de perfilagem são todos analógicos (em 
papel), com uma nova perfilagem os dados se-
riam digitais, e poderiam ser manipulados e ana-
lisados de forma mais efetiva na correlação das 
assinaturas geofísicas com as camadas minerali-
zadas (e com as camadas estéreis). Assim como, 
a forma de transição de uma para outra. Essa 
correlação direta seria efetuada também com 
base em novos estudos geoquímicos e litológicos.
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VII.3 – ÁREA DE PESQUISA DA BACIA PO-
TIGUAR

VII.3.1 INTRODUçãO

O Projeto Fosfato Brasil abrange a pesquisa 
em sequências sedimentares carbonáticas cretá-
ceas da parte emersa da Bacia Potiguar, especial-
mente dos eventos transgressivos associados à 
Formação Jandaíra. 

As seqüências transgressivas da bacia Poti-
guar, relacionadas a uma fase deriva, são carac-
terizadas por uma sedimentação de sistemas flu-
viais a de ambiente marinho profundo, passando 
por sistemas carbonáticos de plataforma, implan-
tados entre o Albiano e o Eocampaniano (Mohriak 
2003, Pessoa Neto 2003). Estas seqüências en-
globam rochas das formações Açu, Ponta do Mel, 
Jandaíra e Quebradas. A presença de fosfato na 
Bacia Potiguar foi relatada por Matsuda (1988) e 
delimitado entre a parte emersa e a parte sub-
mersa da bacia, a uma profundidade de cerca 
de 90 metros, caracterizado como um marco ra-
dioativo da parte superior da Formação Jandaí-
ra. Apesar do trabalho de Matsuda (1988) e do 
vasto conhecimento da parte emersa e submersa 
da Bacia Potiguar para prospecção de petróleo e 
gás, na superfície da parte emersa nenhum tra-
balho importante para a pesquisa de fosfato foi 
realizado. 

Considerando os eventos transgressivos, 
o grande conteúdo fossilífero da Bacia Potiguar, 
a proximidade com a Bacia Pernambuco-Paraíba 
portadora de importante depósito de fosfato de 
idade Maastrichiana, as ocorrências de fosfato 
identificadas por Matsuda (1988), bem como os 
modelos globais de upwelling para os depósitos 
de fosfato do Cretáceo, identificou-se a Bacia 
Potiguar como um alvo potencial para depósitos 
em superfície de fosfato sedimentogênico. Nesse 
sentido, o Projeto Fosfato Brasil busca verificar 
a potencialidade da parte emersa da Bacia Po-
tiguar para depósitos de fosfato, principalmente 
na transição entre os sedimentos das Formações 
Açu-Jandaíra (Formação Quebradas e Formação 
Jandaíra) e na parte superior da Formação Jan-
daíra.

VII.3.2 CARACTERIZAçãO DA ÁREA

A área de pesquisa na Bacia Potiguar está 

localizada no extremo nordeste do Brasil, incluin-
do o Estado do Rio Grande do Norte e parte do 
Estado do Ceará, limitada a oeste pelo alto de 
Fortaleza, a sul pelo embasamento cristalino e a 
norte, nordeste e leste pela cota batimétrica de 
–2000m. A Bacia Potiguar apresenta uma área 
de aproximadamente 48.000 Km2, sendo 21.500 
Km2 referentes à porção emersa e 26.500 Km2 a 
plataformas e taludes continentais (Bertani et al. 
1990). A área de pesquisa engloba toda a região 
de exposição da parte emersa da Bacia Potiguar, 
totalizando 11 folhas na escala de 1:100.000 (Fi-
gura VII.3.1). O acesso à região se dá pelas BR 
101, BR 304, BR 406, BR110, além de rodovias 
estaduais e estradas carroçáveis.

A temperatura média anual está em torno 
de 25,5°C, sendo sua pluviometria bastante irre-
gular e a umidade relativa do ar está entre 59 e 
76%. O clima é semi-árido e o relevo está carac-
terizado pelas planícies costeiras e as planícies 
que acompanham as principais bacias hidrográfi-
cas do estado, como a do rio Açu, a do rio Apodi, 
a do rio Potengi. Destaca-se ainda na região a 
Chapada do Apodi, que representa o contato en-
tre a Formação Açu e a Jandaíra. Apresenta duas 
formações distintas de vegetação diretamente 
influenciadas pelos fatores climáticos e o tipo de 
solo: Caatinga e Mata Atlântica. Além também 
de uma formação vegetal, de transição entre os 
domínios de Caatinga e Mata Atlântica: a Floresta 
das Serras.

VII.3.3 – GEOLOGIA REGIONAL

A Bacia Potiguar compreende um segmento 
emerso e outro submerso, cujo registro estrati-
gráfico inclui três supersequências (Pessoa Neto 
et al. 2007): a) Supersequência Rifte de idade 
Cretáceo Inferior e representada pelos depósitos 
flúvio-deltaicos e lacustres das formações Pen-
dência e Pescada (Berriasiano/Eo-Aptiano); b) 
Supersequência Pós-rifte depositada durante 
o Andar Alagoas e caracterizada por uma seqüên-
cia flúvio-deltaica com os primeiros registros de 
ingressão marinha (Formação Alagamar); e c) 
Supersequência Drifte depositada entre o Al-
biano e o Recente, está caracterizada por uma 
seqüência fluvial (Formações Açu) a marinha 
transgressiva (Ponta do Mel, Quebradas, Jandaíra 
e Ubarana), recoberta por uma seqüência clásti-
ca e carbonática regressiva (Formações Ubara-
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na, Tibau e Guamaré). São ainda ressaltadas as 
rochas vulcânicas associadas à Formação Macau 
que foram colocadas entre o Eoceno e o Oligo-
ceno na bacia (Mohriak 2003, Pessoa Neto et al. 
2007).

As seqüências transgressivas de interesse 
para a pesquisa de fosfato estão relacionadas 
aos sedimentos marinhos distais (Formação Que-
bradas), bem como aos depósitos carbonáticos 
marinhos rasos (Formação Ponta do Mel).  De 
acordo com Pessoa Neto et al. (2007), o máxi-
mo transgressivo dessa sequência ocorreu no 
Cenomaniano – Turoniano e foi marcado pela de-
posição de uma seção de folhelhos contínuos na 
porção submersa da bacia e pelo afogamento dos 
sistemas fluviais e estuarinos na porção emersa. 
Após a deposição destas seqüências ocorre a im-
plantação de uma plataforma/rampa carbonática 
dominada por maré (Formação Jandaíra), cujos 
sedimentos mais novos apresentam idade eo-
campaniana. A superfície de inundação máxima 
do Cretáceo Superior nesta bacia estaria repre-
sentada pelo limite concordante do pacote car-
bonático da Formação Jandaíra com os arenitos 
da Formação Açu sotopostos.  Os depósitos deste 
trato de sistema deposicional transgressivo são 
caracterizados por folhelhos de ambiente nerítico 
médio a batial, na porção submersa da bacia, e 
sucessões de tidal bundles (ambiente estuarino) 
e folhelhos marinhos na porção emersa. O trato 
de sistemas de mar alto seria representado pela 

deposição de carbonatos da Formação Jandaíra 
(Figura VII.3.2). 

A carta litoestratigráfica da Bacia Poti-
guar abrange três segmentos principais (Figura 
VII.3.3): a) Grupo Areia Branca, que compre-
ende as formações Pendência, Pescada e Alaga-
mar, estando sobreposto ao embasamento de 
forma discordante; b) Grupo Apodi, compreen-
de as formações Açu, Ponta do Mel, Quebradas e 
Jandaíra, as quais foram depositadas em ambien-
te de margem passiva; e c) Grupo Agulha, que 
reúne as formações Ubarana, Guamaré e Tibau, 
formado em ambiente de margem passiva como 
uma seqüência de baixa energia (Souza 1982, 
Araripe e Feijó 1994, Lima Neto 1989). No de-
senvolvimento da Bacia Potiguar ocorreram três 
atividades ígneas (Oliveira 1998): a) Enxame de 
Diques Rio Ceará Mirim, é o mais antigo e an-
terior a abertura do Atlântico no nordeste orien-
tal, apresentando duração entre 150 a 200 Ma. 
Seus efeitos deram início ao rifteamento da bacia 
Potiguar e das áreas adjacentes, ocorridos entre 
138 a 118 Ma; b) Magmatismo Cuó (origina-
do no Campaniano/Santoniano) desenvolveu-se 
contemporaneamente à deposição carbonática 
da Formação Jandaíra, tendo duração de apro-
ximadamente 5 Ma. Este pulso ígneo de afini-
dade alcalina “cozinhou” e soergueu os arenitos 
da Formação Açu, ocorrendo a leste da cidade 
homônima. Algumas características desta intru-
são, como seu caráter intraplaca, indicam ser 

Figura VII.3.1 – Mapa de localização.
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Figura VII.3.2 – Mapa geológico simplificado da Bacia Potiguar delimitando as localidades fossilíferas ( alterado 
de Cassab  2001).

Figura VII.3.3 – Carta estratigráfica da Bacia Potiguar (Pessoa Neto et al. 2007).
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uma resposta ao forte tectonismo oeste da África 
nessa época; e c) Magmatismo Macau, o mais 
importante da Bacia Potiguar, ocorre sob a forma 
de plugs, diques, derrames e soleiras, desde o 
offshore da bacia até o centro de Pernambuco, 
num período  entre 45 e 25 Ma. A grande quan-
tidade de falhas transcorrentes na bacia Potiguar 
se deu em virtude do novo reajuste espacial cau-
sado por essa intrusão, havendo, desta forma, 
uma faixa de stress extensional E-W.

Matsuda (1988) relata que o marco radio-
ativo contido nas rochas carbonáticas da Forma-
ção Jandaíra é uma camada de fosforito deposi-
tado no Campaniano, na qual encontra-se apatita 
coloforme, com teores de urânio relativamente 
altos. Este marco mostra uma ampla distribui-
ção, ocupando uma área de cerca de 3500 km na 
porção central da Bacia Potiguar, a uma profundi-
dade de cerca de 99 metros em poços de terra a 
cerca de 450 metros nos poços do mar (maiores 
detalhes sobre este trabalho são apresentados no 
capítulo II deste relatório).

Lima (1998) detectou uma faixa anômala 
para fósforo situada próximo a borda da Bacia 
Potiguar, indicando que a Formação Jandaíra aflo-

rante não é prospectável em superfície e sim na 
sua porção mais inferior, próximo ao contato com 
a Formação Açu. 

VII.3.4-GEOLOGIA DA ÁREA.

As rochas da Formação Jandaíra e intervalo 
transicional Açu-Jandaíra estão sendo investiga-
das como potenciais para a ocorrência da mine-
ralização de fosfato. Estas unidades e a Formação 
Barreiras são abaixo descritas, conforme o seu 
empilhamento estratigráfico da base para o topo.

A Formação Açu corresponde a arenitos 
finos, médios a grossos, intercalados com folhe-
lhos e siltitos (Foto VII.3.1). Vasconcelos et al. 
(1990) individualizaram quatro unidades de cor-
relação, denominadas de Açu I a Açu IV, havendo 
exposição apenas da terceira e quarta. O sistema 
deposicional da unidade I corresponde a um le-
que aluvial e fluvial entrelaçado, da unidade II 
fluvial entrelaçado e fluvial meandrante. Na uni-
dade III o sistema é o mesmo da unidade II e na 
unidade IV, o sistema é estuarino, constituído pe-
los depósitos de planície marginal e de barras es-
tuarinas, submetida também a influência de ma-

Foto VII.3.1– (A)Arenito da Formação Açu com intercalação de folhelhos e siltitos, município de Apodi/RN; (B) 
Calcário fossilífero no município de Alto do Rodrigues/RN. (C) Calcário da Formação Jandaíra na transição com os 
arenitos da formação Açu na BR 304.
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rés. O contato inferior com a Formação Alagamar 
(Grupo Areia Branca) é discordante, enquanto, 
lateralmente, interdigita-se com as Formações 
Ponta do Mel e Quebradas, além de estar soto-
posta concordantemente à Formação Jandaíra. 

As rochas siliciclásticas da Formação Açu 
encontradas nas regiões mapeadas são em sua 
maioria arenitos de coloração avermelhada e/
ou creme clara, que por vezes apresentam ní-
veis siltico-argilosos, principalmente em regiões 
próximas aos contatos com rochas carbonáticas 
da Formação Jandaíra, em seqüências transicio-
nais. Estratificações cruzadas tabulares e acana-
ladas, por vezes tangenciais na base, de pequeno 
a médio porte são as estruturas primárias mais 
encontradas, às quais estão relacionadas a de-
posição sedimentar de antigos sistemas fluviais 
e estuarinos.

A Formação Jandaíra, do Cretáceo Supe-
rior (Turoniano ao Santoniano), constitui a par-
te superior do Grupo Apodí e aflora em toda a 
porção emersa da bacia, intensamente erodida 
e carstificada. Possui grandes conteúdos de cal-
cários cálcicos e magnesianos fossilíferos, sendo 
composta por calcarenitos e calcilutitos bioclás-
ticos, cinza claros a amarelados, contendo inter-
calações argilosas no topo e níveis evaporíticos 
(gipsita) na base, mergulhando fracamente para 
norte. Segundo Pessoa Neto et al. (2007), essa 
unidade apresenta espessura desde algumas de-
zenas de metros na porção oeste da bacia, atin-
gindo um valor máximo da ordem de 600 m na 
porção da plataforma interna atual, passando a 
zero em direção a água profunda por efeito de 
erosão ou condensação. A ocorrência de fora-
miníferos bentônicos, algas verdes, marcas de 
raízes e gretas de contração apontam para um 
ambiente de planície de maré, embora em alguns 
locais predomine uma plataforma rasa (Araripe 
& Feijó 1994). Segundo Cassab (2003), na Bacia 
Potiguar, durante as elevações do nível do mar, 
as águas penetraram no continente e formaram 
uma baía com ambientes de planície de maré e 
laguna. Os sedimentos mais antigos encontrados 
na superfície da Formação Jandaíra datam do Tu-
roniano inferior e foi nesse tempo que a fauna al-
cançou seu maior desenvolvimento. A segunda e 
terceira transgressões, com intensidades meno-
res que a do Turoniano, ocorreram durante o Neo- 
coniaciano e Eocampaniano (onde possivelmente 
ocorreu a fosfogênese associada ao topo do Jan-

daíra). Como localidades fossilíferas se destacam 
a porção norte de Mossoró, Areia Branca, sul de 
Mossoró, Apodi e Macau (Figura VII.3.2).

Os calcários encontrados em campo se 
apresentam, de maneira geral, afetados por dife-
rentes graus de intemperismo, coloração creme-
-clara a acinzentada, com textura fina a grossa 
e por vezes maciços. Estratificações plano-para-
lelas caracterizam acamamento com mergulho 
suave e direções N-NW e N-NE, por vezes com 
terminações tangenciais na base e no topo em 
estruturas em barras de formas de leito de médio 
a grande porte. Além disso, fósseis de inverte-
brados, geodos, estruturas em formato de gretas 
de contração, carstificação, estilólitos diagené-
ticos horizontais e bioturbações também estão 
presentes (Foto VII.3.1). 

A Formação Barreiras, de idade miocêni-
ca a pleistocênica, reúne  conglomerados, areni-
tos grossos e médios e argilas, exibindo estrati-
ficações tabulares e cruzadas acanaladas, onde 
predominam cores avermelhadas, indicando ci-
mentação por óxidos de ferro.  A interpretação 
paleoambiental para essa unidade é de um sis-
tema fluvial entrelaçado, associado a leques alu-
viais e depósitos litorâneos (Alheiros & Lima Filho 
1991, Souza 2002). Essas rochas se mostram la-
teritizadas, com formação de horizonte mosque-
ado e crosta ferruginosa no topo. 

VII.3.4.2.1 Caracterização Petrográfica

Com base na classificação de Folk (1959) 
foram identificadas as seguintes litofácies de cal-
cários:

Dismicrito – Trata-se de um calcimicrito 
com birds´eyes, localizada na BR-304, fossilífero 
ou com pelotilhas, exibe textura fina, cor creme, 
poucas bioturbações, gretas contração e marcas 
onduladas.  Apresenta ainda sílex e uma crosta 
ferruginosa, deixando uma capa amarelada na 
rocha. Esta fácies é caracterizada por apresen-
tar grande quantidade de lama carbonática (> 
70%) de coloração marrom-escura. A matriz é 
predominantemente micrítica deposicional, mas 
pode ocorrer localmente sob a forma grumosa, 
silte-peloidal e preenchendo internamente os 
bioclastos.  A matriz grumosa é produzida pelo 
processo de ressecamento que gera espaços va-
zios, os quais são preenchidos por uma cimenta-
ção incipiente. O cimento ocorre sob a forma de 
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mosaicos irregulares mesocristalinos a microcris-
talinos de calcita, preenchendo os birds´eyes e 
os estilolitos. Os birds´eyes são estruturas ge-
radas pelo escape de gases durante a deposição 
da lama e, de acordo com a literatura, ocorrem 
predominantemente em regiões de supramaré. A 
granulometria varia de areia grossa a muito fina, 
cujos grãos são miliolídeos, algas verdes, pelói-
des e gastrópodes. O contato predominante entre 
os grãos do arcabouço é flutuante, caracterizan-
do assim o empacotamento frouxo. Alguns grãos 
podem apresentar neomorfismo. Ocorrem ainda 
cimento em menisco, indicando zona vadosa para 
esta fácies, e feições geopetais nos birds´eyes 
sugerindo que a deposição da matriz ocorreu an-
tes da cimentação (Foto VII.3.2 A e B). 

a)Biomicrito com pelotilhas – A matriz é 
o constituinte predominante da rocha, ultrapas-
sando 60%, a qual é do tipo micrítica deposicional 
e, por vezes, ocorre preenchendo internamente 
os grãos. A granulometria varia de areia grossa 
a fina, cujos grãos são os bioclastos, sobretudo 
gastrópodes e miliolídeos, ocorrendo, em menor 
porcentagem pelóides, ostracodes, bivalves e al-
gas verdes. Muitos grãos mostram-se neomorfi-
sados e/ou bioturbados. Os constituintes granu-
lares apresentam contatos predominantemente 
flututantes, e, de forma rara, contatos pontuais 
e retos. Os grãos flutuantes definem o empaco-
tamento frouxo à rocha, principalmente devido à 
grande quantidade de matriz. O cimento, quando 
ocorre, é de calcita microcristalino, preenchendo 
os estilólitos e as carapaças de bioclastos. Além 
disso, pode ocorrer de forma restrita em áreas 
dolomitizadas (Foto VII.3.2(C)).

b)Bioesparito - Esta fácies exibe cor cre-
me e contem macrofósseis, como bioclastos de 
gastrópodes. Na área estudada, a fácies bioes-
parito também ocorre sob a forma de um banco 
de ostras (denominada lumachelle), o qual está 
preservado in situ. Possui fragmentos bivalvios, 
briozoários, miliolídeos, equinodermas, intraclas-
tos, pelóides e gastrópodes, com granulometria 
que varia de grânulo a areia fina, envolvidos por 
cimento de calcita. Dessa forma, a rocha é sus-
tentada por grãos pobremente selecionados. Os-
tenta um empacotamento normal, com contatos, 
na sua maioria, pontuais seguidos de flutuantes 
e em menores proporções, contatos suturados 
e retos. Bioturbações ocorrem freqüentemente 

nos grãos. O cimento perfaz em torno de 40%, 
variando de microcristalino (0,004 a 0,008 mm) 
a mesocristalino (> 0,025 mm). Ocorre também 
com textura sintaxial, em franja prismática e 
preenchendo as bioturbações. Pode apresentar, 
em algumas porções, um fraco processo de do-
lomitização. A matriz atinge em torno de 10% 
do volume total da rocha, denunciando caráter 
deposicional em forma grumosa, ocorrendo tam-
bém como matriz de preenchimento interno em 
alguns grãos, como por exemplo, em Turritelas e 
nos briozoários (Foto VII.3.2 D e E).

c)Biopelesparito - Apresenta textura 
arenosa, podendo assim ser chamado de calca-
renito. Exibe cor branca e, geralmente, contem 
fósseis de gastrópodes e foraminíferos, além de 
dendritos de pirolusita. Microscopicamente, esta 
fácies apresenta-se sustentada por grãos (> 
50%) e com cerca de 10 % de matriz. A granulo-
metria varia de grânulo a areia fina, cujos grãos 
são pelóides, gastrópodes e intraclastos. Além de  
miliolídeos, equinodermas, algas verdes (dacicla-
dáceas) e briozoários. Os grãos são pobremen-
te selecionados e seus contatos predominantes 
são flutuantes, sendo comuns contatos pontuais 
e raros os retos, atribuindo a esta rocha um em-
pacotamento normal. Muitos grãos encontram-se 
micritizados e/ou preenchidos por matriz. O ci-
mento é composto de calcita e pode ocorrer sob 
as formas microcristalina e sintaxial. A matriz é 
do tipo micrítica deposicional (Foto VII.3.2 F). 

d)Biomicroesparito - Esta fácies apre-
senta cor creme e granulometria predominante 
no tamanho grânulo. Este tipo de fácies ocorre 
em pequenos lajedos aflorantes na área, onde a 
atuação do intenso intemperismo químico causou 
a dissolução da rocha e, conseqüentemente, a 
formação de cavernas (carstificação). Apresenta 
um arcabouço sustentado por grãos (>50%) de 
pelóides e de forma secundária ocorrem os mi-
liolídeos, ostracodes, intraclastos, algas verdes, 
gastrópodes, equinodermas e briozoários. Devi-
do à grande diversidade de grãos, a granulome-
tria varia de grânulo a areia fina, atribuindo-lhe 
um caráter de rocha pobremente selecionada. 
Os contatos predominantes entre os grãos são 
pontuais, sendo comum ocorrer grãos com con-
tatos suturados e de maneira subordinada con-
tatos retos e côncavo-convexos. Dessa forma, o 
empacotamento da rocha é normal. Muitos dos 
seus grãos estão micritizados e neomorfisados. 
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Envelopes micriticos estão quebrados indicando 
que a compactação ou deformação dos sedimen-
tos ocorreu antes da cimentação, pois pela natu-
reza frágil desses envelopes, uma compactação 

mais forte poderia tê-los destruído completa-
mente. Muitos grãos também mostram-se que-
brados, devido à compactação mecânica, outros 
exibem estrutura interna preenchida por calcita 

Foto VII.3.2 – (A) Fotomicrografia do dismicrito  com fósseis e cristais autigênicos de pirita (objetiva de 4x); 
(B) Fotomicrografia do pelmicrito com birds´eyes (objetiva 4x e nicóis cruzados); (C) Fotomicrografia do bomi-
crito com pelotilhas (objetiva 4x). Localização: Pedreira Tupi- município de Mossoró/RN; (D) Fotomicrografia do 
bioesparito com miliolídes, algas, equinóides, moluscos e material terrígeno (objetiva 4x). Localização: Pedreira 
Tupi - município Mossoró/RN; (E) Fotomicrografia do bioesparito com bioclastos e intraclastos (objetiva 4x). 
Localização : Pedreira Urubu/ Lajedo de Soledade- município de Apodi/RN; (F)Fotomicrografia do biopelesparito 
(objetiva 4x). Localização: Pedreira Tupi - município Mossoró/RN.
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e outros possuem envelope micrítico, este último 
foi produzido por algas que perfuram a carapaça 
original de aragonita produzindo um envelope es-
curo. Além disso, a aragonita, que é instável, foi 
substituída por calcita caracterizando o proces-
so de neomorfismo. A matriz é do tipo micrítica 
deposicional e, por vezes, ocorre preenchendo o 
espaço interno dos grãos. O cimento é predomi-
nantemente de calcita, com texturas em mosaico 
microcristalino, franja fibrosa, em torno dos gas-
trópodes, e sintaxial nos equinodermas. Ocorre 
fábrica geopetal, onde o sedimento silte-vadoso 
deposita-se na base das carapaças de alguns bio-
clastos, indicando base e topo da camada. Essa 
fábrica ocorre em sedimentação prediagenética 
ou em deformação compactacional (Foto VII3.3-
-A e B).

e)Dolomicrito com evaporitos - Esta 
microfácies está caraterizada pela presença de 
cristais microcristalinos (menor que 0,04mm) de 
dolomita impregando com pseudomorfos de mi-
nerais evaporitos (anidrita/gipsita, celestita e ou 
barita), indicando sua formação durante o eodia-

gênese no sistema evaporítico, tipo “sabkha”(Foto 
VII3.3-C).  

f)Biolitito -  Esta microfácies é composta 
de conchas inteiras de ostras e forma biostroma, 
da interface mar/terra, distribuída em toda borda 
sul da bacia sedimentar Potiguar, principalmente 
ao longo do início da transgressão marinha, na 
idade Turoniana (Foto VII.3.3-D).

VII.3.4.3 Discussões e Conclusões

Durante os trabalhos de campo foram ana-
lisadas as seguintes exposições: a) afloramentos 
de calcários do Jandaíra na transição com os are-
nitos da formação Açu na BR 304; b) calcários 
fossilíferos de tempestade (tempestitos), superfí-
cies de hardground e os carbonatos de intermaré 
da Pedreira Tupi (Foto VII.3.4-A e B); c) banco de 
ostras da região de Gov Dix-Sept Rosado (Foto 
VII.3.4-C e D); d) pacotes do topo e base de an-
tiga mina de gipsita na Formação Jandaíra, sendo 
o pacote do topo composto por argilito com ma-
téria orgânica típica de ambiente redutor e, o da 

Foto VII.3.3- (A)Fotomicrografia do biomicroesparito com bioclastos de equinóides, algas e moluscos (objetiva 
4x). Localização: ao norte de Gov. Dix- Sept Rosado/RN; (B)Fotomicrografia do biomicroesparito com bioclastos 
de moluscos e alta porosidade (objetiva 4x). Localização: norte de Gov. Dix-Sept Rosado/RN; (C)Fotomicrografia 
do dolomicrito com cristais de minerais evaporíticos (objetiva 4x). Localização: Mina de Gispsita( Gov. Dix- Sept 
Rosado/RN); (D) Fotomicrografia do biolitito(Lumachelle) (objetiva 4x)- Banco de ostras, localizado ao norte de 
Gov. Dix- Sept Rosado/RN.
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base, por argilito com ferro típico de ambiente 
oxidante, possuindo níveis de gipsita e de calcário 
subordinado, compondo um ambiente de planície 
de maré; e) a superfície de inundação máxima da 
Bacia Potiguar (Membro Porto do Mangue/Forma-
ção Quebradas), perto do município de Apodi/RN, 
dentre outras áreas (Figura VII.3.4). Todas estas 
exposições geológicas foram testadas e os resul-
tados preliminares recebidos até o momento são 
negativos para teores importantes de fosfato.

IVII.3.5. PROSPECçãO GEOQUÍMICA

A prospecção geoquímica na área da Ba-
cia Potiguar envolveu dois procedimentos: a) o 
processamento dos dados geoquímicos da Folha 
Macau e; b) o levantamento de novos dados geo-
químicos no restante da bacia. Ainda estão sen-
do interpretados os resultados da Folha Macau, 
pois existem dados analíticos de sedimentos de 
corrente recentemente realizados pelo Projeto de 
Mapeamento Geológico Básico da Folha Macau. 
Como o método de análise foi diferente do esta-

belecido para o Projeto Fosfato Brasil, a interpre-
tação desta folha será feita à parte e seus resul-
tados deverão constar do relatório final em 2012.

Na região são registrados vários trabalhos 
de geoquímica orgânica, em terra e na plataforma 
continental desta bacia, visando exclusivamente 
à prospecção de petróleo. Em relação à prospec-
ção mineral, parte dos resultados são provenien-
tes da amostragem geoquímica de antigos tra-
balhos de reconhecimento geológico-geoquímico 
da CPRM que cobriu a porção meridional da área 
investigada. Na Bacia Potiguar também foi reali-
zado um prospecto voltado para trona, fosforito, 
enxofre e sulfetos de Pb e Zn.  

Em âmbito regional e mais recente, com 
cobertura sistemática rarefeita de todo o nordes-
te, foi o Projeto Piloto Mapa Geoquímico Interna-
cional (Lins et al. 2001) que cobriu a área com 9 
amostras de sedimentos de corrente, coletadas 
em locais estratégicos com bacias de captação de 
20 a 100 km2 e analisadas por método de extra-
ção triácida/ICP-AES e fluorescência de raios X. 
Seus resultados foram expressos em mapas de 

Foto VII.3.4 – (A) Calcários fossilíferos de tempestade (tempestitos), superfícies de hardground; (B) Carbona-
tos de intermaré da Pedreira Tupi (Formação Jandaíra); (C) Banco de ostras na Formação Jandaíra, no município 
de Gov Dix Sept Rosado/RN; (B)Teste com solução de molibdato em uma amostra do banco de ostra.
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isoteores que mostram as grandes faixas regio-
nais de distribuições dos elementos

Na Bacia Potiguar a amostragem de se-
dimentos ativos de corrente foi realizada pela 
empresa Brasil Explore no início de 2010, tendo 
como alvo a coleta de 986 amostras, conjunta-
mente a concentrados de bateia, distribuídas so-
bre as rochas sedimentares das formações Açu 
(arenitos médios a grossos com intercalações de 
folhelhos, argilitos e siltitos) e Jandaira (calcare-
nitos bioclásticos, calcilutitos, dismicrito, dolomi-
tos e poucos argilitos), datadas do Cretáceo. 

O plano de amostragem foi focado no obje-
tivo prospectivo, sendo as estações marcadas em 
drenagens de primeira e segunda ordem, respei-
tando distâncias de 2 a 4 km, e em suas conflu-
ências. Segundo a empresa executora, os pontos 
foram lançados em mapas de escala 1:100.000, 
sendo então listados os números e suas respec-
tivas coordenadas para orientação da equipe de 
coleta. A grande maioria das amostras foi cole-
tada em drenagem seca, naquelas mesmas es-
tações classificadas, e transportadas para con-
centração em centrais de tratamento adequadas. 
A coleta de duplicatas geoquímicas aconteceu a 
cada 10 amostras colhidas.

Durante a fase de amostragem de sedimen-
tos de corrente, foram coletadas 97 amostras du-
plicatas de campo, para quantificação da variabi-

lidade introduzida pelo processo de amostragem. 
Da planilha dos 97 pares de rotina dos sedimen-
tos de corrente com as respectivas duplicatas de 
campo, foram selecionadas para processamento 
as variáveis com menos de 20 resultados quali-
ficados [<] ou [>]. Por este critério, foram rejei-
tados os elementos Ag, As, Bi, Cd, Cs, In, Re, S, 
Sb, Se e Te. O ajuste dos dados remanescentes 
constou de alteração de resultados qualificados 
para definidos (procedimento descrito no item 
5.1) dos seguintes elementos: Ba (1) e Ca (4) 
com valores [>] e Lu (1), Mn (1), Mo (1), P (1), 
Sc (1), Ta (4), Tb (1) e W (8) reportados [<]. 

O processamento consistiu em análise de 
variância one-way, para encontrar o percentual 
de variabilidade dos dados devida a cada um dos 
componentes testados, o local e as duplicatas em 
cada local. As estatísticas podem ser verificadas 
e comparadas no anexo I A. A soma dos quadra-
dos (SS) fornece as variâncias em cada nível.

O exame dos valores de SS, ressalta de 
imediato a grande diferença entre um e o outro 
nível para todos os elementos avaliados. É des-
necessário um cálculo percentual dos componen-
tes, pois mais de 99% da variabilidade observada 
é devida “entre locais”.

Segundo essa informação, confirmada por 
um teste da distribuição de valores pelo méto-
do Kolmogorov-Smirnov entre os dois grupos, 

Figura VII.3.4 – Mapa mostrando os afloramentos descritos até dezembro de 2010.
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praticamente inexiste variação das duplicatas de 
campo em relação às amostras de rotina, com-
parativamente à variação entre as estações de 
amostragem. Tais duplicatas de campo aparen-
tam ser apenas alíquotas de amostras de roti-
na, e não amostras tomadas em outro trabalho 
de coleta, embora realizado no mesmo local. A 
extrema semelhança entre as distribuições das 
amostras normais (de rotina) e das duplicatas, 
para todos os elementos, pode ser vista nos his-
togramas expostos no anexo I (itens B, C e D). 

VII.3.5.1 – ANÁLISES E QUALIDADE DOS 
DADOS ANALÍTICOS

A preparação e análises das amostras de 
sedimentos de corrente foram efetuadas pelo 
laboratório SGS-GEOSOL. Consistiram em seca-
gem e peneiramento das amostras para a fração 
menor de 80 mesh (código comercial SCR33) e 
análises, desse material, por ICP-OES e ICP-MS 
após extração multiácida por uma combinação 
dos ácidos HF, HClO4, HCl e HNO3. Foram deter-
minados 50 elementos químicos, que compõem o 
pacote comercial com código ICM40B.

O anexo II (A, B, C) contem os diagramas 
que juntam o branco e os padrões STD_061 e 
TILL-3 para cada elemento, em cada lote. É ideal 
que os pontos de branco (teoricamente estéril) se 
alinhem representando o teor [<] e os pontos de 
cada padrão também se distribuam na horizon-
tal, linha dos lotes e do tempo, sendo admissível 
certa ondulação ou variação por serem alíquotas 
de materiais naturais. Em seu exame, deve-se 
levar em conta os valores do eixo Y, pois mui-
ta oscilação de pontos pode ser devida à peque-
na amplitude desses valores, assim como pouca 
variação pode dever-se à grande amplitude dos 
mesmos.        

Os resultados da solução estéril ou branco 
revelam contaminação de Fe, Li, Sn e em menor 
grau K, Nb, Ni e Te. A contaminação em Li é a 
mais grave, com os pontos, em geral de 4 a 10 
ppm (atingindo até 20 ppm no lote 1), distribu-
ídos muito irregularmente nos lotes. O Fe tam-
bém é contaminante severo, com concentração 
em torno de 0,5% nos lotes, mas atingindo acima 
de 1% no lote 20 e sem variação temporal defi-
nida. A variação observada para o Sn é aparente-
mente pouco significativa, haja vista a pequena 
amplitude dos resultados na escala Y do gráfico. 

Este também é o caso para Nb, com pequena os-
cilação nos lotes intermediários a até 1,7 ppm 
nos dois lotes finais da sequência, e para Te, com 
ampla variação nos primeiros lotes (até 0,82 ppm 
em uma determinação no lote 7). K e Ni têm pe-
quenas e localizadas flutuações, com máximos 
de 0,36% e 9 ppm, respectivamente.

 Em relação aos padrões, são observados 
os mais díspares comportamentos. Há oscilação 
excessiva em ambos os padrões apenas para os 
resultados dos elementos Be, Ni, Sn e Ta. Para 
o padrão STD_061 observa-se alta variabilidade 
de valores, nos gráficos, dos elementos Co, Cr, 
In, Pb, Sb, Te, Tl e W; para o padrão TILL-3, a 
maior variação ocorre para os resultados de Ce, 
La, Nb, Sc, Tb e Th. Essas maiores variações são 
observadas caracteristicamente na faixa dos re-
sultados mais altos. Com menores flutuações em 
um ou ambos os padrões são vistos os elementos 
As, Hf, K, Li, Lu, Mo, P, Rb, Sr, U, Y, Yb e Zn  e, 
com distribuição bem regular, os elementos Ag, 
Al, Ba, Bi, Ca, Cd, Cu, Fe, Ga, Mg, Mn, Na, S, Ti, 
V e Zr, alguns deles beneficiados no exame pela 
amplitude de registro dos teores nos gráficos, 
como anteriormente mencionado. São indefini-
das as distribuições dos elementos Cs, Re e Se.    

 Todas as flutuações nos teores dos ele-
mentos no branco e nos padrões, como se cons-
tata nos gráficos do anexo II, não mostram ten-
dências de perturbações analíticas sistemáticas 
crescentes ou decrescentes durante o período 
de execução das análises, de maio a agosto de 
2010. Confirma esta regra a única exceção, para 
os resultados de Tálio no padrão STD_061, cuja 
tendência decrescente se acredita fortuita. 

Aspectos da precisão analítica foram inves-
tigados utilizando-se o método gráfico conhecido 
como Thompson & Howarth (1978), neste caso 
para número de pares inferior a 50. O estudo 
envolveu os resultados de 45 amostras de sedi-
mentos normais do Projeto, distribuídas nos 23 
lotes submetidos à análise, e suas corresponden-
tes réplicas analíticas, alíquotas estas tomadas 
por ocasião da análise do lote e re-analisadas na 
mesma ocasião. Os elementos selecionados para 
este estudo foram aqueles com menos de 10% 
de resultados qualificados [<] “menor do que” no 
total das 90 determinações normais + réplicas 
(no caso, menos de 9 resultados qualificados).

 Nos gráficos expostos no anexo III (A, B, 
C) são mostradas as linhas dos percentis 90 e 



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

361

99% da diferença absoluta das réplicas em fun-
ção da concentração do determinado elemento, 
assumindo-se que o erro tenha distribuição nor-
mal. Considera-se adequada a precisão quando 
apenas 1% dos pontos esteja acima do limite 
99% e não mais de 10% dos pontos encontrem-
-se acima da linha 90%. Melhor a precisão, mais 
os pontos se agrupam na porção inferior do dia-
grama, abaixo dessas linhas de referência.

Adotando-se o critério acima transcrito, a 
precisão analítica é satisfatória ou está no limite 
para todos os elementos com exceção de Cro-
mo e Magnésio, que apresentaram elevadas di-
ferenças entre as réplicas (ambos com 9 pontos 
acima da linha dos 90%), especialmente crítica 
quando em baixos teores. A regra geral obser-
vada nos diagramas é uma maior dispersão de 
pontos (maiores diferenças) com os valores mais 
elevados, e a sua exceção o elemento Nb, cujas 
réplicas mostram a tendência de divergir menos 
com o aumento de sua concentração no material 
analisado. 

VII.3.5.2 – PROCESSAMENTO DOS DADOS

Constatada a conformidade dos resulta-
dos analíticos para os objetivos do trabalho, foi 
construída uma matriz de dados contendo as 974 
amostras de sedimentos, com seus correspon-
dentes teores nos elementos químicos, para o 
processamento estatístico.

Foram expostos na tabela VII.3.1  os pa-
râmetros estatísticos básicos avaliados por con-
tagem e cálculos simples. Dela fazem parte o 
número de resultados numéricos, o número de 
qualificados “menor” ou “maior do que” (< ou >), 
os resultados analíticos mínimos e máximos, os 
valores de média e desvio-padrão geométricos 
e os números correspondentes aos quartis 50% 
(mediana), 25% e 75% da freqüência acumula-
da de resultados para cada elemento analisado. 
Também constam dessa tabela os valores deter-
minados para o whisker superior do gráfico box-
-plot, cujos critérios de construção serão vistos a 
seguir, um “limiar” estimado para o elemento e o 
número de amostras com valores iguais ou acima 
deste limiar estimado. 

A geração dos gráficos da distribuição es-
tatística dos resultados analíticos fazem parte 
das figuras VII.3.5, VII.3.6, VII.3.7, VII.3.8 e 
VII.3.9, tendo os elementos agrupados em fun-

ção da amplitude dos respectivos resultados. As-
sim como os diagramas box-plot, para examinar 
as distribuições dos resultados analíticos foram 
geradas curvas de frequência simples, suavizadas 
pelo método ASH com coeficiente de 0,1 (média-
-móvel de 10 classes) para todos os elementos 
químicos. Essas curvas são apresentadas nas fi-
guras VII.3.10, VII.3.11 e VII.3.12 com códigos 
de cores indicando os domínios geológicos sobre 
os quais as amostras foram coletadas. 

Os mapas de distribuição geográfica dos 
valores obtidos para cada elemento (integrantes 
do Anexo IV) são apresentados nos seguintes in-
tervalos de resultados: menores do que o quartil 
25% (até a base do box), resultados entre os 
quartis 25 e 75% (box), do quartil 75% (topo do 
box) até o whisker superior, os resultados acima 
desse whisker e aqueles mais altos do que um li-
miar estimado. Esses “limiares” atribuídos a cada 
elemento (anotados na tabela VII.3.1) objeti-
varam marcar os resultados mais elevados, que 
ocorrem em apenas 1 a 2% do total de amostras, 
levando-se em consideração também os gráficos 
individuais das distribuições. Para os elementos 
Cs, Se e Te os intervalos abrangem três classes: 
valores qualificados, intervalo até a mediana 
(50%) considerando-se só os valores numéricos, 
e resultados acima desta. 

As correlações entre os elementos quími-
cos foram obtidas com o método não paramétrico 
Spearman, e seus coeficientes R encontram-se 
expressos nas tabelas do anexo V (A, B, C, D), 
apresentadas para todos os resultados de sedi-
mentos e também se individualizando os conjun-
tos cujas amostras encontram-se nos domínios 
das formações Açu (182 amostras), Jandaira (723 
exemplares) e de depósitos aluvionares (50). To-
das as correlações com os coeficientes anotados 
são significativas ao nível p = 0,05 (95% de con-
fiança de que são reais) e os valores mais eleva-
dos, de 0,9 e 0,8 R, são destacados para melhor 
visualização das relações mais robustas entre os 
elementos neste material natural.

Para facilitar o exame das relações do ele-
mento fósforo com os demais elementos, assina-
ladas nessas matrizes, os coeficientes foram clas-
sificados em 5 níveis de um índice, calculado de 
maneira similar ao coeficiente de determinação 
r2, cujos limites marcados na figura correspon-
dem aos valores, decrescentes, de 0,71, 0,63, 
0,55 e 0,45 da correlação R de Spearman. Os 



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

362

coeficientes podem ser vistos na tabela VII.3.2. 
As relações entre os elementos químicos 

nos sedimentos de corrente foram averiguadas 
utilizando-se o método de Factor Analysis, com 
extração dos principais fatores usando as comu-
nalidades. Autorizado pela grande semelhança 

entre as associações de elementos observadas 
nos diferentes domínios litológicos, como será 
visto adiante, a análise de fatores, desenvolvida 
tendo como matriz de similaridade as correlações 
entre elementos, pôde ser efetuada agrupando-
-se todas as amostras. Para conseguir-se maior 

Figura VII.3.5 - Diagramas Bloxspot para todos os elementos analisados.
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Figura VII.3.6 – Gráficos Box-plot dos elementos(maiores).
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Figura VII.3.7 – Gráficos box-plot dos elementos (menores)
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Figura VII.3.8 – Gráficos box-plot dos elementos (menores).
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Figura VII.3.9 – Gráficos box-plot dos elementos (traço)
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detalhe, os fatores também foram calculados 
para dois conjuntos de amostras: a) amostras 
em área da Formação Jandaira, em número de 
723 e b) amostras em outras áreas (englobando 
182 sob influência da Formação Açu, 50 na zona 
dos depósitos aluvionares e mais 19 coletadas 
em outros domínios litológicos).

Para este processamento, foram conside-
rados os mesmos dados analíticos que serviram 
para o cálculo das correlações, sem outras trans-
formações. O número de fatores foi determinado 
automaticamente com a opção de “eigenvalues” 
acima de 0,5, sendo os fatores normalizados e 
rotacionados segundo o método varimax antes 
do cômputo das variâncias individuais. Com estes 
critérios, o processamento de todas as amostras 
resultou num modelo de 9 fatores e, separadas 
nos dois grupos mencionados, modelos de 11 fa-
tores. 

No anexo VI (A, B, C – no DVD) constam as 
cargas (loadings) dos elementos em cada um dos 
fatores e as variâncias destes nos três modelos 
gerados, sedimentos total, sedimentos na For-
mação Açu (e outras influências) e sedimentos 
na Formação Jandaira.

VII.3.5.3 – INTERPRETAÇÃO

A figura VII.3.5 ilustra, em formato de box-
-plot, as distribuições dos resultados de todos os 
elementos analisados, com escala logarítmica de 
teores e medianas decrescentes. Para um exa-
me visual detalhado, nas figuras VII.3.6, VII.3.7, 
VII.3.8 e VII.3.9 encontram-se dispostos estes 
mesmos gráficos em escala linear e nas figuras 
VII.3.10, VII.3.11 e VII.3.12 são observadas as 
curvas de freqüência simples correspondentes, 
identificando a filiação das amostras.

As características estatísticas do conjunto 
de resultados analíticos de sedimentos de cor-
rente do projeto encontram-se discriminadas na 
tabela VII.3.1.

Numa comparação visual das distribuições 
dos valores dos elementos de todas as unidades 
estratigráficas representadas, incidental durante 
o processamento dos dados, pelo exame dos grá-
ficos box-plot (Figuras: VII.3.6, VII.3.7, VII.3.8 
e VII.3.9) e das curvas de freqüência das figuras 
VII.3.10, VII.3.11 e VII.3.12, pôde ser consta-
tado que: a) os sedimentos coletados em terre-
nos da Formação Jandaira (723 unidades) têm 

maior abundância em quase todos os elementos 
avaliados: Ag, Al, As, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 
Ga, In, Mg, Mn, (Na), Nb, Ni, (P), Pb, Sb, Sc, 
Sn, Ta, Tb, Te, Ti, Tl, W, Y, Yb e Zn, com bas-
tante destaque para os elementos Be, Li, Mo, S 
e V; b)  no material aluvial colhido na região da 
Formação Açu (182 amostras) há maiores teo-
res de  Ba, K e também de Ce, Hf, La, (Sr), Th, 
U e Zr; c) concentrações maiores de Sr, P e Ba 
foram encontradas em sedimentos relacionados 
ao Complexo Jaguaretama (7 exemplares), e do 
elemento Sódio naqueles sob influência direta 
dos depósitos aluvionares e colúvio-eluvionares 
(50 indivíduos), pouco mais do que na Formação 
Jandaira. Há semelhança dos teores de Lu e Rb 
entre os grupos das formações Açu e Jandaira, 
este último também com o grupo de sedimentos 
coletados nas zonas de depósitos aluvionares; d) 
as irregularidades das curvas de freqüência dos 
elementos Al, Be, Co, Cr, Fe, Ga, Li, Nb, Ni, Sc, 
Ti, V e Zn denunciam a mistura de ascendências 
na composição do conjunto de dados.

Em relação à distribuição desses elementos 
na região em estudo, exibida individualmente nos 
mapas do anexo IV, destaca-se de imediato a he-
gemonia dos resultados nas amostras coletadas 
nos quadrantes NE, NW e SW da Folha Quixeré, 
entrando um pouco no norte da Folha Apodi, em 
terrenos da Formação Jandaira.  Este comporta-
mento é apresentado, em maior ou menor grau, 
pelos elementos Ag, Al, As, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, 
Fe, Ga, Hf, In, La (pouco mais disperso), Li, Lu, 
Mn, Nb, Ni, P, Rb, Sc, Sn, Ta, Tb Th, Ti, U, V, Y, 
Yb, Zn e Zr. Podem refletir níveis ou fácies mais 
terrígenos desta formação.

A rede de drenagem ali é composta por pe-
quenos formadores do Córrego da Mata Fresca, 
a norte, cabeceiras do Riacho do Bom Suces-
so a oeste e altos cursos de dois afluentes pela 
margem esquerda do Rio Apodi, na porção sul.  
Situa-se no lobo ocidental de extensa faixa de 
ocorrência da Formação Jandaira e é notável o 
contraste de teores com os circundantes sedi-
mentos provenientes da Formação Açu, de me-
nores resultados.

Outros elementos se mostram diferente-
mente, como Ba e K, cuja distribuição de valores 
elevados se faz em um grande arco que acom-
panha toda a faixa aflorante da Formação Açu, 
desde pequenos afluentes da margem direita do 
Rio Jaguaribe, nas folhas Aracati e Limoeiro do 
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Norte, noroeste da área do Projeto. No Riacho 
Tapuio, sudeste dessa última folha e nordeste da 
Iracema, mais amostras possuem esse caráter, 
aparecendo alinhadas por todo o sul da área até 
a Folha Jandaira, no extremo leste. O elemento 
Sr acompanha o par Ba – K, diferenciando-se por 
haver um agrupamento importante de amostras 
com resultados elevados na região de confluência 
do Riacho do Tapuio com o médio curso do Rio 
Apodi,

Um aspecto interessante na distribuição de 
Ba e K é que teores altos ocorrem também em 
amostras no quadrante SW da Folha Jandaira, no 
domínio da formação de mesmo nome, denun-
ciando uma variação composicional no material 
aluvionar que talvez seja devida a uma maior 
contribuição de k-feldspatos nessas amostras.  

Os elementos Ca e Mg também mostram 
particularidades na distribuição, observando-se 
amostras mais enriquecidas nos quadrantes SE 
e SW das folhas geográficas Quixeré e Mossoró, 
respectivamente. O Mg tem um núcleo mais de-
finido de resultados acima do quartil de 75% da 
freqüência, no médio curso do Rio do Carmo e 
no afluente pela margem esquerda do Rio Apo-
di, situado logo a sul. A outra zona bem definida 
compreende amostras coletadas no Riacho São 
Raimundo, afluente do Rio do Carmo e, a leste, 
no alto curso do Riacho do Umbuzeiro, que se 
junta ao Rio Açu quase na foz. No centro-sul da 
Folha Jandaira, resultados altos foram obtidos em 
amostras de drenagem sem denominação, próxi-
mo da localidade que dá o nome à folha. Merece 
ainda menção um pequeno número de amostras, 
em afluentes do Rio Jaguaribe no canto NW da 
Folha Quixeré.

O elemento Na aparenta variadas ascendên-
cias. Na Folha Iracema observa-se várias amos-
tras com altos valores ocorrem em território do 
Complexo Jaguaretama e também da Formação 
Açu, e mais resultados altos acompanham a fai-
xa de ocorrência desta para leste. Amostras com 
essa qualidade são vistas nos pequenos regatos 
distribuídos pela margem direita do Rio Jaguari-
be, na Folha Aracati, e com bastante realce no 
médio e baixo curso dos rios Apodi e do Carmo, 
nas proximidades da cidade de Mossoró, na folha 
geográfica de mesmo nome, sugerindo influência 
antrópica. Várias amostras parecem confirmar 
essa suposição nas imediações da localidade de 
Açu, no noroeste da folha de mesmo nome e em 

drenagens tributárias do médio rio que também 
leva essa denominação.

O elemento Cd se destaca por apresentar 
um expressivo agrupamento de amostras com 
teores altos na porção oriental da Folha Jandaira, 
em várias drenagens no extremo leste da área do 
Projeto, sendo aparentemente acompanhado por 
Mo, P, Pb e Zn. Estes parecem melhor relaciona-
dos no centro-norte da Folha Quixeré, abrangen-
do amostras coletadas na bacia do Córrego Mata 
Fresca e formadores do Riacho do Bom Suces-
so. Os teores elevados desses elementos prati-
camente estão restritos aos terrenos da Forma-
ção Jandaira. Provavelmente estão relacionados 
a sulfetos, mas as amostras com altos teores de 
Enxofre estão muito dispersas em toda a região, 
todavia respeitando a restrição de ocorrerem na 
faixa da Formacão Jandaira. A porção central da 
Folha Quixeré e o centro-sul da Mossoró são os 
locais onde ocorrem mais amostras com teores 
elevados em Enxofre.

A distribuição do elemento Hf assemelha-
-se muito a do Zr, com as amostras enriquecidas 
distribuídas, em formato de arco, desde o Córre-
go da Mata Fresca, no sudeste da Folha Araca-
ti, passando pelas cabeceiras do Riacho do Bom 
Sucesso, oeste da Folha Quixeré, até e incluindo 
o Córrego do Apodi, norte da folha de mesmo 
nome. Estão todas as estações de amostragem 
em terrenos da Formação Jandaira, embora vá-
rios pontos, com resultados altos, sejam vistos 
na área da Formação Açu e do Complexo Jagua-
retama, na Folha Iracema, no limite sudoeste do 
Projeto. Ambos são típicos constituintes do mi-
neral acessório zircão, raramente separados no 
ciclo supergênico. A distribuição dos resultados 
de Tungstênio é análoga, vendo-se algumas di-
ferenças pontuais como nas nascentes do Riacho 
do Bom Sucesso (mais amostras com altos resul-
tados) e a ausência de realces nas amostras do 
Complexo Jaguaretama.  

A distribuição das amostras que se desta-
cam no elemento tálio apresenta-se algo irre-
gular, havendo predominância dos valores altos, 
com pouca continuidade entre eles, nos sedimen-
tos das nascentes do Córrego Mata Fresca, alto 
Riacho do Bom Sucesso e nascente do Riacho Ta-
puio, na região central da Folha Quixeré.  Vê-se 
um pequeno núcleo dessas amostras nas cabe-
ceiras de um afluente da margem esquerda do 
Riacho Baixa Grande, próximo da cidade de Gov. 
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Figura VII.3.10 – Curvas de frenquência suavizadas ASH (0,1) – Sedimento de corrente.
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Figura VII.3.11 – Curvas de frenquência suavizadas ASH (0,1) – Sedimento de corrente.
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Figura VII.3.12 – Curvas de frenquência suavizadas ASH (0,1) – Sedimento de corrente.
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Tabela VII.3.1 - Sumário estatístico.

 Valores 
numéricos

Valores 
< ou  >

Menor 
Valor

Maior 
Valor

Média 
Geomé-
trica

Desvio 
Geomé-
trico

Media-
na

Quartil 
25%

Quartil 
75%

Whisker 
superior

“li-
miar” 
V

Amos-
tras > 
limiar

Ag 662 312 <0,02 1,12 0,05 3,547 0,06 <0,02 0,14 0,33 0,65 14
Al-% 974 0 0,37 14,06 5,60 1,539 5,72 4,20 7,69 12,87 12,50 10
As 739 235 <1 35 3 3,263 4 1 7 16 21 10
Ba 974 0 43 2459 379 2,363 319 187 815 1736 1900 13
Be 970 4 <0,1 4,8 1,3 1,949 1,4 0,9 2,1 3,9 4,0 12
Bi 795 179 <0,04 0,87 0,10 2,472 0,12 0,06 0,19 0,38 0,42 12
Ca-% 951 23 0,03 >15 0,87 4,239 0,66 0,32 2,28 5,07 >15 23
Cd 867 107 <0,02 1,17 0,07 2,625 0,07 0,04 0,13 0,26 0,60 8
Ce 974 0 5,11 727 80,78 1,615 83,79 62,02 109,34 180,27 230,00 12
Co 974 0 0,9 40,7 9,0 2,099 10,4 5,5 16,0 31,7 30,0 15
Cr 973 1 <1 173 25 3 30 14 54 114 110 13
Cs 282 692 <5 13    10 15
Cu 974 0 1,6 121 16,2 1,961 17,2 10,0 27,7 54,2 60,0 6
Fe-% 974 0 0,24 10,78 2,23 1,990 2,61 1,40 3,83 7,40 7,00 9
Ga 974 0 0,9 39,5 13,5 1,666 14,0 9,4 20,0 35,3 34,0 6
Hf 974 0 0,14 14,55 2,71 1,579 2,74 2,06 3,74 6,26 8,00 10
In 675 299 <0,02 1,02 0,03 2,372 0,03 <0,02 0,06 0,13 0,40 2
K-% 974 0 0,09 5,87 1,40 1,952 1,41 0,85 2,44 4,79 5,00 9
La 974 0 2,8 403 43,6 1,628 45,0 32,6 59,8 99,6 120,0 14
Li 974 0 2 89 18 2,583 21 9 40 84 75 13
Lu 974 0 0,01 8,83 0,29 1,626 0,30 0,22 0,41 0,69 1,00 5
Mg-% 974 0 0,02 7,36 0,39 2,432 0,39 0,22 0,66 1,29 3,50 10
Mn-% 965 9 <0,01 0,52 0,05 1,976 0,05 0,03 0,08 0,15 0,30 7
Mo 968 6 <0,05 6,32 0,70 2,451 0,75 0,41 1,31 2,66 5,00 6
Na-% 974 0 0,02 3,27 0,12 2,164 0,11 0,07 0,16 0,29 2,00 8
Nb 973 1 <0,1 38,5 10,4 2,120 11,8 7,2 17,8 32,9 33,0 8
Ni 974 0 2 135 23 2,297 28 14 44 89 100 3
P 966 8 <50 2468 252 1,858 265 169 381 699 900 10
Pb 974 0 2 141 24 1,450 24 20 30 43 70 4
Rb 974 0 10,6 331 98,8 1,490 103,0 79,8 128,0 200,0 230,0 8
Re 1 973 <0,1 0,1    0,1 1
S-% 858 116 <0,01 3,29 0,02 2,665 0,02 0,02 0,04 0,07 0,70 10
Sb 866 108 <0,05 3,97 0,17 2,657 0,19 0,09 0,36 0,76 1,50 4
Sc 974 0 0,8 33,9 7,3 2,031 8,0 4,5 12,6 24,6 27,0 8
Se 24 950 <2 6    4 7
Sn 974 0 0,3 21,2 2,0 1,759 2,0 1,4 3,1 5,6 7,0 6
Sr 974 0 10,4 614 66,4 2,393 69,5 30,2 137,8 280,0 400,0 10
Ta 949 25 <0,05 8,31 0,57 2,772 0,65 0,30 1,26 2,62 4,00 2
Tb 974 0 0,06 8,04 0,84 1,706 0,89 0,62 1,21 2,01 3,00 7
Te 199 775 <0,05 1,98    1 8
Th 974 0 0,3 154 12,9 1,638 13,2 9,8 17,2 28,2 70,0 4
Ti-% 974 0 0,02 1,12 0,42 1,515 0,42 0,32 0,56 0,91 1,00 4
Tl 974 0 0,04 5,99 0,59 1,530 0,62 0,46 0,79 1,28 3,00 2
U 974 0 0,5 16,3 2,1 1,537 2,1 1,6 2,9 4,8 7,0 5
V 974 0 5 268 51 2,156 57 29 97 192 200 8
W 910 64 <0,1 12,5 0,6 2,779 0,7 0,3 1,2 2,5 5,0 4
Y 974 0 1,6 97,6 20,45 1,654 21,60 14,90 29,10 49,60 60,00 8
Yb 974 0 0,2 8,6 1,96 1,564 2,05 1,50 2,70 4,40 6,00 4
Zn 974 0 5 123 33 1,890 35 21 54 102 100 14
Zr 974 0 3,3 433 77 1,547 77 59 102 167 200 10
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Dix-Sept Rosado, canto noroeste da Folha Augus-
to Severo e outro nas amostras mais a montante 
do Riacho do Umbuzeiro, extremo leste da Folha 
Mossoró. Na porção central da Folha Jandaira, 
muitas estações com amostras desse tipo são en-
tremeadas com estações que forneceram resulta-
dos baixos nos materiais ali coletados. 

O arranjo espacial das amostras que con-
têm altos teores do elemento fósforo acompanha 
o comportamento geral observado na porção se-
tentrional da Folha Quixeré. Tem grande predo-
minância no território da Formação Jandaira, com 
alguns pontos isolados na Formação Açu e Com-
plexo Jaguaretama, no extremo oeste da área. 
Há grande densidade dessas amostras do médio 
ao alto trecho do Córrego Mata Fresca e, no sen-
tido montante, após um intervalo com valores 
baixos novamente aparecem valores elevados, já 
em sua cabeceira. Pontos amostrados em dre-
nagens que confrontam esses locais, separadas 
por estreitos interflúvios, mostram em geral re-
sultados de mesma categoria, destacando-se o 
Riacho do Bom Sucesso. Na parte nordeste da 
Folha Apodi, amostras nas cercanias desta cida-
de, bacia do Córrego do Apodi, mostraram valo-
res relativamente altos em fósforo; alguns pon-
tos isolados são vistos mais a nordeste, próximos 
da cidade de Mossoró. Já na porção central da 
Folha Jandaira, leste da área, amostras com al-
tos valores desse elemento, coletadas em peque-
nas drenagens que demandam o litoral, formam 
um interessante agrupamento, de permeio com 
exemplares de inferior categoria. A distribuição 
dos altos valores deste elemento deve ser exa-
minada com a devida cautela quando associada 
a núcleos populacionais ou eixos rodoviários es-
truturantes, por ele ser constituinte essencial de 
insumos agrícolas de ampla utilização.

O mapa apresentado na figura VII.3.13  
ilustra o traçado de zonas enriquecidas, deline-
adas ao ocorrerem junções totais ou parciais de 
agrupamentos de amostras com resultados altos 
(acima do limiar estimado e por vezes do whisker 
superior) para dois ou mais elementos, que po-
dem ou não estarem fisicamente ligados em uma 
mesma fase mineral ou artificial. Seus limites es-
tão em muito simplificados e suavizados em fun-
ção da escala de apresentação do mapa.  

As zonas de altos teores encontradas tem 
constituintes compatíveis, cujas correlações são 
estabelecidas por métodos estatísticos multiva-

riados, vistos a seguir. Merece menção a extensa 
zona 5, que junta grupos de amostras de elevado 
teor dos elementos Ca e Mg, lado a lado,  e de 
Rb e Sr também lado a lado, com pequena su-
perposição entre esses pares; sem dúvida deve 
ser reflexo de variações químicas na composição 
primária das litologias da Formação Jandaira.       

VII.3.5.4 – ASSOCIAÇÕES E FATORES

As associações reveladas pelas correlações 
Spearman rank R, para o conjunto total de amos-
tras (Anexo V A) mostram grande complexidade, 
que parecem próprias para um cenário de terre-
nos sedimentares com multiplicidade de fontes e 
misturas cíclicas especialmente do material clás-
tico. Predomina a associação que une elementos 
de afinidade a minerais ferromagnesianos Co, Cr, 
Cu, Fe, Mn, Ni, Sc e V, na qual aparece o Li, que 
se junta em diversos níveis da relação aos ele-
mentos Al, Be, Sn, Ti, Tl e W, sendo que este 
forma um núcleo com Nb e Ta; Cd e Sb juntam-se 
ao Mo e este liga-se também ao primeiro grupo. 
Outro núcleo associativo, este bastante definido, 
corresponde aos elementos Ce, La, Lu, Tb, Th, Y, 
Yb e U, este por sua vez ligando-se a Zr e Hf; Pb 
encontra-se ligado também ao U, e conecta-se 
a Tl e Rb. Os elementos Ba, K, Na e Sr formam 
um grupo relativamente isolado, cuja caracterís-
tica é um relacionamento inverso com os demais 
elementos; aparece isolado também o par Ca – 
Mg, unido em baixo grau à primeira associação 
mencionada.

Examinando-se as correlações somente 
entre as amostras coletadas nos domínios da 
Formação Jandaira (anexo V B), os grupos en-
contram-se mais nítidos, embora praticamente 
os mesmos uma vez que o número de amostras 
neste terreno é muito grande (74% do total). Os 
relacionamentos mais importantes também unem 
os elementos como já visto acima, notando-se 
agora a participação dos elementos Ga e Sc para 
conciliar elementos com diferentes afinidades. O 
grupo Ce, Th, Y e lantanídeos é bem demarcado, 
atando-se a Ti e a Zr e Hf. O par Ca – Mg tem 
uma baixa relação com S e Sr, este se vincula 
mais fortemente a Ba e K, e todos eles apresen-
tam predominância de coeficientes negativos na 
relação com os demais elementos.

Para os sedimentos da Formação Açu, as 
correlações que sobressaem da matriz (Anexo V 
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Figura VII.3.13 – zonas de valores elevados nos sedimentos de corrente
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C) são entre os elementos lantanídeos mais Th, Y 
e U, tendo subordinada relação com o par Zr – Hf. 
A associação entre siderófilos e litófilos é ainda 
importante, agora com coeficientes mais baixos, 
o que acontece também para as junções dentro 
e entre os pares Ba –Sr, e K - Rb. Diferente das 
outras matrizes, ao par Mg - Ca encontram-se li-
gados preferencialmente elementos de afinidade 
máfica, 

Nas amostras provenientes das zonas com 
depósitos quaternários não se esperam diferen-
ças das associações já vistas, uma vez que seu 
material constituinte deriva principalmente das 
formações mencionadas. Neste caso vê-se des-
tacada também a associação entre os elementos 
de terras raras, e o núcleo consistente de Cr, Fe, 
Ni, V que se relaciona ao outro, Al, Ga, Be, ten-
do como ligantes intermediários os elementos Li, 
Sc e Zn. Alguns pares ou grupos aparecem mais 
definidos, como Ba-Sr, K-Rb e Nb-Ta-Ti, de fa-
ses minerais que, provavelmente, se encontram 
realçadas devido ao menor número de amostras 
deste grupo.

Para P, as relações com outros elementos 
podem ser examinadas em detalhe na tabe-
la VII.3.2. O elemento mostra preferência para 
ligar-se ao Zn, e secundariamente, a Fe e V nos 
sedimentos sob influência da Formação Açu e a 
Ni, Sc, Sn, V e Be no material aluvionar. Em ní-
veis inferiores de relacionamento, P mostra uma 
geral aderência especialmente a Cu, Mo, Ni e, 
considerando a separação entre os grupos Açu e 
Jandaira, para vários outros elementos siderófi-
los e litófilos. Como destaque se observa a forte 
junção do P com o elemento Sb e fraca com Mn 
e o par Ca-Mg nos sedimentos da Formação Jan-
daira, em direta oposição ao observado para as 
amostras do grupo da Formação Açu. Nos depósi-
tos aluviais o comportamento assemelha-se mais 
ao visto para o grupo de amostras do domínio 
Jandaira. 

É possível que tais ligações do elemento 
químico P nesse material secundário sejam em 
muito devida a processos de co-precipitação com 
óxidos de Ferro, talvez com proveniência, que 
deve ser investigada, de fertilizantes fosfatados 
se generalizada sua utilização na agricultura re-
gional.

As associações complexas descritas pare-
cem revelar a presença de feldspatos, minerais 
fêmicos, minerais do grupo das argilas, acessó-

rios resistatos tipo monazita, apatita e zircão e 
ainda óxidos/hidróxidos secundários de Fe no 
material dos sedimentos de corrente. 

A análise de fatores contribui para melhor 
definir a constituição do material aluvionar cole-
tado pelo Projeto. Nas figuras VII.3.14 e VII.3.15 
pode-se analisar mais facilmente as cargas e fa-
tores extraídos, que se encontram registrados 
nas tabelas do Anexo VI (A, B, C). Estão pre-
sentes todos os elementos com carga superior 
a 0,3 (sedimentos total) e 0,5 (Açu e Jandaira) 
e, ao menos, dois elementos para cada fator; na 
base encontram-se anotados os elementos que 
não atingem o mínimo marcado no gráfico, mas 
que complementam a informação.  

Os modelos apresentados explicam 75, 81 
e 78%, respectivamente, da variabilidade dos 
dados nos sedimentos in totum, e nos subcon-
juntos de sedimentos da Formação Açu (com a 
participação de amostras de outras unidades) e 
da Formação Jandaira. Além da semelhança de 
modelo e do percentual total da variância, os fa-
tores principais I e II de cada grupo são análogos 
em composição e muito próximos nas respectivas 
taxas de influência nos dados; sozinhos, respon-
dem por quase metade da variabilidade geral ob-
servada. 

O fator I corresponde àquela associação 
complexa encontrada e definida no anterior es-
tudo das correlações, que junta firmemente ele-
mentos de diferentes afinidades primárias. No 
grupo total das amostras, o fator junta 29 ele-
mentos mais outros três com cargas negativas, 
que são também componentes do fator III; con-
tribui com 33,50% da variabilidade total dos da-
dos. Com pouco melhor resolução pela separação 
do conjunto total em duas influências, os percen-
tuais de variância são próximos de 34% para o 
grupo da Formação Açu, com cargas acima de 
0,9 dos elementos Fe, V, Ga, Ni, Sc, Cr e Zn e de 
30% para o grupo da Formação Jandaira, com 
cargas pouco menores desses elementos (0,8 a 
0,9). A principal diferença entre os fatores dos 
dois grupos consiste na participação mais impor-
tante dos elementos calcófilos As, Cd, Mo e Sb  e 
ainda P no grupo da Formação Açu e dos litófilos 
Rb,Ta, Ti, W, Y e Yb no conjunto de dados da 
Formação Jandaira. Este fator complexo parece 
representar materiais terrígenos com muito forte 
contribuição de minerais secundários de argilas e 
oxi-hidróxidos de Ferro, aos quais os elementos 
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TOTAL R  
 

JANDAIRA R  AçU R  
 

DEP. ALUV. R

 Zn 0,71 Zn 0,76

Zn  0,70 R2 = 0,5  R2 = 0,5 V 0,67
Fe 0,67

 R2 = 0,5 Zn  0,70
Cu  0,68
Ni  0,68
Sc  0,65
Sn  0,65
V  0,65
Be  0,63

Ga 0,59
Cu 0,58
Al 0,58
Ni 0,58
Sc 0,58
Mo 0,57
Sn 0,56
V 0,55
Y 0,55
Co 0,55

R2 = 0,4 Ni 0,58
Mo 0,57
Sb 0,55
Cu 0,55

R2 = 0,4 Li 0,62
Sn 0,60
Cu 0,59
Mg 0,59
Ni 0,59
Co 0,58
Mo 0,57
Ca 0,56
Y 0,56
Mn 0,55
Sc 0,55

R2 = 0,4 Ga 0,61
Fe 0,60
Mo 0,60
Al 0,59
Cr 0,59
Ta 0,58
Sb 0,57
Nb 0,57
Y 0,57
Co 0,56
Yb 0,56

Fe 0,54
Cr 0,54
Be 0,54
S 0,54
Li 0,53
Yb 0,53
W 0,53
Sb 0,53
Nb 0,51
Lu 0,51
Tb 0,50
Cd 0,49
Mn 0,48
Ti 0,45
Ta 0,45

R2 = 0,3 Ga 0,54
Al 0,54
Sc 0,54
S 0,53
Cr 0,51
Sn 0,51
V 0,51
Y 0,51
Yb 0,50
Li 0,50
Co 0,50
W 0,49
Fe 0,48
Nb 0,48
Lu 0,48
Cd 0,47
Tb 0,46
U 0,46
Be 0,46

R2 = 0,3 S 0,54
Tb 0,54
Cr 0,54
Ga 0,53
Be 0,53
W 0,52
Al 0,52
Yb 0,49
Lu 0,46

R2 = 0,3 Lu 0,54
Li 0,53
W 0,52
Tb 0,50
As 0,49
Tl 0,49
Cd 0,47

U 0,44
La 0,42
Ce 0,41
As 0,40
Tl 0,35
Th 0,35
Bi 0,31
Zr 0,30
Hf 0,30
Pb 0,28
Mg 0,25
Ca 0,23
Rb 0,18
K -0,19
Sr -0,23
Ba -0,26
Na não sig.

R2 = 0,2 As 0,43
Ti 0,42
Mn 0,42
Tl 0,42
Ta 0,41
La 0,39
Ce 0,38
Zr 0,37
Hf 0,35
Th 0,34
Pb 0,32
Bi 0,29
Rb 0,25
Na 0,19
Mg 0,08
Ba -0,16
Sr -0,18
Ca não sig.
K não sig.

R2 = 0,2 Ce 0,42
La 0,41
Sb 0,40
Cd 0,40
Ti 0,37
Nb 0,35
Bi 0,31
U 0,26
Ta 0,25
Th 0,25
Rb -0,15
Tl -0,16
Sr -0,21
K -0,30
Ba -0,31
As não sig.
Hf não sig.
Na não sig.
Pb não sig.
Zr não sig.

R2 = 0,2 Ca 0,43
Ti 0,41
Ce 0,40
La 0,39
Mg 0,36
U 0,32
Th 0,30
Ba não sig.
Bi não sig.
Hf não sig.
K não sig.
Mn não sig.
Na não sig.
Pb não sig.
Rb não sig.
S não sig.
Sr não sig.
Zr não sig.

Tabela VII.3.2 - Correlações do Fósforo (P) em sedimentos de corrente
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fixam-se estruturalmente durante sua formação 
no ambiente supergênico ou são sorvidos na fase 
de transporte e deposição. 

A distribuição dos escores mais altos do 
fator I (figura VII.3.16) praticamente mapeia a 
área de ocorrência da Formação Jandaira nas fo-
lhas a oeste, em especial a Quixeré. Têm ênfa-
se nas cabeceiras de cursos d’água que drenam 
para nordeste e este, a partir do interflúvio des-
tas com a bacia do Rio Jaguaribe. É menos senti-
da na Folha Mossoró e quase inexistente na Folha 
Jandaira, a leste da área do Projeto. 

Os fatores II têm praticamente a mesma 
composição (com alguma interferência de Hf, 
Ti, Zr no conjunto total dos sedimentos). São 
observadas altas cargas para Ce, La, Tb, Th e 
menores para U, Y e Yb (mais Lu nas amostras 
Açu), confirmando também o forte agrupamento 
associado visto no item de correlações. As vari-
âncias explicadas são de 17% nos materiais da 
Formação Açu e 14% nos da Formação Jandaira e 

na total. Pode ser atribuído a minerais acessórios 
que contêm terras raras, notadamente allanita e 
monazita, mas também apatita, xenotima e al-
guns epidotos, que são relativamente estáveis e 
se acumulam no ambiente intempérico. 

Este fator aparenta marcar o contato da 
Formação Açu com a Formação Jandaira  realçan-
do-o com locais ou picos de altos valores, des-
contínuos ao longo da faixa de contato. No oeste, 
tais picos predominam no limite entre as folhas 
Limoeiro do Norte e Quixeré e no nordeste da Fo-
lha Iracema e, na porção leste do Projeto, no sul 
da Folha Jandaira (figura VII.3.16). 

Os fatores III, IV e V do conjunto total de 
amostras total são inversos ou negativos, por te-
rem cargas desse caráter nos elementos que os 
constituem: Ba, Ca, K, Mg, Na, Rb, S, Sr e Tl (o 
elemento Pb tem carga positiva, com valor pou-
co expressivo, no fator V); explicam juntos cer-
ca de 12% da variabilidade dos dados. Espelham 
as amostras, em maior quantidade, provenientes 

Figura VII.3.14 – Estruturas dos fatores - extração de comunalidade- sedimento total
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da Formação Jandaira, que apresentam a mesma 
estrutura (com exceção de Rb e Tl), totalizando 
14% da variação. No modelo dos dados da For-
mação Açu aparece somente o fator III (K, Rb) 
dessa categoria, sendo responsável por apenas 
4% da variância dos dados. Tais elementos são 
ligados primariamente a minerais félsicos tipo 
feldspatos e calcitas, enquanto S e Tl podem ter 
origem em piritas. A composição do fator com 
elementos cujas cargas são negativas implica 
que sua influência, na variabilidade dos dados, é 

a deficiência da associação de elementos que o 
constitui (ausência dos minerais).

Devido a essa característica de quantificar 
deficiência ao invés de enriquecimento, não são 
apresentados mapas desses fatores.

O fator VI, determinado sobre todos os se-
dimentos, é composto por As, Cd, Mo, Sb (cargas 
acima de 0,5) e secundariamente Ni, P, Pb e Zn, 
alcançando 6,6% da variância geral. Deriva dos 
sedimentos coletados sobre a Formação Jandai-
ra, cujo modelo tem aqueles elementos de maior 

Figura VII.3.15 – Estruturas dos fatores e extração de comunalidade- sedimento total.
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Figura VII.3.16 – Distribuição dos escores dos fatores – Todos sedimentos
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carga acima mencionados, com valores bem pró-
ximos (loadings entre 0,62 e 0,73) montando o 
fator V que explica 7,5% da variação existente 
nos dados. O fator com esta composição ine-
xiste no material da Formação Açu, sendo estes 
elementos incorporados em parte ao fator I do 
modelo. Por agrupar elementos calcófilos, é um 
fator que pode ser atribuído a sulfetos. Todavia, 
a distribuição geográfica muito restrita deste fa-
tor, vista na figura VII.3.17, levanta suspeita que 
possa ser de fonte antropogênica, pois são tam-
bém constituintes de adubos e pesticidas.

Dois núcleos bem distintos marcam o mapa 
deste fator. O mais importante abrange quase 
toda a parte oriental da Folha Jandaira, leste da 
área, contendo amostras colhidas no Riacho Tu-
bibau e em outras drenagens que demandam o 
litoral, sob influência da Formação Jandaira e do 
Grupo Barreiras. O outro importante agrupamen-
to é visto na bacia do médio e baixo Córrego Mata 
Fresca, nordeste da Folha Quixeré e sudeste da 
Folha Aracati, também em terrenos da Formação 
Jandaira e alguns corpos do Grupo Barreiras. 

Os elementos Lu e Tl formam o fator VII no 
modelo gerado utilizando-se todos os sedimentos 
de corrente. Suas cargas têm valores próximos 
a 0,75 e o fator contribui 3,23% para a flutua-
ção dos dados. Também é o fator VII do grupo 
de amostras da F. Jandaira, com  cargas pouco 
maiores (0,83 Lu e 0,76 Tl)  e o fator VII do con-
junto Açu, com cargas distintas, de 0,85 do Tl 
e 0,50 do Lu; nesses modelos, contribuem res-
pectivamente com 3,63 e 2,92% na variabilidade 
geral. Lutécio ocorre na natureza com minerais 
que contem terras raras e o Tálio encontra-se 
em minerais de Potássio – feldspatos, minerais 
de argilas e nas piritas. Como é um fator bem 
caracterizado, os dois elementos devem ocorrer 
em alguma fase ou composto natural ou artificial 
bem específico. Este último caso é mais provável, 
uma vez que o Tálio é um veneno muito potente, 
usado em raticidas, e o Lutécio tem uso em ca-
talisadores.

No mapa da figura VII.3.16 vê-se dois picos 
de elevados valores para este fator, situados um 
na região centro-oeste da Folha Quixeré, num 
pequeno formador do Riacho do Bom Sucesso, 
interflúvio com o Riacho do Tapuio, domínio da 
Formação Jandaira e o outro no norte da Folha 
Apodi, em sedimentos do Córrego do Apodi que 
drena a unidade geológica Formação Açu.  

O elemento Mn é o principal componente 
de um fator encontrado nos três modelos cria-
dos, sempre com cargas relativamente baixas. 
No conjunto total de sedimentos constitui o fator 
VII, com carga de 0,36 e tendo dissociados os 
elementos Ta e Nb ( cargas negativas); apenas 
1,73% da variância total é explicada por este fa-
tor.  No grupo da Formação Jandaira, o fator IX, 
com influência de 2,10% na variação geral, é for-
mado principalmente por Mn e Co, com cargas de 
0,46 e 0,35, que são inferiores ao limite de 0,5 
da figura, mas significativo devido ao grande nú-
mero de amostras do grupo. A maior carga des-
te elemento, de 0,60, junto com o Cd (peso de 
0,50, incide no fator VI dos dados da Formação 
Açu, que colabora com 2,89% para a variação do 
grupo. A esses fatores podem ser atribuídos oxi-
-hidróxidos de Manganês formados no ambiente 
secundário, ao precipitar e cobrir o material alu-
vionar existente e em deslocamento no leito da 
drenagem.

O fator tem distribuição bastante irregular, 
com ampla zona no canto sudoeste da área, Fo-
lha Iracema, em sedimentos de pequenos tribu-
tários de um afluente pela margem direita do Rio 
Jaguaribe, que recebem materiais especialmen-
te do Complexo Jaguaretama. Outros pequenos 
núcleos são vistos no noroeste da Folha Quixe-
ré e centro-leste da Folha Aracati, também em 
drenagem da rede hidrográfica do Jaguaribe e 
materiais da Formação Jandaira. Um outro pico 
a pequena distância para sudeste corresponde a 
amostras da bacia do Córrego Mata Fresca. 

O fator IX (Figura VII.3.17) é o último do 
modelo construído com todos os resultados dos 
sedimentos, e contribui com 4,21% da variabili-
dade total; é caracterizado pela associação de Hf 
e Zr, com cargas muito próximas de 0,77; Ti e U 
são secundários, e completam o fator com cargas 
pouco maiores de 0,3. O peso desses elementos 
é maior no conjunto da Formação Açu (fator V 
– 4,67% da variância), atingindo 0,87 para Hf e 
0,83 para Zr; o Titânio é suplementar, com valor 
de 0,42, e o Urânio está praticamente ausente. 
No fator VII do grupo de sedimentos da Forma-
ção Jandaira, os pesos dos dois elementos prin-
cipais ficam em torno de 0,68 e os secundários 
registram somente loadings de 0,36. Neste caso 
a variação explicada é de 3,76%.  Esta junção 
de elementos em um fator, robusta em todos os 
modelos, é atribuída ao mineral acessório zircão.
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Figura VII.3.17 – Distribuição dos escores dos fatores – Todos sedimentos
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Os maiores valores dos escores são restri-
tos ao sul da área, nas folhas Iracema, Apodi e 
Augusto Severo. Com exceção de um pequeno 
núcleo no limite norte da Folha Apodi, constituí-
do por amostras no médio Córrego do Apodi em 
terrenos da Formação Jandaira, as demais mani-
festações deste fator são compostas por amos-
tras colhidas na Formação Açu e, aparentemente, 
com também influência das rochas ígneas e me-
tamórficas ocorrentes logo a sul.  

Nos modelos individualizados, restam os 
fatores X e XI nos sedimentos da Formação Jan-
daira com influência de 1,62 e 1,57% na variabi-
lidade dos dados e os fatores IX, X, XI dos ma-
teriais da Formação Açu, com respectivos 2,77, 
2,03 e 3,57% dessa variação.  

No primeiro conjunto, os fatores são com-
postos por Rb e Nb com cargas em torno de 0,30 
(fator X) e P e Zn, com cargas de 0,40 e 0,36 
(Fator XI, que será visto adiante). Têm pouca in-
fluência neste modelo, e podem ser atribuídos, 
respectivamente, a k-feldspatos e biotitas (e 
seus produtos diretos de alteração – argilas) e a 
óxidos-hidróxidos de Ferro co-precipitados, res-
pectivamente.

No segundo conjunto, da Formação Açu, os 
três fatores somam 8,37% da variação explicada, 

sendo formados por S e Nb  com cargas de 0,63 
e 0,39 (IX), As e Mg, este inverso, com cargas 
em torno de 0,39 (X) e Pb e Ca, este negativo, 
com peso de 0,68 e 0,65 (fator XI). São fatores 
aparentemente ligados a sulfetos, mas em fases 
dissociadas uma das outras.  A combinação dos 
três seria quase equivalente ao fator V do modelo 
Jandaira e ao fator VI considerando-se o conjunto 
global dos sedimentos.  

      
VII.3.5.5 – PROSPECÇÃO PARA FÓSFORO

Os dados obtidos na prospecção para fos-
fatos sedimentares, pautada principalmente na 
distribuição do fósforo e suas relações com os ou-
tros elementos, não revelam grandes disparida-
des internas no conjunto de dados que poderiam 
indicar, por si só, a presença de subgrupos de 
amostras irregulares ou anormais do elemento 
desejado e, portanto, levar diretamente a algum 
alvo promissor.   

A comprovação desse fato pode ser obser-
vada na figura VII.3.18, a qual aborda um mo-
delo probabilístico da distribuição do fósforo, ge-
rado apenas para as amostras de sedimentos de 
corrente colhidas no domínio da Formação Jan-
daira, cujo ambiente é o mais propício para seu 

Figura VII.3.18 – Gráfico de probabilidade do P – Sedimentos da Fm Jandaíra
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enriquecimento. Constata-se pelo gráfico a pre-
sença de uma única população com distribuição 
lognormal ou, tendendo-se a segmentar a reta 
do modelo para um melhor ajuste à curva de fre-
quência, uma única população com pequena de-
ficiência de valores altos; é registrada também 
pequena irregularidade na extremidade corres-
pondente a baixos teores, inferiores a 100 ppm. 
Seu melhor limiar é o assinalado, de 900 ppm, 
valor utilizado no mapa de sua distribuição visto 
anteriormente. Deve-se comentar que os poucos 
valores determinados acima deste limiar podem 
ser ainda considerados normais, apenas com me-
nor chance de serem encontrados no conjunto de 
amostras.

Os valores de fósforo relacionados aos es-
cores do Fator XI obtido no material coletado no 
domínio da Formação Jandaira, admitindo teores 
relativamente altos teores do elemento em zo-
nas de baixos escores do fator, poderiam indi-
car a presença de fosforo em outra fase mineral 
que não oxi-hidróxidos de ferro, especialmen-
te. O mapa resultante é apresentado na figura 
VII.3.19.

As três regiões assinaladas no mapa da fi-
gura VII. 3.19, estão muito próximas a centros 
urbanos, tais como as cidades de Apodi, Felipe 
Guerra, Baraúna, Quixeré e Limoeiro do Norte. 
Considerando tais proximidades, ‘e provável que 
o fósforo dessas amostras seja proveniente da 
adubação de áreas agrícolas, ainda não firme-
mente incorporado à estrutura dos óxidos secun-
dários em formação nos solos. Na tentativa de 
eliminar a perturbação de insumos agrícolas e 
óxidos secundários no sinal geoquímico dos sedi-
mentos de corrente, procurou-se testar a técnica 
multiplicativa de intensificar os resultados dese-
jados. Para tanto foi calculado um índice I, quo-
ciente entre o resultado da multiplicação entre 
as unidades reduzidas dos logaritmos de P e U 
(cuja correlação é esperada) como dividendo, e o 
divisor, composto pelo resultado da multiplicação 
entre as unidades reduzidas de Fe e Zn, também 
em logs.  

A figura VII.3.20 apresenta a distribuição 
em área dos valores deste índice e também como 
contornos, tendo superpostos os resultados para 
fósforo determinados nos sedimentos de corren-
te.

As amostras com índices maiores ocorrem 
tipicamente na estreita faixa da Formação Açu, 

com uma concentração expressiva no canto SE 
da Folha Limoeiro do Norte, nas cabeceiras de um 
afluente pela margem direita do Rio Jaguaribe. 
A unidade geológica que marca as amostras ali 
coletadas é a Formação Açu, arenitos que devem 
conter, em maior quantidade, minerais acessó-
rios tipo apatita, xenotima e monazita. No leste 
da Folha Apodi sobressaem várias amostras de 
altos valores, que podem ser derivadas da Suíte 
Intrusiva D. Inês, ocorrente logo a sul.  Na por-
ção ocidental da Folha Jandaira aparecem vários 
pontos com índices intermediários a altos, mas 
com variada influência de argilas e areias do Gru-
po Barreiras.

No âmbito da Formação Jandaira os valores 
de fósforo são discretos, aparecendo um único 
ponto da classe de teores mais elevados no sul 
da Folha Mossoró, bacia do Riacho Baixa Grande.

O exame a relação do fósforo com o ele-
mento Urânio, cuja estreita associação é uma 
característica tipológica desses jazimentos mine-
rais, pode ser visualizada no diagrama da figura 
VII.3.21. Os pontos que obedecem a uma rela-
ção linear positiva ocorrem dispersos de manei-
ra homogênea por toda a área amostrada; estão 
praticamente isolados e não formam quaisquer 
agrupamentos, localizados, de amostras que de-
monstrem essa forte união independentemente 
das concentrações reportadas, e que, portanto, 
seriam possivelmente significativos mesmo em 
relativamente baixos teores.

Com esta constatação, conjugada aos estu-
dos anteriores, permite se deduzir que não exis-
tem indícios inequívocos de manifestações super-
ficiais de mineralizações de Fósforo, impressos 
nos sedimentos de corrente amostrados na área.  

Foram coletadas 977 amostras de concen-
trados de bateia distribuídas em 11 cartas topo-
gráficas, nas porções favoráveis metalogenetica-
mente, tomando como base os conhecimentos 
geológicos da região e os modos de ocorrência da 
mineralização. As coletas foram feitas nas esta-
ções onde foi coletado o sedimento de corrente. O 
material foi concentrado por meio de bateia ainda 
no campo, sendo as amostras enviadas para aná-
lise no laboratório da Geosol em Minas Gerais. 
Determinado número de grãos de cada amostra 
foram examinados e identificados sob lupa bino-
cular, sendo as quantidades (proporções) de cada 
mineral estimadas segundo uma escala semi-
-quantitativa, com registros dos percentís  <1%, 
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Figura VII.3.19 – Fator XI e distribuição de P nos sedimentos da Formação Jandaíra
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1 a 5%, 5 a 25%, 25 a 50%, 50 a 75% e 75% 
a 100%, conforme sua abundância na amostra 
sob exame. Os resultados das análises minera-
lómetrica semi-quantitativa dos concentrados de 
bateia não foram submetidos a tratamento esta-
tístico. Foram identificados 34 minerais, onde os 
20 mais representativos são listados e têm suas 
abundâncias graficamente representadas por his-
togramas na figura VII.3.22.

Nos concentrados de bateia foram identifi-
cados os seguintes minerais fosfáticos: apatita, 
monazita, xenotímio (Figura VII.3.23). 

A apatita foi encontrada em 4 amostras e 
apresentaram valores menores que 1%. A mo-
nazita foi encontrada em 440 amostras, sendo 
esse mineral o mais representativo, chegando a 
apresentar 41 amostras com valores no percentil 
25% a 50%, esses valores foram observados na 
porção NW da área. É possível fazer uma associa-
ção desses minerais com as rochas que compõem 
as formações Jandaira e Açu. O xenotímio com 
30 amostras e o anátasio com 300 amostras não 
ultrapassaram 1%, provavelmente são oriundos 
de rochas acidas e alcalinas. Além desses mi-

Figura VII.3.20 – Índice multiplicativo para P e sua distribuição geográfica 
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nerais fosfáticos supracitados, alvo do referido 
estudo, foi observado a presença de alguns mi-
nerais kimberliticos como a ilmenita encontrada 
em 6 amostras com valores menores que 1% e 
o espinélio observado em 5 amostras com valo-
res  inferiores a 1% na escala semi-quantitativa 

adota (Figura VII.3.24); Silicatos: estaurolita foi 
encontrada em 915 amostras e o percentil mais 
significativo foi o de 5%-25% (309 amostras), 
Zircão com 722 amostras apresentou valores en-
tre 5% e 25% e turmalina encontrada em 959 
amostras com 570 amostras entre 5% a 25%; 

Figura VII.3.21 – Relação entre os elementos Fósforo e Urânio
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Figura VII.3.22 – Frequência de alguns dos minerais da análise semi-quantitativa do concentrado de bateia da 
Bacia Potiguar.
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Figura VII.3.23– Mapa com as amostras de concentrado de bateia mostrando os minerais fosfáticos e afins.

Figura VII.3.24 – Mapa com as amostras de concentrado de bateia mostrando os minerais satélite associados 
a corpos kimberliticos.
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Óxidos do grupo do espinélio como a Gahnita 
com 360 amostras com valores inferiores a 1%.  

VII.3.6 CONCLUSõES E RECOMENDAçõES

Os resultados das análises químicas reali-
zadas, até o momento, sobre as amostras sele-
cionadas em afloramentos visitados, mostraram 
baixo teor de P2O5 (≤0,01- 0,3%) independen-
temente da natureza microfaciológica de calcá-
rios analisados e arenitos. Esperava-se que a 
presença de grande quantidade de bioclastos e 
pelotilhas/coprólitos constatada durante os es-
tudos petrográficos pudessem estar correlacio-
nados a mineralização de fosfato, o que não foi 
observado. Desta maneira não é possível fazer 
uma correlação acurada entre o tipo de calcários 
(microfacies) e o conteúdo de P2O5. Acredita-se 
que os processos diagenéticos (recristalização, 
dolomitização, entre outros) poderão ser respon-
sibilizados pela “fuga” do fosfato inerente em cal-
cários biogênicos, principalmente em sequências 
carbonáticas de eventos trangressivos e de tem-
pestades.

A prospecção regional por sedimentos de 
corrente não forneceu uma indicação segura so-
bre a existência de zonas ou faixas enriquecidas 
em fosfatos sedimentares com dimensão afloran-
te suficiente para imprimir sua assinatura nesse 
material. Quanto aos outros elementos, não sur-
giram anormalidades que associassem altos e/ou 
extremos resultados analíticos a uma distribuição 
geográfica marcante das respectivas amostras. 

As áreas sugeridas para futuros trabalhos 
situam-se na Folha Quixeré e estão indicadas no 
mapa da figura 4. A primeira região, no noroeste 
da folha, tem um interessante ajuntamento de 
amostras com valores relativamente elevados de 
Ag, Cu, Fe, Mo, P, Pb e V e ainda duas amos-
tras altas no elemento césio, e está situada em 
uma posição de interesse em relação à estrati-
grafia local - contato geológico entre as forma-
ções Jandaira e Açu. O segundo local, sudeste 
da mencionada folha e área central da superfície 
aflorante da Formação Jandaira, desperta aten-
ção pela dicotomia entre os resultados de Ca 
e Mg e de Rb e Sr, ainda abrangendo algumas 
amostras com resultados altos em enxofre. Con-
siderando o ambiente de deposição da Formação 
Jandaira, a menção de resultados altos para os 
elementos Cs, Rb, S e Sr, faz pensar em minera-

lizações de zeolitas (polucita) e de celestita. Este 
último mineral tem ocorrência conhecida nessa 
região, no local denominado Poço Comprido, no 
Riacho Tapuio, onde celestita estratiforme e filo-
neana  ocorre em rochas dolomíticas (Angelim 
et al. 2007). Tal fato é importante, pois indica 
que pequenas manifestações de elementos quí-
micos nos sedimentos podem ser significativas, 
recomendando a execução de estudos, agora em 
detalhe, na região. 

 Em novas etapas de campo serão inves-
tigadas essas regiões sugeridas como potenciais 
pelo sedimento de corrente e também faremos 
contato com a Petrobras, com objetivo de verifi-
car as amostras de calhas dos poços, nas porções 
em que se tem o conhecimento do marco radiota-
vio, demarcado por Matsuda (1988). 
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dessas anomalias puderam ser checadas no cam-
po. Em alguns casos, como por exemplo, na área 
de ocorrência do corpo alcalino-carbonatítico de 
Seis Lagos (Figura VIII.2), outros alvos impor-
tantes foram definidos, alguns com assinaturas 
geofísicas similares a Seis Lagos, mas não foram 
ainda checados devido também a dificuldade de 
acesso e disponibilidade orçamentária.

Na Província Borborema, domínio de São 
José do Campestre (RN), foi realizada a checa-
gem de 30 anomalias geofísicas. Destas, pelo 
menos 7 anomalias mostram-se com potencial 
para corpos alcalino-carbonatíticos e estão sendo 
investigadas do ponto de vista petrográfico, lito-
geoquímico e químico-mineral. Na região de Pla-
nalto da Serra (MT) estão sendo investigadas 8 
anomalias magnetométricas, inclusive com estu-
dos geofísicos terrestres e preliminarmente, em 
pelo menos duas delas, foi detectada concentra-
ções anômalas de P no solo (os resultados deste 
trabalho estão em Abreu Filho et al. 2011).  No 
Rio Grande do Sul, na localidade de Três Estradas 
(Lavras do Sul), dois corpos com teores anômalos 
em P foram caracterizados como carbonatitos. Na 
região de Xique-Xique (BA) foram investigadas 5 
anomalias magnetométricas associadas a lagoas. 
Esta região foi selecionada por conter minerais 
enriquecidos em Nb. A região apresenta extensa 
cobertura aluvionar e em apenas um dos alvos 
os teores em P no sedimento de fundo de lagoa 
foram anômalos. Na região de Piedade (SP) ve-
rificou-se a presença de solo vermelho, argiloso, 
muito rico em magnetita, rocha fenitizada altera-

VIII.1 - INTRODUÇÃO

No Brasil são reconhecidos cerca de 27 
corpos alcalino-carbonatíticos, onde pelo menos 
12 desses corpos são mineralizados em fosfato. 
As técnicas de aeromagnetometria e aerogama-
espectometria são métodos geofísicos robus-
tos utilizados no reconhecimento de intrusões 
alcalino-carbonatíticas, as quais contêm normal-
mente teores significativos em elementos radio-
ativos e minerais magnéticos, como a magneti-
ta e ilmenita. Esses métodos também permitem 
elucidar o arcabouço tectono-estrutural condicio-
nante dessas intrusões, elementos chaves para a 
delimitação destes corpos intrusivos.

Diante deste fato, a pesquisa para depósi-
tos de fosfato magmatogênico teve como primei-
ra aproximação a investigação dos levantamen-
tos aerogeofísicos disponíveis, preferencialmente 
aqueles de maior resolução ou em áreas com 
condicionantes tectônicas importantes. Neste 
sentido, foram investigados 30 levantamentos 
aerogeofísicos com assinaturas compatíveis para 
corpos alcalino-carbonatíticos (Quadro VIII.1 e 
Figura VIII.1 ).

A investigação permitiu selecionar cerca de 
315 anomalias potenciais, algumas descartadas 
por estarem relacionadas a corpos ultramáficos 
já conhecidos sem afinidade alcalina (exemplo 
destacado na figura VIII.1). Para selecionar os 
alvos geofísicos, adotaram-se os critérios defini-
dos e apresentados no capítulo IV deste relatório. 
Devido à indisponibilidade de equipe, apenas 51 

Capítulo VIII PESQUISA DE FOSFATO EM ÁREAS 
COM POTENCIAL PARA DEPÓSITOS 
MAGMATOGÊNICOS
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Região Aerolevantamento Geofísico

Nordeste

Borda Leste do Planalto da Borborema

Médio São Francisco

Cristalândia do Piauí

Pernambuco-Paraíba

Norte do Ceará

Novo Oriente

Campo Alegre de Lourdes-Mortugaba

Centro-Oeste

Faixa Brasília Sul

Noroeste Mato Grosso

Rio Machado

Mato Grosso – Área 1

Mato Grosso – Área 2

Bonito-Porto Murtinho

Alto Parnaíba

Barreiro

Oeste do Arco Magmático de Mara Rosa

Arco Magmático de Mara Rosa

Arco Magmático de Arenópolis

Norte

Sudeste de Rondônia

Amapá

Mapuera

Paru do Oeste

Trombetas

Rio Araguari

Gurupi

Extremo Noroeste do Brasil

Uraricoera

Rio Branco

Sul/Sudeste
Camaquã

São Paulo-Rio de Janeiro

Quadro VIII.1. Relação de levantamentos aerogeofísicos investigados. 
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Figura VIII.2 - Mapa da primeira derivada sobreposto por valores anômalos em Th e U do Projeto Aerogeofísico 
Extremo Noroeste do Brasil. Em preto alvos com prioridade 1 e em  azul claro alvos com prioridade 2, tendo em 
vista a correlação com o Morro dos Seis Lagos e Trends estruturais.

Figura VIII.1 - Alguns exemplos da investigação para corpos alcalino-carbonatíticos nos levantamentos aeroge-
ofísicos da região centro-oeste e sudeste do Brasil. Em amarelo os alvos selecionados.
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va por novos resultados. Os itens subseqüentes 
deste capítulo demonstram alguns dos resultados 
dessa pesquisa para depósitos de fosfato mag-
matogênico realizada nos estados de Roraima, 
Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Bahia.

VIII.1.1 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁ-
FICAS

ABREU FILHO, W.; BORGES, F.R.; ABRAM, M.B. 
Projeto Fosfato Brasil: Áreas Araras/Serra do Ca-
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da, blocos de barita e crostas ferruginosas e/ou 
manganesíferas. O reprocessamento dos dados 
aerogeofísicos do Projeto São Paulo-Rio de Janei-
ro permitiu identificar quatro regiões nas proxi-
midades do corpo alcalino de Piedade, as quais 
serão investigadas. Em Bonito-Porto Murtinho, 
estado do Mato Grosso do Sul 4, alvos geofísi-
cos foram checados, por enquanto sem resulta-
dos positivos para fosfato. Os resultados da área 
Planalto da Serra fazem parte do texto do Projeto 
Fosfato Mato Grosso e não serão aqui apresen-
tados. Os trabalhos de checagem de anomalias 
continuam nas regiões de Repartimento (RR) e 
Bonito-Porto Murtinho (MS), ainda na expectati-
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Geoquímica prospectiva nos mármores de 
idade neoproterozóica do Domínio Encruzilhada 
do Sul. 

Os alvos foram selecionados através de ae-
rogeofísica, litologias, geoquímica de sedimentos 
de corrente, solos e grãos de apatita em concen-
trados de bateia.

A interpretação dos dados aerogeofísi-
cos baseou-se no projeto intitulado Camaquã 
(n.1010), voado no ano de 1972, com direção 
das linhas de voo NW-SE, espaçamento entre as 
linhas de voo de 1 km a uma altura de 150 m. 
No processamento e interpretação dos dados ae-
rogeofísicos foram selecionadas pequenas áreas 
e alvos a serem posteriormente estudados. Na 
seleção de alvos potenciais foram adotados os 
seguintes critérios:

Analise do mapa magnético e seus subpro-
dutos, como primeira derivada vertical e sinal 
analítico. 

Aplicação de dados gamaespectrométricos 
dos elementos Th, U e K para a seleção de alvos 
com potencial para existência de fosfato magma-
togênico.

Nos afloramentos visitados procedeu-se a 
leitura de valores radiométricos com cintilôme-
tro e de susceptibilidade magnética com kappa-
meter. Nas rochas encontradas nos alvos foram 
aplicados testes para fosfato por meio colorimé-
trico com reagente específico sobre a rocha pul-
verizada. As amostras das anomalias magnéticas 
foram encaminhadas para análises petrográficas 
e químicas. 

A maior parte das amostras de rocha co-
letadas foi analisada no laboratório GEOSOL, 
enquanto que as amostras de sedimentos de 
corrente coletadas estão em preparação no la-
boratório da SUREG-PA, ainda sem resultados 
analíticos. Foram coletadas 90 amostras de água 
fluviais e analisadas para fosfato, flúor e sulfato 
no Laboratório de Análises Químicas Industriais e 
Ambientais – LAQIA da UFSM.

Foram testadas determinações de 20 Ter-
ras Raras em uma amostra anômala de água 
que drena o corpo carbonatítico com alto teor de 
fosfato e outra de background que drena rochas 
com teores baixos de fosfato.

Informações geoquímicas complementares, 
incluindo teores de fósforo, foram compilados da 
geoquímica de solos de alguns alvos potenciais 
prospectados pelas empresas CBC, IAM GOLD e 

VIII.2 – A INVESTIGAÇÃO DE ALVOS COM 
POTENCIAL PARA MINERALIZAÇÃO DE FOS-
FATO NO RIO GRANDE DO SUL

VIII.2.1 - INTRODUçãO

O Projeto Fosfato Brasil no Estado do Rio 
Grande do Sul está contemplado nas atividades 
do Projeto Agrominerais do Rio Grande do Sul 
que se encontra em andamento com previsão 
de término para dezembro de 2011. Este Pro-
jeto procura, além de rochas fosfáticas (desco-
nhecidas no Rio Grande do Sul), outras rochas 
utilizadas pela agroindústria. Até o momento fo-
ram identificados dois corpos carbonatíticos de-
nominados de Três Estradas e Joca Tavares, com 
potencial para depósitos de fosfato. Contudo, o 
Rio Grande do Sul apresenta importantes am-
bientes geológicos para a prospecção de fosfato, 
tanto sedimentar como magmático. No caso dos 
depósitos sedimentares, um destaque pode ser 
dado para as associações sedimentares neopro-
terozóicas distribuídas nos domínios tectônicos 
do Escudo Sul-rio-grandense e para os sedimen-
tos paleozóicos da Bacia do Paraná. Já para os 
depósitos magmáticos, especial destaque pode 
ser dado à borda da Bacia do Paraná e aos line-
amentos subparalelos ao N125o, alvos potenciais 
para a prospecção de fosfato, visto que nesses 
ambientes são encontrados os maiores depósitos 
de fosfato magmáticos brasileiros.  

Os objetivos propostos para a pesquisa do 
projeto no Rio Grande do Sul são:

(I) Identificar a presença de fosforitos em 
mármores e metamargas dos Complexos Meta-
mórficos do Neoproterozóico nos Domínios São 
Gabriel, Encruzilhada e Pelotas e em rochas sedi-
mentares Paleozóicas da Bacia do Paraná;

(II) Identificar corpos intrusivos de afinida-
de alcalina portadores de fosfato e ou potássio, 
em especial carbonatitos e fonolitos, nas inter-
secções dos lineamentos noroeste-nordeste posi-
cionados nas bordas das bacias Neoproterozóica 
(Bacia do Camaquã) e Paleozóica (Bacia do Para-
ná) no Arco de Rio Grande (Figura VIII.2.4);

(III) Geoquímica orientativa, em área com 
carbonatito preservado, por meio de sedimentos 
de corrente, água e solo; 

(IV) Identificação e quantificação de mine-
rais detríticos (apatita) em concentrados de ba-
teia;
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de base para as descrições de sua organização 
interna e de sua compartimentação tectônica.

Durante a última década criou-se certo 
consenso acerca da reconstrução dessa porção 
sul-brasileira da crosta oeste do continente gon-
dwânico, a qual se deduz  ter sido gerada por 
um mosaico de frações arqueanas e paleo a me-
soproterozóicas, reunidas durante o Neoprotero-
zóico Eopaleozóico. A aglutinação é produto de 
uma colagem orogênica composta por diversas 
unidades de associações de rochas, diagnósticas 
de ambientes geotectônicos específicos, embo-
ra os modelos apresentados sejam divergentes 
quanto aos seus aspectos genéticos evolutivos. 
As principais incertezas recaem sobre a ordem 
dos eventos e os mecanismos estruturais rela-
cionados as colisões entre os distintos domínios 
crustais e fragmentos cratônicos.

Os diversos domínios a seguir descritos são 
mostrados na figura VIII.2.2.

O Domínio São Gabriel é constituído por 
gnaisses tonalíticos a granodioríticos, rochas vul-
canossedimentares da fácies xisto-verde a an-
fibolito, unidades máfico-ultramáficas, granitos 
foliados, formados e/ou deformados pelo Evento 
São Gabriel entre 700 Ma e 750 Ma (Chemale Jr. 
et al.1994b).

O Domínio Encruzilhada está situado entre 
o Domínio São Gabriel e o Domínio Pelotas. Com-
preende rochas supracrustais da fácies xisto-ver-

SANTA ELINA.
VIII.2.2 - CARACTERIZAçãO GEOLÓGICA DA 
ÁREA

A área do projeto localiza-se na região 
meridional do Brasil, porção sul do Estado Rio 
Grande do Sul entre as coordenadas de 30o00’ e 
32o00’ S e de 52o00’ e 55o00’ W, com aproxima-
damente 50.000 km2 (Figura VIII.2.1). Esta área 
engloba a pesquisa tanto de fosfato sedimentar, 
como magmatogênico.

O contexto geológico regional da área do 
projeto abrange o segmento sul da Província 
Mantiqueira (Almeida et al.1977), corresponden-
do aos terrenos cristalinos do Escudo Sul Riogran-
dense. O segmento sul da Província Mantiqueira 
encontra-se recoberto a oeste e norte pelas ro-
chas sedimentares do fanerozóico (Carbonífero, 
Permiano, Triássico e Jurássico) da Província do 
Paraná e a leste pelos sedimentos cenozóicos que 
compõem os depósitos aluviais e sedimentares 
costeiros.  No Escudo Sul Riograndense ocorrem 
unidades de associações de rochas metamórficas, 
ígneas e sedimentares distribuídas num comple-
xo arranjo de domínios tectono-estratigráficos.

Os grandes lineamentos regionais NE-SW e 
NW-SE, que segmentam o Escudo Sul Riogran-
dense, exerceram preponderante papel na dis-
posição espacial e preservação desses diferentes 
domínios de associações de rochas e têm servido 

Figura VIII.2.1 – Mapa de localização da área do Projeto.
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gico do Estado do Rio Grande do Sul na escala 
1:750.000 executado pela CPRM (Wildner et al. 
2008).

O esboço tectono-estrutural do escudo Sul 
Riograndense, observado na figura VIII.2.4, indi-
ca que os principais esforços estavam orientados 
segundo NW-SE e reativaram os sistemas das fa-
lhas regionais NE, NS, EW e as falhas de disten-
são NW. O último evento tectônico significativo 
no escudo Sul Riograndense ocorreu no Cretá-
ceo, com a intrusão de diques básicos de direção 
NW do Grupo São Bento, chaminés alcalinas da 
Suíte Alcalina Passo da Capela e kimberlitos da 
Província Kimberlítica Rosário do Sul. Na figura 
VIII.2.4 observa-se, além da Suíte Alcalina Passo 
da Capela, novas ocorrências de rochas alcalinas, 
entre elas os dois carbonatitos caracterizados 
neste trabalho.

Os dois carbonatitos no Arco de Rio Gran-
de estão associados ‘as falhas NE próximas do 
cruzamento com as falhas NW, cujas relações de 
campo e os dados petrográficos indicam que os 
carbonatitos são de idades diferentes. O carbo-
natito Três Estradas apresenta metamorfismo di-
nâmico e está intercalado com metagranitóides e 
anfibolitos provavelmente com idade mínima do 

de a anfibolitos (Complexo Metamórfico Poron-
gos), rochas supracrustais, pelito-carbonáticas e 
ortognaisses, metamorfizadas no fácies anfiboli-
to superior a granulito do Complexo Metamórfi-
co Várzea do Capivarita, além de exposições de 
rochas gnáissicas do Paleoproterozóico.

O Domínio Pelotas corresponde a um típico 
terreno granito-gnáissico, formado e deforma-
do durante o Evento Dom Feliciano, com o pico 
tectono-metamórfico principal entre 625 Ma a 
610 Ma, correspondente ao Complexo Granítico-
-Gnáissico Pinheiro Machado. 

O Domínio Taquarembó, constituído de re-
manescentes de crosta antiga, está representado 
pelo Complexo Granulítico Santa Maria Chico que 
é constituído por gnaisses quartzo-feldspáticos, 
gnaisses máficos, ultramafitos e rochas supra-
crustais, metamorfizados na fácies granulito e 
anfibolito (Nardi & Hartmann 1979). Este domí-
nio está intrudido por granitos brasilianos (Suíte 
Granítica Santo Afonso) e recoberto parcialmen-
te por rochas vulcanossedimentares da cobertura 
molássica, ou Bacia do Camaquã.

A litoestratigrafia da área está exposta no 
mapa geológico base da figura VIII.2.3, utilizado 
pelo projeto, o qual é recorte do mapa geoló-

Figura VIII.2.2 - Mapa Tectônico Simplificado do Rio Grande do Sul, onde destacamos as duas ocorrências de 
carbonatitos (Wildner et al. 2008).
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Figura VIII.2.3 – Mapa Geológico da área adaptado de Wildner et al. (2008). Os círculos pretos representam 
pontos visitados e amostrados pelo projeto. Os vermelhos representam pontos de projetos anteriores.
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Figura VIII.2.4 – Localização das rochas alcalinas de interesse do projeto em mapa com estruturas tectônicas 
do Escudo Sul-rio-grandense elaborado a partir da interpretação de mapas magnetométricos combinado com 
mapas geológicos elaborado por Dias (2001, in Toniolo et al. 2007).

de 93m.
Os estudos petrográficos definem o carbo-

natito de Três Estradas como rocha de granula-
ção fina a média, foliada, formada por carbona-
to (75 a 90%), apatita (10 a 30%), mica (10% 
flogopita), opacos (<5%) e raro anfibólio (Foto 
VIII.2.2). 

O carbonatito Joca Tavares apresenta diâ-
metro em torno de 1,3 Km (figura VIII.2.7 e Foto 
VIII.2.3-A) e registra leituras no cintilômetro 
mais elevadas entre 750 a 1000 cps e no kappa-
meter variável de 0,8 a 95.10-3 SIU. Neste corpo 
são identificados fenocristais de carbonato em 
matriz de carbonato-apatita (Foto VIII.2.3 -C e 
D). Relações de contato são marcadas por vênu-
las de carbonato que cortam a rocha sedimentar 
encaixante (Foto VIII.2.3 - B). O contato com as 
rochas metassedimentares não foi observado no 
campo. A análise química da rocha com vênula-
ções registrou 0,82% de P2O5 (tabela VIII.2.1). 
Assim como em Três Estradas os elementos Ba, 
Ca, Ce, Ga, Hf, La, Nb, Sr, Ta, Tb, Th, Tl, U, W, Y, 
Yb e P2O5  se mostraram elevados, bem como a 

período Criogeniano (Figura VIII.2.5), enquanto 
o carbonatito Joca Tavares não apresenta meta-
morfismo e está intrusivo no contato entre ro-
chas sedimentares do Grupo Cerro do Bugio do 
Ediacariano e metassedimentos da Formação Ar-
roio Marmeleiro do Criogeniano.  

Resultados preliminares sobre o carbonati-
to Três Estradas (Foto VIII.2.1) revelam valores 
extremos de P2O5 entre 25% e 0,66%. Estes va-
lores localizam-se sobre a principal anomalia de 
fósforo em solos. A amostra com o valor acima  
de 25% em fosfato foi coletada em trincheira an-
tiga que corta o carbonatito onde a cintilometria 
registrou valor de 1.800 cps. Outra amostra com 
valor de 20,4% de P2O5 provém de uma crosta 
de alteração sobre o carbonatito com 1.014 cps. 
Uma terceira amostra coletada em afloramen-
to de carbonatito menos intemperizado regis-
trou 3,56% de P2O5. Os demais resultados são 
de amostras de testemunhos de sondagem com 
valores entre 5,66% e 0,19%. Em testemunhos 
de sondagem a espessura do carbonatito, inter-
calado com anfibolitos e metagabros é de cerca 
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Figura VIII.2.5 - Mapa geológico de detalhe com a localização do carbonatito Três Estradas.

compatibilidade entre os padrões de distribuição 
dos elementos terras raras e de multielementos 
(Figuras VIII.2.8 e VIII.2.9). 

Após a identificação do corpo carbonatítico 
foi executada interpretação geofísica de detalhe, 
também com os dados do Projeto Aerogeofísi-
co Camaquã (1972), e gerado o mapa da figu-
ra VIII.2.7. A anomalia K constitui o carbonatito 
denominado pelo Projeto de Joca Tavares e as 
anomalias geofísicas G e D foram classificadas no 
campo como rochas alcalinas intrusivas (confor-
me observado na foto VIII.2.4).

As figuras VIII.2.8 e VIII.2.9 demonstram 
a similaridade litoquímica entre as rochas car-
bonáticas de Joca Tavares e Três Estradas com 
carbonatitos conhecidos. Os estudos litoquímicos 
indicam valores elevados (Tabela VIII.2.1) para 
elementos como Ba, Ca,  Ce, Ga, Hf, La, Nb, Sr, 
Ta, Tb, Th, Tl, U, W, Y, Yb e P2O5 . Os carbonati-
tos exibem padrões de distribuição dos elemen-
tos terras raras (ETR) enriquecidos em ETR leves. 
Os elementos traços são compatíveis com corpos 
carbonatíticos quando plotados em diagrama tipo 
aranhograma.

Ainda com foco no fosfato, foram trabalha-
das nesta etapa, as rochas alcalinas subsaturadas 
em sílica identificadas pelo Projeto Hulha Negra 
no mapeamento geológico de folha 1:100.000 
em execução pela CPRM visualizada na figura 

VIII.2.4 (símbolo verde mais ao sul). Os traba-
lhos de campo desenvolvidos somados a resul-
tados geoquímicos de sedimentos de corrente e 
anomalias geofísicas, permitiram a ampliação da 
área de afloramento de rochas alcalinas subsatu-
radas em sílica (Figura VIII.2.4). Na petrografia 
dessas rochas a presença de apatita é comum 
e em dois resultados litoquímicos os teores são 
próximos a 2% de P2O5. Novas amostras de rocha 
coletadas pelo projeto foram enviadas para aná-
lises químicas.

  Finalmente, entre os objetivos do Projeto 
Agrominerais do Rio Grande do Sul encontra-se 
o estudo de rochas potássicas e com este foco 
foram amostradas as rochas fonolíticas da Suíte 
Alcalina Passo da Capela (Figura VIII.2.4). Esta 
suíte é representada por dezenas de chaminés 
intrusivas em rochas metamórficas do Complexo 
Metamórfico Porongos e rochas sedimentares da 
Formação Sanga do Cabral do Grupo Rosário do 
Sul do Triássico Inferior no Domínio Encruzilha-
da do Sul. Os resultados químicos de duas análi-
ses destes fonolitos, de um total de 20 amostras 
enviadas para análise da Suíte Alcalina Passo da 
Capela, são semelhantes aos do fonolito de Po-
ços de Caldas, MG. Aquele fonolito é lavrado pela 
Mineração Curimbaba e vem sendo testado para 
substituir o fertilizante KCl.
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Foto VIII.2.1 - Afloramento do carbonatito Três Estradas. Em A e B faixa de exposição do carbonatito e B detalhe 
da amostra do carbonatito.
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Figura VIII.2.6 – Mapa geológico da área do carbonatito Joca Tavares.

Foto VIII.2.2 – Fotomicrografias do arranjo microtextural do carbonatito Três Estradas (Carb = carbonato,  apt 
= apatita, Flg = flogopita, Op = opacos, act = actinolita. N// = nicóis paralelos, NX = nicóis cruzados com au-
mento de 25X).
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Figura VIII.2.7 – Mapa de interpretação geofísica de 
detalhe do segundo carbonatito (K). Dados do projeto 
Aerogeofísico Camaquã, 1972.

Foto VIII.2.4 – Afloramento circular correspondente 
a anomalia G da figura VIII.2.7. A rocha foi classificada 
no campo como alcalina intrusiva em rochas metasse-
dimentares. 

Foto VIII.2.3 – A - Afloramento do segundo carbonatito, denominado de Joca Tavares, descoberto pelo projeto e 
correspondendo a anomalia geofísica K da figura VIII.2.7; B - Fotomicrografia da zona de contato do carbonatito 
Joca Tavares, ressaltando  vênulas de carbonato na encaixante de siltitos e arenitos (Silt = siltito carbonoso, Calc 
= calcita, N// = nicóis paralelos com aumento de 25X); C e D - Fotomicrografias do arranjo microtextural do car-
bonatito Joca Tavares onde se observa fenocristais de até 1 mm de carbonato em matriz de carbonato e apatita 
(Calc = calcita, Op = opacos. N// = nicóis paralelos, NX = nicóis cruzados com aumento de 25X). 

Silt

Calc

Calc

Calc

Op

1 mm
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Figura VIII.2.9 – Padrão do aranhograma para os carbonatitos de Joca Tavares e Três Estradas.

Figura VIII.2.8 – Padrões de TR dos carbonatitos de Três Estradas e Joca Tavares.



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

407

TONIOLO, J.A ; GIL, C.A.A.; SANDER, A.; REMUS, 
M.V.D.; MACAMBIRA, M. Metalogênese da Ba-
cia do Camaquã: fase preliminar. Porto Alegre: 
CPRM, 2003. p.6.

NARDI. L.V.S.; HARTMANN, L.A. O Complexo 
Granulítico Santa Maria Chico do Escudo Sul-Rio-
grandense. Acta Geologica Leopoldensia, v.6, 
p.45-75, 1979.

RAMGRAB, G.E.; WILDNER, W.; CAMOZATO, E. 
(Org.) Porto Alegre, folha SH.22-Y-B: esta-
do do Rio Grande do Sul. Brasília: CPRM, 1997. 
140p. Programa Levantamentos Geológicos Bási-
cos do Brasil - PLGB.

TEXAS INSTRUMENTS. Projeto Aerogeofísico 
Camaquã: Estado do Rio Grande do Sul.  Rio de 
Janeiro: DNPM/CNEN/CPRM, 1973. 4 v.

TONIOLO, J.A.; PARISI, G.N.; GRAZIA, C.A.; 
REISCHL, J.L. Prospecção de fosfato na Área de 
Três Estradas, Lavras do Sul, RS. In: SIMPÓ-
SIO BRASILEIRO DE EXPLORAçãO MINERAL, 4., 
2010, Ouro Preto. [Sessão Pôster]. Ouro Preto: 
ADIMB, 2010.

WILDNER, W; RAMGRAB, G.E.; LOPES, R. DA C.; 
IGLESIAS, C. M. DA F. Geologia e Recursos Mi-
nerais do Estado do Rio Grande do Sul: Esca-
la 1:750.000. Porto Alegre: CPRM, 2008. 1 DVD. 
Programa Geologia do Brasil; Mapas Geológicos 
Estaduais.

VIII.2.3 - CONCLUSõES

O projeto até o momento identificou duas 
ocorrências de fosfato com teores significativos 
associados a corpos carbonatíticos. O primeiro 
carbonatito descoberto pelo projeto, denomina-
do de Três Estradas (Toniolo et al. 2010), está 
dentro do Domínio Taquarembó, localizado no 
cruzamento das coordenadas UTM 21J E_767 
812 N_6 577 414. Os valores extremos de P2O5 
encontrados em 27 resultados analíticos ficaram 
entre >25% e 0,66%. O segundo corpo, deno-
minado de Joca Tavares (Parisi et al. 2010), está 
localizado no cruzamento das coordenadas 22J 
UTM E_234 046 x N_6 566 707, dentro do Do-
mínio São Gabriel. O diâmetro da anomalia ae-
rogeofísica demarcada é de 1,3 km. Os teores 
de P2O5 encontrados em três resultados analíticos 
ficaram entre 2,97 % e 2,19%. 
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VIII.3.  A INVESTIGAÇÃO DE ALVOS COM 
POTENCIAL PARA MINERALIZAÇÃO DE FOS-
FATO NA REGIÃO DE xIQUE-xIQUE, BAHIA                                               

VIII.3.1 INTRODUçãO

Nas regiões do Vale do Paramirim, Serra do 
Espinhaço Setentrional e Chapada Diamantina 
Ocidental foram realizados levantamentos geo-
químicos regionais pelo Projeto Barra Oliveira dos 
Brejinhos (Loureiro et al. 2008), com a finalida-
de de delimitar áreas ainda pouco conhecidas e 
passíveis de conterem mineralizações, tendo sido 
amostrados sedimentos de corrente e concentra-
dos de bateia a uma densidade de 1 amostra/10 
km2 compatível com a escala 1:100.000. Como 
resultado da prospecção geoquímica de minerais 
pesados, juntamente com o processamento de 
dados aerogeofísicos, foi destacada a existência 
de uma anomalia magnética, caracterizada por 
um dipolo magnético, na folha Barra (1:100.000), 
extremo norte do projeto, onde associada à parte 
negativa deste dipolo está instalada a lagoa de 
Itaparica. Durante o Projeto Fosfato Brasil, esta 
e outras anomalias associadas a lagoas nessa re-
gião foram investigadas, pois as mesmas podem 
estar relacionadas à presença de corpos alcalino-
-carbonatíticos e rochas kimberlíticas afloram na 
região em questão.

Para o desenvolvimento deste projeto fo-
ram fundamentais a interpretação geológica de 
sensores remotos e reinterpretação de dados do 
Projeto Aerogeofísico Área Campo Alegre de Lour-
des – Mortugaba do convênio CPRM-CBPM (Figu-
ra VIII.3.1), o qual exibe as linhas de voo (EW) 
espaçadas de 500 metros e as linhas de controle 
(NS) espaçadas de 5000 metros. Tal procedimen-
to permitiu assinalar seis alvos potenciais.

Além de trabalhos de prospecção geoquí-
mica complementar, inclusive com amostragem 
de fundo das lagoas, foram também realizadas 
prospecção geofísica terrestre com o uso do cin-
tilômetro em perfis ao longo das áreas anômalas 
na magnetometria. As amostras de rochas cole-
tadas foram encaminhadas ao estudo petrográ-
fico e as amostras oriundas da prospecção geo-
química de sedimentos de corrente, solo, rocha e 
concentrado de bateia foram enviadas para aná-
lise no SGS-GEOSOL Laboratórios.

Figura VIII.3.1 – área de Xique-Xique inserida no 
tema Campo Total do  Projeto Aerogeofísico Cam-
po Alegre de Lourdes – Mortugaba (Convênio CPRM-
-CBPM, LASA 2006).
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VIII.3.2 - CARACTERIZAçãO DA ÁREA

A região engloba os municípios de Pilão 
Arcado, Barra e Xique-Xique, situa-se na por-
ção centro norte do estado da Bahia (Figura 
VIII.3.2). No geral, o clima da região é semi-ári-
do e a vegetação do tipo caatinga, com nichos 
locais de carnaubeira e em áreas mais elevadas, 
com clima tropical úmido e cobertura vegetal na 
transição caatinga densa-mata. A parte leste e 
centro-sul da área exibem elevações da Chapa-
da Diamantina e da Serra do Espinhaço Seten-
trional, com uma geometria interna de vales e 
cristas paralelizados, desenhados pelas rochas 
do Supergrupo Espinhaço, reflexo do rígido con-
trole estrutural. Já a parte central e porção oeste 
estão caracterizadas pelas depressões do vale do 
rio São Francisco. A rede de drenagem integra a 
bacia hidrográfica do rio São Francisco, com des-
taque para a Lagoa de Itaparica (Figura e Foto 
VIII.3.2), principal lagoa marginal do Rio São 
Francisco, que funciona como local de reprodu-
ção dos organismos aquáticos, fundamental para 
a reposição dos estoques pesqueiros.

VIII.3.3 - CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A região engloba rochas arqueanas gnáis-
sico-migmatíticas do Complexo Paramirim e su-
pracrustais do Complexo Boquira, associações 
metavulcano-sedimentares paleo-mesoprotero-
zóicas do Supergrupo Espinhaço, além de rochas 
sedimentares neoproterozóicas pertencentes ao 
Supergrupo São Francisco (Figura VIII.3.3). Es-
pecificamente, na área do Projeto a geologia está 
representada por rochas sedimentares dos su-
pergrupos Espinhaço e São Francisco, recobertas 
parcialmente por formações superficiais cenozói-
cas e depositadas no interior do Cráton do São 
Francisco, na terminação noroeste do corredor 
do Paramirim. 

Segundo Souza et al. (2003), a estratigra-
fia do Supergrupo Espinhaço inclui: (i) na região 
da Chapada Diamantina, os grupos Paragua-
çu (caracterizado por formações relacionadas a 
ambientes vulcânicos, flúvio-eólicos e marinhos 
rasos) e Chapada Diamantina (constituído por 
formações de natureza continental costeira, ma-
rinha plataformal a marinha rasa); (ii) na região 

Figura VIII.3.2 – Mapa de localização da área da Lagoa de Itaparica, municípios de Xique-Xique, Pilão Arcado 
e Barra.
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do Espinhaço Setentrional, o Supergrupo ou Gru-
po Oliveira dos Brejinhos (constituído por forma-
ções de natureza continental e marinhas rasas).

As unidades relacionadas ao Supergrupo 
São Francisco correspondem a depósitos mis-
tos siliciclásticos e carbonáticos acumulados no 
Neoproterozóico, em bacia de margem passiva 
(Dominguez 1996), ou flexural gerada por sobre-
carga de massa, conforme Delgado et al. (2003). 
São depósitos de grande continuidade lateral e 
com arranjo vertical simples. 

A sedimentação do Supergrupo São Fran-
cisco aconteceu, segundo Guimarães (2000) e 
Martins-Neto & Alkmim (2001), entre 950 e 600 
Ma. A sua coluna estratigráfica é constituída pe-
los grupos Bambuí, na região a oeste do Espinha-
ço, e Una, na Chapada Diamantina. 

Alkmim et al. (1993) advoga para a região 
a existência de um corredor de deformação bra-
siliana (Corredor de Deformação do Paramirim), 
que atravessaria o Cráton do São Francisco com 
direção NNW-SSE, com morfologia geral de uma 
megaflor positiva, dividindo o cráton em dois do-
mínios de vergência centrípeta. As unidades do 
Espinhaço Setentrional e Chapada Diamantina 
Ocidental estariam então submetidas a esta es-

truturação.
 A morfologia de planície com pequenas sa-

liências e raras elevações acentuadas dessas uni-
dades, contrasta com o relevo de serras e vales 
profundos do Supergrupo Espinhaço.  

Esta região encerra um dos campos (clus-
ters) de kimberlitos, da Província Kimberlítica da 
Chapada Diamantina, descobertos e nominados 
pela empresa de exploração de diamantes De Be-
ers do Brasil Ltda. Trata-se do cluster Salvador 
(SA-01, 02 e 03) e do cluster Conquista (CON 01, 
02, 03, 04, 05 e 06), ambos localizados além do 
limite sudeste da área.  

 Estes corpos estão encaixados segundo a 
direção SE-NW, demonstrando seu caráter tecto-
no-controlado, intrudem rochas metassedimen-
tares do Grupo Chapada Diamantina e atingem 
as unidades do topo da Formação Caboclo, o que 
lhes confere uma idade de intrusão, no máximo, 
calimiana, ou seja, mesoproterozóica (Guima-
rães 2008).

VIII.3.4. GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO

Localmente a região pesquisada está repre-
sentada por depósitos eólicos e extensa cobertu-

Foto VIII.3.2 – Vista panorâmica da Lagoa de Itaparica.
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ra aluvionar. 
Os depósitos eólicos representam os re-

gistros de mudanças paleoclimáticas recentes, 
acontecidas no extremo norte da área do pro-
jeto, próximo à cidade de Barra, na região de 
influência do Rio São Francisco. São constituídos 
de areias muito finas a média que se concentram 
nas formas de dunas fixadas pela vegetação do 
tipo caatinga arbustiva esparsa (N4df) e dunas 
móveis (N4dm) (Foto VIII.3.3 A). A altura des-
ses depósitos varia de 5 a 60 metros e a exten-
são dos mesmos de 1 a 10km. Segundo Barreto 
(1996), os paleoventos/ventos responsáveis pela 

construção das dunas se deslocavam para noro-
este e oeste.

Os depósitos aluvionares identificados na 
área são de dois tipos; antigos (N4a1) e recentes 
(N4a2). Os depósitos antigos, formados por se-
dimentos arenosos médios a grossos, argila, grâ-
nulos, seixos e restos de matéria orgânica, con-
centram-se nas planícies de inundação dos rios 
São Francisco e dos seus tributários principais. 
Os depósitos aluvionares recentes, constituídos 
de sedimentos arenosos finos a grossos, argila, 
grânulos, seixos e restos de matéria orgânica, 
acumulam-se nos leitos e terraços desses rios.
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Na borda leste da Lagoa de Itaparica foi 
observado um afloramento submerso, com cerca 
de 3 metros de extensão, caracterizado por um 
calcrete composto por areia, tubos de animais , 
cimentados por uma matriz carbonática. Em la-
goas menores adjacentes a Lagoa de Itaparica 
também foram observados pequenos platôs de 
calcrete (Fotos VIII.3.3B e VIII.3.3C), alguns en-
trecortados por venulados. O calcrete é composto 
por grãos de areia consolidados por calcita. Em 
meio a este areal nas zonas de lagoas verificou-
-se a presença de depósitos aluvionares cimenta-
dos por material carbonático. Em raro afloramen-
to no centro de uma das Lagoas adjacentes a de 
Itataparica verificou-se a presença de uma crosta 
laterítica ferruginosa (Foto VIII.3.3D).

Não foi encontrada nenhuma exposição do 
substrato rochoso nas zonas anômalas selecio-
nadas. Na porção leste da área, já fora da área 
selecionada para investigação, é que ocorrem os 
sedimentos siliciclásticos das formações Tomba-
dor e Caboclo, do Grupo Chapada Diamantina. 
Nas proximidades da cidade de Santo Inácio fo-

ram cartografadas por Guimarães et al. (2008) 
as associações de litofácies cdt1, 2 e 3, da For-
mação Tombador, e cdc 1, 2 e3, da Formação 
Caboclo. Estas associações são constituídas de 
metapsamitos e metapsefitos, relacionadas a um 
trato de mar baixo depositado através de siste-
mas deposicionais fluvial entrelaçado, de leque 
aluvial e eólico. Inúmeras ocorrências de dia-
mante detrítico cadastradas, entre as cidades de 
Santo Inácio e Gentio do Ouro, estão relaciona-
das ao paleoplácer conglomerático da formação 
Tombador. 

Segundo Guimarães et al. (2008), os depó-
sitos marinhos (associações litofaciológicas cdc1, 
2 e 3) estão relacionados a um trato de sistemas 
transgressivo. Segundo estes autores (op.cit.), 
o empilhamento do pacote sedimentar começa 
com níveis descontínuos de metarenito argiloso, 
metaquartzarenito e metassiltito, que gradam 
para cima a metassiltito e metargilito. Lentes es-
porádicas de rocha carbonática ocorrem no topo 
do conjunto. 

Foto VIII.3.3 – A- Ao fundo dunas fixadas pela vegetação do tipo caatinga arbustiva esparsa. Na frente de-
pósitos aluvionares recentes; B – Platôs com calcrete em áreas de lagoas adjacentes a Lagoa de Itaparica. C 
– Detalhe do calcrete cortado por venulações associadas possivelmente a processos supergênicos; D  – Crosta 
ferruginosa em lagoa com anomalia geofísica associada, adjacente a Lagoa de Itaparica.
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VIII.3.5 PROSPECçãO GEOFÍSICA

A Lagoa de Itaparica está localizada em 
uma depressão topográfica com forma elíptica, 
alongada na direção N-S, com comprimento de 
15 km e largura de 8 km (Figura VIII.3.4). A de-
pressão é limitada a leste por desníveis topográ-
ficos de até 450 metros, enquanto o flanco oeste 
é mais suave, com desníveis máximos em torno 
de 80 metros. Em ambos os casos, a topografia 
mais alta nos flancos diminui gradativamente na 
medida em que se distancia do baixo topográfico. 
As drenagens que convergem para a depressão 
deságuam na região norte, onde está localiza-
do o perímetro de inundação da lagoa (Figura 
VIII.3.4).

As feições de relevo sugerem controles tec-
tônicos para a formação dessa depressão topo-
gráfica, sobretudo pela atuação de falhas com 
direção NNE-SSW. O relevo topográfico mais ele-
vado em torno da depressão parece correspon-
der a ombreiras de um sistema de deformação 
de extensão (rifte?), ou alternativamente, ao re-
síduo de um domo elíptico termalmente ativado, 

cuja parte central foi erodida. Os dados aeroge-
ofísicos sugerem correspondência entre assina-
turas aeromagnéticas interpretadas como falhas 
ou intrusões e as formas do relevo, o que reforça 
a possibilidade de ter ocorrido deformação tec-
tônica extensional, acompanhada por intrusões 
magmáticas.

VIII.3.5.1 Dados Aerogeofísicos

Os dados aerogeofísicos utilizados neste 
trabalho fazem parte do Projeto Levantamento 
Aerogeofísico da Área Campo Alegre de Lourdes/
Mortugaba (LASA 2006). O projeto levantou uma 
área de 71.519 km² situada na porção norte/
noroeste do Estado da Bahia e recobriu 161.010 
km de perfis aeromagnéticos e aerogamaespec-
trométricos de alta resolução, com linhas de voo 
e controle espaçadas de 500 m e 5.000 m, orien-
tadas nas direções E-W e N-S, respectivamente. 
A altura de voo foi fixada em 100 metros sobre 
o terreno. Foram empregadas quatro aeronaves 
equipadas com magnetômetro e gamaespectrô-
metro, posicionadas pelo sistema de observação 

Figura VIII.3.4 - Imagem da malha sombreada dos dados da superfície digital do terreno (125 x 125 m), com 
superposição dos contornos da Lagoa de Itaparica e das principais drenagens. Sombreamento: inc.: 35º; declin. 
315oAz.
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de satélite GPS, com precisão de 1 m. Para mo-
nitoração da variação diurna do campo magné-
tico terrestre foram utilizadas estações base de 
magnetometria instaladas nos aeroportos da 
região de trabalho. Os dados foram preliminar-
mente processados no campo e em seguida foi 
efetuado o processamento definitivo para a apre-
sentação dos resultados na forma de mapas do 
campo magnético total, da 1ª derivada vertical, 
do sinal analítico, das concentrações de potássio 
(%), equivalente urânio (ppm), equivalente tório 
(ppm), das razões tório/potássio, urânio/tório, 
urânio/potássio e do modelo digital do terreno 
(LASA 2006).

No mapa aeromagnético do campo total 
observa-se a existência de uma expressiva ano-
malia semicircular, com comprimento de onda de 
15 km e amplitude máxima de 1300 nT (Figu-
ra VIII.3.5). O perímetro inundado da lagoa tem 
correlação espacial e está contido dentro da área 
de influência desta anomalia. Observa-se tam-
bém que a anomalia e a lagoa estão seccionadas 
por um forte alinhamento magnético de direção 
NNE-SSW (10ºAZ). Este alinhamento forma um 

eixo bipolar, com comprimento de onda de 1.200 
metros e amplitude de 70 nT. Outro eixo ocorre 7 
km a leste deste primeiro. Entretanto, este último 
forma uma assinatura com polaridade positiva, 
sugerindo magnetização invertida. Normalmente 
essa inversão de polaridade está associada com a 
presença de magnetismo remanescente.

A forma dos dois eixos de anomalias linea-
res sugere que elas são causadas por estruturas 
de deformação frágil (ou dúctil-frágil), com pre-
enchimento de diques magnéticos. Essas estru-
turas, magneticamente inferidas, são paralelas, 
porém deslocados 2,5 km para leste em relação 
às duas escarpas topográficas que formam a de-
pressão onde a lagoa está instalada. No oeste 
da área de estudo observa-se também a presen-
ça de dois outros alinhamentos magnéticos com 
direção NNE-SSW (Figura VIII.3.5). Entretanto, 
neste caso eles possuem amplitudes magnéti-
cas menores e, portanto, são menos marcantes. 
Contudo, corrobora a existência de um evento 
de deformação tectônica, com direção NNE-SSW, 
persistente em toda a área de estudo.

Os dados do campo magnético total foram 

Figura VIII.3.5 - Imagem da malha sombreada dos dados aeromagnéticos do campo total (125 x 125 m), com 
superposição dos contornos da Lagoa de Itaparica e das principais drenagens. Sombreamento: inc.: 35º; declin. 
315oAz.
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processados para a geração de uma malha da 
amplitude do sinal analítico (Figura VIII.3.6). 
Essa técnica de filtragem do campo magnético 
anômalo, em baixas latitudes magnéticas, per-
mite que as anomalias, dipolares no campo to-
tal, sejam transformadas em pólos positivos 
(MacLeod et al. 1993). Além disso, enfatiza as 
fontes mais rasas que possuem maior interesse 
prospectivo e maior correlação com estruturas e 
rochas mais próximas da superfície. Nos dados 
transformados (Figura VIII.3.6), observa-se que 
além da existência de uma fonte rasa (A na figu-
ra VIII.3.6), em correlação com a lagoa, ocorrem 
três outras fontes magnéticas rasas, localizadas 
a norte da lagoa (B, C e D). Essas anomalias da 
amplitude do sinal analítico possivelmente estão 
associadas com corpos ígneos intrusivos.

Na imagem da amplitude do sinal analítico 
foram efetuadas interpretações dos alinhamen-
tos magnéticos (Figura VIII.3.6). A área de es-
tudo está dividida em duas regiões com padrões 
distintos de alinhamentos, separada pelo alinha-
mento que secciona a Lagoa de Itaparica (Figura 

VIII.3.6). Na metade leste da área, além de um 
forte alinhamento com 10ºAz, não são distingui-
dos outros alinhamentos significativos. Entre-
tanto, na metade oeste foi possível interpretar 
três direções principais: 45oAz, 95oAz e 10oAz. A 
direção 45oAz é aparentemente mais antiga. Ela 
apresenta sinuosidades que sugerem correlação 
com um evento de deformação dúctil. A direção 
95oAz é retilínea, trunca a primeira, e parece as-
sociada com um evento de deformação frágil a 
dúctil-frágil. A direção 10oAz trunca as duas pri-
meiras, forma longos alinhamentos, e parece 
corresponder ao evento mais jovem, em regime 
tectônico de deformação frágil a dúctil-frágil.

Os dados da anomalia do campo magnético 
total localizada no centro da área foram modela-
dos por inversão mediante o método de decon-
volução Euler 3D (Figura VIII.3.7). O objetivo foi 
a obtenção dos parâmetros de profundidade e 
forma da fonte geológica. A profundidade apa-
rente da fonte magnética foi derivada a partir da 
equação da homogeneidade de Euler (deconvo-
lução Euler). O cálculo foi aplicado por meio da 

Figura VIII.3.6 - Imagem da malha sombreada da amplitude do sinal analítico do campo magnético total (125 
x 125 m), com superposição dos contornos da Lagoa de Itaparica, das principais drenagens e dos alinhamentos 
magnéticos interpretados (traço preto contínuo). Sombreamento: inc.: 35º; declin. 315oAz.
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rotina desenvolvida por Mushayandebvu et al. 
(2001) disponível no Oasis Montaj (Geosoft®), 
relacionando o campo magnético e as componen-
tes do gradiente para a localização das fontes da 
anomalia, com o grau de homogeneidade sen-
do expresso por um índice estrutural (structural 
indexes - SI). O índice estrutural corresponde a 
medida da taxa de decaimento do campo magné-
tico em função da distância de sua fonte (Reid et 
al. 1990). O procedimento calculou soluções para 
um SI = 3.0, que corresponde a fontes geológi-
cas com formato de cilindro vertical. Para evitar 
um número grande de soluções muito rasas, a 
malha do campo total foi continuada 1 km para 
cima. A inversão foi configurada para a uma ja-
nela com dimensão de 20 células (cada uma com 
125 x 125 metros) e tolerância de 15% de erro 
máximo. O resultado final foi filtrado para elimi-
nar as soluções com sinal negativo, e as soluções 
localizadas fora da área de interesse.

Os resultados estão apresentados na Figura 
VIII.3.7. As soluções tridimensionais foram inter-
poladas pelo método voxel, que executa interpo-
lação 3D por meio de um algoritmo estatístico de 
krigagem. A vantagem desse método de interpo-

lação é a possibilidade de apresentar as soluções 
com um determinado volume, dando para o con-
junto de soluções um aspecto sólido. Os resulta-
dos da modelagem obtidos revelaram a existên-
cia de uma fonte cilíndrica vertical, que pode ser 
interpretada como uma intrusão ígnea em for-
mato de chaminé, cuja raiz atinge profundidades 
máximas de 10 km. Entretanto, como a amplitu-
de do sinal analítico indicou à existência de mais 
de um corpo fonte, possivelmente o grande corpo 
modelado é composto por mais de uma intrusão. 
Os resultados também indicaram que as fontes 
geológicas magnéticas mais expressivas ocorrem 
em profundidades superiores a 75 metros.

A região da Lagoa de Itaparica pode ser 
dividida em cinco diferentes domínios radiomé-
tricos, cuja correlação com o relevo da região é 
muito significativa:

i) No leste da área, em correlação com um 
expressivo relevo, que possui altitudes de até 
900 metros (Figura VIII.3.4), ocorre um conjun-
to de rochas enriquecidas em potássio (máximos 
de 5 %), equivalente tório (máximos de 15 ppm) 
e equivalente urânio (máximos de 2,5 ppm), 
sugerindo para essa região a dominância de ro-

Figura VIII.3.7 - Imagens tridimensionais das soluções de profundidades obtidas por meio da inversão Euler 3D 
dos dados aeromagnéticos de campo total. Observa-se que o conjunto de soluções forma um corpo que corres-
ponde a uma fonte geológica com forma cilíndrica vertical e profundidade máxima de 10 km.
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chas plutônicas ácidas (Figuras VIII.3.8, VIII.3.9, 
VIII.3.10, e VIII.3.11).

ii) No oeste da depressão, na região topo-
graficamente ainda elevada, porém com contor-
nos suaves e altitudes entre 420 e 490 metros, 
onde as litologias apresentam empobrecimento 
em potássio (<0,1 %), equivalente tório (<1,5 
ppm) e equivalente urânio (<0,25 ppm). Este pa-
drão radiométrico sugere a existência de cober-
turas sedimentares ou solos. O padrão fortemen-
te pintalgado da imagem radiométrica ternária 
(Figura VIII.3.11) sugere a existência de rochas 
alteradas por processos de intemperismo.

iii) Na depressão topográfica e nas regiões 
em torno dos relevos mais elevados, onde ocor-
re também o empobrecimento em radiolemen-
tos, porém de forma mais moderada (potássio 
< 0,5%, equivalente tório < 5 ppm, equivalen-
te urânio < 1 ppm). Neste caso, devem ocorrer 
também processos de formação de solos, porém 

possivelmente predominam coberturas sedimen-
tares.

iv) Na região aplainada, localizada no noro-
este da área, com altitudes médias de 395 me-
tros, com enriquecimento em potássio (máximos 
de 2%), equivalente tório (máximos de 20 ppm) 
e equivalente urânio (máximos de 2 ppm). Este 
padrão sugere que nessa região afloram rochas 
plutônicas ácidas, porém de composição diferen-
te daquelas que afloram na região leste da área.

v) Na margem leste da lagoa e na drena-
gem principal ao norte da depressão topográfica 
ocorre o enriquecimento de potássio (máximos 
de 1%), equivalente tório (máximos de 13 ppm) 
e equivalente urânio (máximos de 1,5 ppm). Apa-
rentemente a fonte desse enriquecimento são as 
aluviões que preenchem os vales de drenagem 
e cujos sedimentos devem ser provenientes da 
erosão das regiões topograficamente mais eleva-
das do leste da área.

Figura VIII.3.8 - Imagem da malha sombreada dos dados radiométricos do canal de potássio (125 x 125 m), 
com superposição dos contornos da Lagoa de Itaparica e das principais drenagens. Sombreamento: inc.: 35º; 
declin. 315oAZ.
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Figura VIII.3.10 - Imagem da malha sombreada dos dados radiométricos do canal de equivalente urânio (125 
x 125 m), com superposição dos contornos da Lagoa de Itaparica e das principais drenagens. Sombreamento: 
inc.: 35º; declin. 315oAz.

Figura VIII.3.9 - Imagem da malha sombreada dos dados radiométricos do canal de equivalente tório (125 x 
125 m), com superposição dos contornos da Lagoa de Itaparica e das principais drenagens. Sombreamento: inc.: 
35º; declin. 315oAz.
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VIII.3.6 GEOQUÍMICA DE SEDIMENTO DE COR-
RENTE E SEDIMENTO DE FUNDO DE LAGOA.

A prospecção geoquímica da área de Xique-
-Xique foi realizada com o intuito de buscar um 
enfoque na parte negativa do dipolo da anomalia 
magnética geofísica. Tal anomalia foi investigada, 
em sua maior parte, na lagoa de Itaparica com 
coleta de sedimento de fundo de lagoa e sedi-
mento de corrente em bacias que drenam a re-
gião da anomalia. 

A amostragem de sedimento de corrente da 
área contabilizou 24 amostras de campo (figu-
ra VIII.3.12). As etapas de preparação e análise 
das amostras foram realizadas nos laboratórios 
da SGS-Geosol, em Belo Horizonte. 

Para identificar qual fração granulométrica 
seria a mais indicada para o estudo, foram testa-
dos dois tipos: menor do que 80 mesh (<80#) e 
menor do que 230 mesh (<230#). A análise foi 
realizada utilizando aberturas por 4 ácidos (4A), 
sendo a leitura realizada por plasma indutiva-
mente acoplado (ICP-OES) e espectrometria de 
massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-

-MS) de acordo com o método ICM40B da SGS-
-Geosol.

A primeira questão a ser analisada, antes 
do processamento efetivo dos dados, foi o de 
identificar qual fração (80# ou 230#) seria mais 
relevante para estudar o alvo. Para isso, foi fei-
to um simples cálculo de contraste, onde o va-
lor mais elevado indicava melhor resultado para 
determinada fração. Para o cálculo do contraste 
foi estabelecido a fórmula: C=VMáx/LD, onde o 
contraste representa a razão entre o valor má-
ximo do elemento pelo valor considerado como 
abaixo do limite de detecção de cada elemento. 
Feito isso, o resultado encontrado apontou maior 
contraste na fração 230# (Figura VIII.3.13) para 
todos os elementos, exceto o In, Sn e Te. Sendo 
assim, a estatística dos elementos foi analisada a 
partir desta fração. 

O conjunto dos dados geoquímicos da área 
Xique-Xique foi processado com o principal obje-
tivo de determinar áreas anômalas e associações 
geoquímicas compatíveis com corpos alcalino-
-carbonatíticos. Utilizando o software Statistica 
foram calculadas para todos os elementos as 

Figura VIII.3.11 - Imagem da composição ternária dos canais de potássio, equivalente tório e equivalente urâ-
nio com superposição dos contornos da Lagoa de Itaparica e das principais drenagens.
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medidas de tendência central e de variabilidade. 
Para esta análise, anteriormente, foram re-

alizados os seguintes procedimentos: a) valores 
abaixo do limite de detecção do método analíti-
co foram multiplicados por 0,5 e os acima foram 
mantidos o limite superior de detecção; b) verifi-
cação dos valores válidos (“N válidos”), onde os 
elementos com menos de 75% de suas análises 
menores que o limite de detecção não são acon-

selháveis para realização das análises estatísti-
cas. 

A tabela VIII.3.1 mostra o resultado dos 
cálculos analisados: as médias, modas, mínimo, 
máximo, variância, desvio padrão e os quartis.  

A distribuição dos teores de Fósforo foi obti-
da através da frequência absoluta, representado 
através do histograma (figura VIII.3.14), onde se 
observa que o padrão de distribuição se apresen-

Figura VIII.3.12 - Mapa de amostragem de Coletas de sedimento de corrente na área de Xique-Xique: imagem 
extraída em período seco.

Figura VIII.3.13 - Gráfico de contraste dos elementos.
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ta de forma normal.
Para realizar a divisão de classes de Fósforo 

(e de todos os elementos) e determinar os valo-
res de background e extrems foi necessário ado-
tar o cálculo dos Quartis (ver Tabela VIII.3.1).  
Estes valores ficaram classificados da seguinte 
forma: 

a) Faixas de background: o primeiro quartil 
apresenta quantidade de dados até 109 ppm; o 
segundo quartil (mediana) varia de 109 a 173,5 
ppm; o terceiro quartil varia de 173,5 a 241 ppm 
(Figura VIII.3.15).

As faixas de anomalias são determinadas a 
partir da expressão Q3+1,5xIQR (onde, IQR re-
presenta a amplitude entre Q3 e Q1) e aponta 
que os valores a partir de 439 ppm podem ser 
considerados anômalos. Porém, o valor máximo 
é de 343 ppm, o que aponta a inexistência de 
valores anômalos para a área.  O Box-plot mostra 
a forma como estes dados estão distribuídos no 
quartil (Figura VIII.3.15).

A figura VIII.3.16 mostra a distribuição dos 
pontos de acordo com a divisão de classes supra-
citadas. No entanto, buscando uma melhor re-
presentação dos teores de P dentro da Lagoa de 
Itaparica, foi necessária a realização de superfí-
cie contínua dos dados geoquímicos apenas dos 

pontos de coleta que abrangiam a área da lagoa, 
para delinear curva de isovalores.

Em virtude da pequena quantidade de 
amostras e da sua malha de distribuição se apre-
sentar de forma regular, optou-se por realizar a 
interpolação através do método do inverso do 
quadrado da distância. Este método se comporta 
como um interpolador exato, onde a influência 
de um determinado dado pontual diminui em re-
lação ao outro conforme a sua distância (Silva 
2003).

A figura VIII.3.17 mostra a distribuição dos 
teores de Fósforo através das isolinhas, geradas 
a partir da superfície contínua.  A concentração 
dos maiores valores está localizada mais na por-
ção oeste e ao sul da lagoa. Nesse último trecho, 
a amostra que havia concentrado o maior valor, 
ocorreu o chamado “olho de ouro” característico 
do interpolador utilizado. O interessante é que os 
maiores valores na porção oeste coincidem com 
a região de sinal analítico mais elevado.

Outro exame importante partiu para a aná-
lise de correlação do P com os outros elementos 
através da matriz de correlação associado com o 
seu gráfico, o scatterplot. Desta forma, os maio-
res valores foram registrados com o Fe(0,75), 
Bi(0,81), Ce(0,82) e La (0,83). A análise de cor-

Figura VIII.3.14 - Histograma da distribuição de P, em ppm.
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Tabela VIII.3.1 - Estatística dos elementos em sedimento de corrente.



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

423

Figura VIII.3.15 - Box-Plot de P.

Figura VIII.3.16 - Imagem mostrando a classificação dos teores de P na Lagoa de Itaparica, em período seco.
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Figura 6.3.7: Gráfico mostrando correlação positiva entre P e os elementos La, Fe, Ce e Bi 

Figura VIII.3.17 -  Geração de isolinhas de Fósforo 
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relação para o Cr e U, mostraram valores de 0,64, 
evidenciando uma discreta correlação.  Para ou-
tros elementos compatíveis com corpos alcalino-
-carbonatíticos como Ba, Ni e Co, a correlação foi 
muito baixa Ni(0,42), Co(0,31), Ba(0,38). 

VIII.3.7.  CONCLUSõES PRELIMINARES

Os resultados da interpretação dos dados 
aerogeofísicos da região da Lagoa de Itaparica 
permitem esboçar as seguintes conclusões:

i) as principais assinaturas aeromagnéticas 
da região são uma expressiva anomalia de cam-
po total e dois alinhamentos alongados com di-
reção 10oAz, espacialmente correlacionados com 
uma depressão topográfica e com a lagoa contida 
nesta depressão;

ii) os alinhamentos aeromagnéticos de di-
reção 10oAz foram interpretados como zonas de 
deformação tectônica frágil preenchidas por di-
ques magnéticos;

iii) a modelagem dos dados da anomalia 
magnética sugere que a fonte geológica é um 
corpo intrusivo, com forma cilíndrica vertical e 
profundidade máxima de 10 km. As fontes mag-
néticas mais rasas estão em profundidades supe-
riores a 75 metros.

iv) os dados aerogamaespectrométricos 
indicam a existência de duas regiões, uma no 
leste e a outra no noroeste da área, com pre-
dominância de rochas ígneas ácidas enriquecidas 
em radioelementos. Uma região com indícios de 
processos de formação de solos (na região eleva-
da a oeste da depressão topográfica) fortemente 
empobrecidos em radioelementos. Áreas aplai-
nadas com solos e sedimentos empobrecidos em 
radioelementos e vales de drenagens preenchi-
das por aluviões levemente enriquecidas em ra-
dioelementos.

Os dados geológicos são insuficientes, uma 
vez que predomina uma extensa cobertura alu-
vionar e eólica na região. Na maior parte das 
lagoas observa-se uma predominância de cal-
cretes. Um poço vertical realizado pela CERB no 
extremo sudoeste da lagoa, aparentemente não 
cortou a área anômala e demonstrou a presença 
de rochas calcárias, possivelmente relacionada a 
rochas da Formação Caatinga ou Grupo Bambuí. 
Infelizmente a extensa cobertura aluvionar e eó-
lica existente não permitiram a coleta de amos-
tras representativas do substrato nas bacias de 

captação. Os dados geoquímicos da área da la-
goa ainda são insuficientes para um estudo con-
clusivo visando a delimitação de alvos anômalos. 
A associação P-Fe-La-Ce não seria exclusivamen-
te diagnóstica de uma associação alcalino-car-
bonatítica, visto que sedimentos carbonáticos/
siliciclásticos também poderiam responder des-
ta forma. Um fato considerado interessante foi 
a associação entre os maiores valores de P e o 
pico de maior sinal analítico. Espera-se ampliar o 
número de amostras de sedimentos de fundo de 
lagoa, para uma estatística mais confiável.
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VIII.4 – INVESTIGAÇÃO DE ALVOS AERO-
MAGNÉTICOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DE 
FONTES GEOLÓGICAS COM POTENCIAL 
PARA MINERALIZAÇÃO DE FOSFATO NA RE-
GIÃO DE APIAÚ-RR.

VIII.4.1 INTRODUçãO

Em Roraima, na região da Serra Reparti-
mento dentro da reserva indígena Ianomâmi, a 
CPRM quantificou uma reserva da ordem de 3,5 
milhões de toneladas de fosfato, com teor va-
riando de 3 a 5% de P2O5, onde a mineralização 
está associada à ocorrência de rochas alcalinas 
(Borges 1990). O mapeamento geológico reali-
zado pela CPRM da folha NA.20-X-C-VI - Serra 
do Ajarani (Brandão & Freitas 1994), registrou a 
ocorrência de outros corpos alcalinos mostrando 
expressivas anomalias radiométricas, ocorrentes 
no interflúvio dos rios Mucajaí e Apiaú. Esta re-
gião então foi selecionada para investigação ge-
ológica visando a identificação de alvos favorá-
veis a ocorrência de rocha fosfática. O objetivo de 
curto a médio prazo é que a descoberta de alvos 
favoráveis possa produzir impactos positivos na 
agricultura do estado de Roraima. Atualmente os 
insumos empregados (fertilizantes e calcário) são 
provenientes da Venezuela e de outros estados 
brasileiros (nordeste e sudeste) a preços eleva-
dos, o que encarece os custos da produção agrí-
cola e, por conseguinte dificulta as ações voltadas 
ao desenvolvimento da agricultura no Estado.

Foram assinalados 11 alvos potenciais com 
base na interpretação geofísica preliminar e nas 
informações de campo do mapeamento geológico 
da Folha NA.20-X-C-VI (Serra do Ajarani). Destes 
apenas quatro foram investigados devido às di-
ficuldades de acesso. Foi executada pelo menos 
uma picada transversal aos alvos selecionados 
para a realização de perfis geológicos, com co-
leta de amostras de rocha, além de prospecção 
geoquímica e aluvionar preliminar, com coleta 
de amostras de solo a cada 50m de distância, e 
ainda de amostras de sedimento de corrente e 
concentrado de bateia nas drenagens atravessa-
das. Foram ainda realizados perfis geofísicos com 
tomadas sistemáticas de medidas com sensores 
magnéticos a cada 20 m e radiométricos de acordo 
com os resultados apresentados durante o cami-
nhamento. Os levantamentos magnetométricos 
foram realizados em todas as linhas de picadas, 

acompanhado de leituras localizadas de gama 
e susceptibilidade magnética da rocha no local. 
Foram ainda tomados dados de susceptibilidade 
magnética e um “assay” da gamaespectrometria 
(Th, U e K) de todas as amostras de rochas co-
letadas. As amostras da prospecção geoquímica 
e aluvionar foram enviadas para análise no SGS-
-GEOSOL Laboratórios Ltda., enquanto as amos-
tras de rocha selecionadas estão sendo objeto 
de estudo petrográfico na CPRM/SUREG-MA. As 
análises litoquímicas visando a caracterização de 
fosfatos e carbonatos, também serão realizadas 
na SGS-GEOSOL Laboratórios Ltda.

VIII.4.2 – CARACTERIZAçãO DA ÁREA

A área deste estudo está situada na porção 
central do Estado de Roraima, compreendida pela 
folha NA.20-X-C-VI (Serra Ajarani) e limitada pe-
los paralelos 02º 00’ e 2º 30’ de latitude norte e 
meridianos 61º 30’ e 62º 00’ de longitude oeste 
(Figura VIII.4.1), região dos municípios de Ira-
cema e Mucajaí. O acesso a partir de Boa Vista, 
capital do Estado de Roraima, é basicamente efe-
tuado por via rodoviária (RR-325 e BR-174). 

O clima é quente e úmido, com um período 
chuvoso entre os meses de abril e setembro, e 
outro de estiagem entre outubro e março. A pre-
cipitação média anual é próxima de 1.800 mm. 
A vegetação dominante é de floresta equatorial 
densa com alguns locais constituída por vegeta-
ção do tipo savana. O relevo relativamente ar-
rasado, com morros por vezes sustentados por 
cristas de rochas quartzo-feldspáticas ferrugi-
nosas, denotando relevo colinoso. Sobre estas 
morfologias, destacam-se algumas serras que 
constituem maciços residuais, cujas encostas são 
íngremes e as cristas alongadas segundo orien-
tação NE-SW, refletindo importante estruturação 
tectônica da região. A diferença de altitude má-
xima gira em torno de 800 m e relaciona-se às 
serras do Apiaú e Mucajaí. A rede de drenagem é 
constituída pelas bacias dos rios Apiaú e Ajarani, 
apresenta caráter intermitente em padrão den-
drítico, por vezes, retangular, refletindo a estru-
turação do substrato rochoso.  

VIII.4.3 – CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A área investigada está inserida no Escu-
do das Guianas, domínio Güiana Central (CGC), 
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marcado por lineamentos estruturais de direção 
NE-SW. Estes lineamentos são observados tanto 
em imagens de radar como em mapas aeromag-
néticos, registrados nas diversas litologias gera-
das em diferentes estágios da evolução tectônica 
deste escudo.

As rochas alcalinas estão alinhadas segun-
do NE-SW, direção esta também relacionada a 
abertura do Graben Tacutu. O registro dessas ro-
chas é relatado desde a região do Rio Essequibo-
-Guiana (Alcalinas Macarapã), na Serra Tucano 
(região do graben do Tacutu), na foz do Rio Ca-
trimani (Sienito Catrimani), além de stocks na 

região dos rios Apiaú e Ajarani, que constituem 
alguns dos alvos selecionados para investigação 
neste trabalho. Nos últimos anos destacam-se 
em nível regional diversos estudos geológicos re-
alizados pelo Serviço Geológico do Brasil-CPRM 
através do “Programa Levantamentos Geológi-
cos Básicos do Brasil – PLGB”, dentre os quais se 
destacam: Serra do Ajarani (1:100.000) – Folha 
NA.20-X-C-VI (Brandão & Freitas 1994), Roraima 
Central (1:500.000) – Folhas NA.20-X e NA.21-V 
(1999) e Caracaraí (1:500.000) – Folhas NA.20-Z 
e NA.21-Y (2000), além dos trabalhos de Reis et 
al. (2003) e Fraga (2002).

Figura VIII.4.1 – Localização da área investigada.
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Dentre estudos mais específicos cita-se o 
Projeto Serra do Repartimento (Borges 1990), 
no qual foram identificados sienitos, monzonitos, 
nefelinitos, basanitos, basaltos, traquibasaltos, 
fonotefritos, tefritos e foiditos, alem de diques de 
composição alcalina e básica/ultrabásica.

Borges (1990) caracterizou um corpo alcali-
no fenitizado nas bordas, onde análises químicas 
de rocha e solo mostraram teores anômalos prin-
cipalmente em P, Ce, La, Yb, Nb, Ti, Ba, Mo, W, 
Pb, V, Sr e F. Foram identificados veios milimétri-
cos de carbonato cortando as rochas alcalinas e 
outras litologias em diversos afloramentos, além 
de uma dezena de ocorrências de barita na for-
ma de stockwork. Foi quantificada uma reserva 
da ordem de 3,5 milhões de toneladas de fosfato 
com teor variando de 3 a 5% de P2O5.

A empresa SOPEMI-De Beers, na década 
de 80, identificou 11 corpos de kimberlitos e ou 
rochas relacionadas, que constituem o cluster 
denominado “Micuim”. Pelas informações dispo-
nibilizadas da localização dos corpos, estes se 
mostram intrusivos em rochas gnáissicas do em-
basamento da região, em área próxima a ocor-
rência das rochas alcalinas investigadas neste 
trabalho.

 
VIII.4.4 - GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo está inserida na porção 
central do Estado de Roraima, no domínio Guia-
na Central (DGC), megafeição tectônica do Es-
cudo das Güianas de direção NE-SW, facilmente 
identificável em imagens de radar e mapas ae-
rogeofísicos. Esta estruturação faz-se notar nas 
litologias de diferentes estágios da evolução tec-
tônica deste escudo, desde o Paleoproterozóico 
até pelo menos o Mesozóico, quando a estru-
turação do DGC foi fortemente reativada com a 
instalação do Graben do Tacutu. O embasamento 
regional é constituído por rochas metamórficas 
de alto grau e rochas metagranitóides paleopro-
terozóicas, intrudidas por corpos de anortositos, 
gabros e granitos rapakivíticos representantes 
da associação AMG (Fraga 2002) relacionados 
ao Mesoproterozóico (Calimiano). No Mesozóico, 
com a instalação do rifte Tacutu, corpos alcalinos 
representados por traquitos e sienitos intrudiram 
indistintamente as rochas mais antigas. No Ceno-
zóico, depósitos aluvionares foram formados ao 
longo das drenagens.

A unidade mais antiga é composta por or-
tognaisses e metagranitóides foliados reunidos 
por Fraga et al. (2000) na Suíte Metamórfica Rio 
Urubu ou Complexo Rio Urubu (Almeida et al. 
2008), além de corpos de charnoquitos e gnais-
ses charnockíticos da Suíte Intrusiva Serra da 
Prata (Fraga et al. 1997a e 1997b, Fraga & Araú-
jo 2000a, Fraga 2002).

As rochas da Suíte Rio Urubu são compostas 
essencialmente por biotita-(hornblenda) gnaisses 
e metagranitóides, com ocorrências de lentes de 
quartzo mangeritos e quartzo jotunitos. Os auto-
res supracitados interpretam que as condições de 
metamorfismo atingiram a fácies anfibolito para 
os biotita-hornblenda-gnaisses (graníticos a to-
nalíticos). Em sua maioria estes mostram textu-
ras ocelares. Quimicamente, os gnaisses Rio Uru-
bu mostram compatibilidade com granitóides tipo 
I, pós-arqueanos e sugerem o retrabalhamento 
de fontes crustais com assinatura de subducção 
na geração deste magmatismo. As idades radio-
métricas obtidas por Gaudette et al. (1996) pelo 
método U-Pb em zircão variaram em 1.943 ± 7 
Ma, 1.921 ± 15 Ma e 1.911 ± 13 Ma. Fraga & 
Araújo (2000a) obtiveram a idade de 1.951 ± 24 
Ma (Pb-Pb por evaporação em monocristais de 
zircão) para um ortognaisse tonalítico que corre-
lacionaram à Suíte Rio Urubu. Para rochas simila-
res e neste mesmo método, Fraga (2002) obteve 
idades entre 1.943 ± 5 Ma e 1.933 ± 2 Ma.

As rochas charnoquíticas que afloram na 
área do projeto eram anteriormente agrupadas 
no Complexo Kanuku (Santos & Olsewsky 1988, 
Gaudette et al. 1996), descritas como granulitos 
à hiperstênio. Coube a Fraga et al. (1997b) e Fra-
ga & Araújo (2000a) reconhecerem sua origem 
ígnea e as agruparam na Suíte Serra da Prata, 
posteriormente redefinida por Fraga (2002). As 
rochas que compõem essa suíte compreendem 
charnoquitos, charnoenderbitos, quartzo-man-
geritos e subordinados enderbitos, apresentando 
feições ígneas muito bem preservadas e pouco 
deformados. Os resultados de datações radiomé-
tricas para os charnoquitos dessa unidade reve-
laram valores entre 1.943 ± 5 Ma e 1.933 ± 2 Ma 
(Fraga 2002).

Corpos de anortosito aproximadamente cir-
culares, intrusos em rochas do embasamento fo-
ram inicialmente definidos por Borges (1990) e 
Brandão & Freitas (1994), que os denominaram 
de Anortosito Repartimento. A idade obtida para 
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essas rochas é de 1.527 ±7 Ma, obtida através 
da metodologia U-Pb SHRIMP em baddeleyíta 
(Santos et al. 1999). Corpos gabróicos de pe-
quena extensão, tipo Gabro Caracaraí (Fraga et 
al. 2000b) afloram próximos a estes anortositos, 
cuja idade foi estabelecida em 1.646 ± 55 Ma 
pelo método K/Ar em plagioclásio (Montalvão et 
al. 1975).

Os granitóides rapakivi da região da Ser-
ra Mucajaí foram individualizados inicialmente 
por Bonfim et al. (1974), seguido pelos traba-
lhos de Brandão & Freitas (1994), Fraga & Araújo 
(2000b) e Fraga (2002), que expandiram a série 
de rochas incluídas na Suíte Intrusiva Mucajaí. 
Esta suíte engloba além dos granitóides wiborgí-
ticos e piterlíticos a biotita e hornblenda, rochas 
quartzo sieníticas e monzoníticas e subordinados 
termos quartzo monzoníticos. A idade mesopro-
terozóica atribuída a essas rochas foi obtida por 
Gaudette et al. (1996), em 1.544 ± 42Ma, atra-
vés de método U-Pb ID-TIMS em zircão. Poste-
riormente Fraga (2002) obteve idades próximas 
a de Gaudette et al. (1996) pelo método Pb-Pb 
evaporação em zircão ao datar um quartzo man-
gerito (1.538 ± 5 Ma).

Um magmatismo alcalino mesozóico na 
forma de pequenos corpos na área do Domínio 

Guiana Central foram estudados preliminarmen-
te por Santos et al. (1974), que identificaram a 
presença de nefelina sienitos e litchfelditos no in-
terflúvio dos rios Catrimâni e Água Boa do Univi-
ni, designados posteriormente por Montalvão et 
al. (1975) de Sienito Catrimâni. Borges (1990) 
sugeriu a denominação Complexo Alcalino Serra 
do Repartimento para reunir as rochas alcalinas 
prospectadas na região do Igarapé Repartimento 
do Ajarani, além de outras ocorrências em áre-
as próximas. Estas ocorrências foram redefinidas 
por Brandão & Freitas (1994) como Suíte Alcalina 
Apiaú, onde incluíram diversos stocks de rochas 
sieníticas e monzoníticas, além de traquitos, fo-
nolitos e nefelinitos. Resultados geocronológicos 
obtidos por Gaudette et al. (1996) revelaram a 
idade isocrônica Rb/Sr de 108 Ma para as rochas 
alcalinas da região.

No Cenozóico estas rochas foram submeti-
das a intensa alteração supergênica, produzindo 
um manto de intemperismo frequentemente com 
formação de crosta laterítica. Cobrindo todas es-
tas litologias, ocorrem as aluviões ao longo das 
principais drenagens, constituídas por argilas, 
areias e cascalhos com expressivos seixos de la-
terito. A figura VIII.4.2 mostra o mapa geológico 
preliminar da área estudada.

Figura VIII.4.2 – Mapa geológico preliminar da área pesquisada.
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VIII.4.5 – ESTUDOS GEOFÍSICOS

Os estudos geofísicos visando a pesquisa 
de fosfato magmatogênico na região de Campos 
Novos (RR), foram programados a partir de al-
vos aerogeofísicos (magnetométricos e gamaes-
pectrométricos) integrados com informações de 
campo de mapeamentos geológicos regionais. Os 
dados aerogeofísicos analisados foram aqueles 
provenientes dos Projetos Aerogeofísicos Urari-
coera (1978) e Rio Branco (1984), com linhas de 
vôo N-S, espaçamentos entre linhas de 2 km e 
altura de voo de aproximadamente 100 metros. 
As assinaturas nos canais gamaespectrométricos 
do tório e do urânio anômalas, juntamente com 
uma resposta indicando rochas com susceptibili-
dades magnéticas de média a alta, serviram de 
guia para seleção dos alvos aerogeofísicos re-
lacionados a rochas alcalinas. A figura VIII.4.3 
mostra a disposição dos alvos assinalados, preli-
minarmente, na folha NA.20-X-C-VI.

Após um refinamento no tratamento dos 
dados geofísicos, foram geradas imagens dos ca-
nais de tório, urânio e da distribuição ternária, 
(K, Th e U) com a indicação dos principais alvos. 
As imagens magnetométricas da contagem total 

do campo magnético residual e da primeira de-
rivada deste campo (figuras VIII.4.4 e VIII.4.5), 
mostram as feições, respectivamente, de gran-
des e pequenos comprimentos de onda. Para este 
estudo preferiu-se a imagem da Primeira Deriva-
da Vertical do Campo Magnético Total em virtude 
de ressaltar as anomalias de alta freqüência.

A figura VIII.4.6, mostra um modelo das 
assinaturas dos alvos selecionados a partir de 3 
perfis empilhados radiométricos e um magneto-
métrico da Amplitude do Sinal Analítico do Cam-
po Magnético Total.

Como resultado da avaliação dos dados ae-
rogeofísicos pode-se concluir que as principais 
anomalias aerogeofísicas, relacionadas a corpos 
alcalinos, encontram-se entre as falhas de di-
reção NE-SW e secundariamente as de direção 
NW-SE. Normalmente são feições anômalas nos 
canais de Th, U e magnético (Mag), enquanto o 
canal de potássio, em geral, apresenta-se com 
baVIIIos níveis de radiação gama. As falhas NE-
-SW são regionais e podem ser vistas com maior 
nitidez através de alinhamentos magnéticos, nas 
imagens que ressaltam os sinais magnéticos de 
alta freqüência (primeira derivada vertical). A 
maioria dos alvos está concentrada em uma pro-

Figura VIII.4.3 – Disposição dos alvos assinalados preliminarmente, na folha NA.20-X-C-VI.
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vável estrutura circular com baixos níveis de K e 
médio a alto de Th e U (figura VIII.4.7). A ima-
gem magnética do Sinal Analítico mostra que os 
corpos anômalos radiometricamente apresentam 
contrates de suscetibilidades magnéticas com as 
rochas encaixantes. 

A investigação geofísica terrestre foi dirigida 
para os alvos 4, 5 6 e 7 (figura VIII.4.8). Em cada 

um dos alvos foi feito um perfil geofísico-geoló-
gico com sensores magnéticos e radiométricos. 
As medidas tomadas nos equipamentos geofísi-
cos foram sistemáticas para o método magneto-
métrico (a cada 20 metros) e, no radiométrico, 
foram feitas de acordo com os resultados apre-
sentados durante o caminhamento no perfil. Em 
geral, os perfis foram programados procurando 

Figura VIII.4.5 – Imagem magnetométrica da primeira derivada do campo magnético residual mostrando as 
feições de pequenos comprimentos de onda. Esta figura compreende as folhas NA.20-X-C-VI e NA.20-X-D-IV.

Figura VIII.4.4 – Imagem magnetométrica da contagem total do campo magnético residual mostrando as fei-
ções de grandes comprimentos de onda.



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

433

Figura VIII.4.7 – A maioria dos alvos estão concentrados em uma provável estrutura circular com 
baixos níveis de K e médio a alto de Th (azul e verde) e U (amarelo).

Figura VIII.4.6 – Modelo de assinatura geofísica baseada em 3 perfis empilhados radiométricos e um magneto-
métrico da Amplitude do Sinal Analítico do Campo Magnético Total.
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mantê-los transversais a estrutura investigada. 
Além dos perfis programados foram feitos per-
fis sobre trechos da estrada de acesso aos al-
vos, totalizando 29,5 km de perfis geofísicos. As 
amostras das rochas coletadas durante a etapa 
de campo foram submetidas a sensores magné-
ticos e gamaespectrométricos com o objetivo de 
se criar um banco de dados com valores relativos 
de radiação gama dos elementos Th, U e K, bem 
como medidas de suscetibilidades magnéticas.

Preliminarmente, os resultados de campo 
foram satisfatórios no ponto de vista geofísico, 
pois nas leituras obtidas pode-se constatar além 
das anomalias aerogeofísicas novos locais com 
anomalias bem mais expressivas, o que ratifica a 
presença de corpos alcalinos, em geral com uma 
textura afanítica. No contexto geológico-geofísico 
notou-se que as principais anomalias radiométri-
cas ocorrem na forma de diques (alcalinos) atin-
gindo, em alguns pontos, radiação total superior 
a 8.000 cps. Na rocha encaixante destes corpos 
lenticulares o nível de radiação é bem menor em 
relação a estes corpos intrusivos, atingindo a or-
dem entre 250 a 600 cps. Nos sensores mag-
néticos observaram-se valores mais elevados na 
rocha encaixante, devido a presença abundante 
de fenocristais de magnetita. As encaixantes em 
geral, são rochas porfiríticas de composição gra-
nítica a granodiorítica, sendo observados tam-
bém afloramentos com rochas foliadas sugerindo 
rochas gnáissicas de alto grau.

Como conclusão da etapa de campo, no que 
tange aos aspectos geofísicos, os resultados são 
animadores, porém há necessidade de novas in-
vestidas para se gerar grids sobre estes alvos. O 
estudo realizado abriu espaço para se fazer uma 
nova avaliação e programar estudos mais dirigi-
dos. Os resultados das análises químicas e petro-
gráficas poderão, mais ainda, ajudar a definição 
de áreas de maior importância metalogenética. 
Convém citar que a gamaespectrometria terres-
tre foi importante na localização dos corpos alca-
linos, contudo este método está limitado a sinais 
de profundidade com no máximo 3 cm, o que 
implica dizer que os corpos subaflorantes terão 
que ser investigados a partir de sensores que de-
tectem sinais em maior profundidade (métodos 
elétricos/eletromagnéticos), bem como sonda-
gens rotativas. Além disto, pode-se observar que 
a camada intempérica juntamente com o solo 
húmico atenua mais de 50% o sinal radiométri-

co sobre os diques alcalinos. Um fato constatado 
foram os altos valores radiométricos que ocorrem 
ao longo das grotas e igarapés, ou seja, nas par-
tes baixas com exposição de rochas vulcânicas. 
Nos perfis terrestres nas estradas de acesso aos 
alvos notou-se que alguns relevos positivos eram 
sustentados por cristas quartzo-feldspáticas com 
concreções ferruginosas, onde o nível de radia-
ção gama apresentava-se anômalo, com valores 
acima de 1000cps. É possível que estas cristas 
estejam relacionadas a zonas de falhas (NE-SW). 
Quanto a largura dos diques vulcânicos notou-se 
que variavam entre centimétricos até aproxima-
damente uns 100 metros de espessura.

Na parte mais a sudeste da área, na folha 
adjacente NA.20-X-D-IV (Vila Nova), foi feito um 
reconhecimento geofísico gamaespectrométrico 
(51,13 Km de estrada, com 44 pontos de leitura 
gama e susceptibilidade magnética) em alguns 
alvos selecionados através da aerogeofísica. Nos 
locais anômalos visitados foram observados ape-
nas solos com concreções lateríticas com valores 
de radiação total variando entre 400 a 900 cps. 
Não foram encontrados afloramentos de rocha 
primária, mas acredita-se tratar de uma rocha de 
composição alcalina, face os resultados anôma-
los nas concreções lateríticas superficiais, prin-
cipalmente no canal de tório. Os alvos visitados 
normalmente encontram-se nas partes mais ele-
vadas do relevo.

VIII.4.6 – ESTUDO GEOLÓGICO

As rochas mais antigas predominam na re-
gião, sendo os ortognaisses, representados por 
biotita-hornblenda gnaisses, os mais observados 
nos perfis. Estes estão relacionados a Suíte Me-
tamórfica Rio Urubu (Paleoproterozóico). Rochas 
charnockíticas reunidas na Suíte Intrusiva Serra 
da Prata foram verificadas em vários corpos dis-
tribuídos na porção leste desta área. Estas uni-
dades paleoproterozóicas evidenciam um terreno 
de alto grau (colisional) que constitui o embasa-
mento das suítes ígneas mesoproteozóicas, como 
por exemplo os anortositos da unidade Anortosito 
Repartimento e granitos rapakivi da Suíte Intru-
siva Mucajaí (associação AMG de Fraga 2002), 
relacionadas a um evento anorogênico.

O granito rapakivi apresenta cor cinza ro-
sada, textura variando de média a grossa e mar-
cante aspecto porfirítico, com destaque para os 
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megacristais ovóides de feldspato alcalino (wi-
borgitos) exibindo por vezes o manteamento 
albítico (pterlitos). Os contatos dos granitóides 
rapakivi (foto VIII.4.1) com as unidades paleo-
proterozóicas não foram observados no campo.

Foram assinalados na porção leste da área, 
pelo menos três stocks (tendência circular) de 
anortosito, sendo que o situado mais ao norte 
(único investigado), apresenta-se cortado por di-
ques de rochas alcalinas e básicas, tendo como 
rochas encaixantes gnaisses paleoproterozóicos 
(Rio Urubu).

Brechas e cataclasitos ocorrem em estrei-
tas faixas ao longo de zonas miloníticas, orien-
tadas segundo NW-SE, geradas em ambiente rú-
ptil-dúctil, possivelmente vinculados ao Episódio 
K’Mudku (1.200 + 100 Ma). Normalmente for-
mam cristas de rocha quartzo-feldspática, com 
impregnação de óxido e hidróxido de ferro, por 
vezes com textura pegmatóide e localmente com 
drusas de cristais de quartzo bem formados.

Diques de composição alcalina com larguras 
centimétricas a métricas, representados por sie-
nitos, traquitos e fonolitos (foto VIII.4.2) e ain-
da diques básicos, ocorrem frequentemente na 
região dos alvos investigados (principalmente 5 
e 6). Imagina-se que estes diques ocorram asso-
ciados as bordas de corpos alcalinos aflorante ou 

subaflorantes, que nesta região devem constituir 
pequenos plútons, possivelmente alterados, po-
rém com marcante assinatura radiométrica nos 
levantamentos geofísicos.

Os traquitos incluem termos ricos em ál-
cali feldspato (cristais ripiformes de sanidina), 
possuem cor cinza-esverdeado, são afaníticos 
e maciços. Os fonolitos apresentam cor escura, 
com textura afanítica, observando-se raros fe-
nocristais na matriz muito fina, localmente por-
firíticos. Os fonolitos exibem uma textura fluidal, 
de granulação muito fina, sobressaindo alguns 
fenocristais hipidiomórficos a idiomórficos que se 
encontram representados pela sanidina além de 
feldspatóide (nefelina e possivelmente sodalita).

O alvo 6 foi o que se apresentou mais pro-
missor, visando a continuidade futura dos tra-
balhos de prospecção, conforme levantamentos 
geológicos sumarizados na figura VIII.4.8. Em 
geral, a área apresenta topografia ondulada, 
com encostas rochosas íngremes e capa de solo 
pouco espessa (saprolítico). Na estação UP-134, 
um morro com cerca de 230 metros de altitude, 
afloram inúmeros blocos in situ (ou parcialmen-
te alóctones) de rocha máfica plutônica, grossa, 
de cor cinza esverdeado, com cristais tabulares 
de plagioclásio e cristais menores de piroxênio 
intercalados (anortosito, foto VIII.4.3.a), com 

Foto VIII.4.1 – Granito rapakivi da Suíte Intrusiva Mucajaí mostrando abundantes megacristais ovói-
des de feldspato alcalino.
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quantidade considerável de magnetita. Quando 
intemperizada mostra cor cinza esbranquiçado. É 
cortada por um enxame de diques de rocha vul-
cânica afanítica, por vezes amigdaloidal, de cor 
cinza esverdeado (álcali-quartzo traquito), com 
orientação NW-SE. Diques máficos também são 
observados com orientação NE-SW, porém são 
mais raros, e cortam as rochas vulcânicas alcali-
nas (foto VIII.4.3.b), sendo que as duas litologias 
aparecem por vezes interceptadas por falhas. 

Aparecem matacões rolados de quart-
zo leitoso e rocha vulcânica traquítica, além de 
blocos métricos de quartzo sienito/monzonito 
de granulação grossa a localmente porfiritico e 
parcialmente alterados, contendo sulfeto e mag-
netita intercumulus. Os afloramentos in situ são 
de rocha vulcânica semelhante a das estações 
anteriores, cortada por diques centimétricos de 
diabásio. Em algumas porções volta a aflorar o 
anortosito, bastante magnético e com pelo me-
nos 2-3% de apatita (reação com molibdato). 
Neste ponto do perfil continuam os diques de ro-
cha traquítica cortando o anortosito, variando ora 
para termos com pequena quantidade de pórfiros 
e ora variedades de textura totalmente afaníti-
ca. Superfícies retilíneas no anortosito mostram 
cristais muito grossos drusiformes de mineral 
branco (Foto VIII.4.4.a, albita?). Em alguns aflo-
ramentos do anortosito observam-se bolsões 

(Foto VIII.4.4.b) descontínuos e interceptados 
por estreitas zonas de cisalhamento mostrando a 
associação plagioclásio+magnetita+apatita (em 
quantidade bem menor), de cor cinza esverde-
ado e cristais muito grossos (que se destacam 
inclusive da granulação do anortosito).

Destaca-se também neste alvo uma rocha 
plutônica que parece manter uma composição 
semelhante, porém destacam-se megacristais 
ovóides de feldspato alcalino (charnoquitóide ou 
granitóide?), com textura rapakivi bem delineada 
(Foto VIII.4.5). Em alguns locais ocorrem agre-
gados de minerais máficos e opacos de até 3cm 
também são identificados. O plagioclásio é o mi-
neral mais abundante e o álcali feldspato ocorre 
como megacristais de até 5cm de diâmetro. A ro-
cha é aparentemente isotrópica e muito altera-
da, aflorando em blocos de no máximo 1,5m de 
diâmetro dispersos. Em algumas  zonas estreitas 
a deformação é intensa, deixando a rocha com 
uma característica textura milonítica, de matriz 
muito fina, com porfiroclastos de feldspatos e fo-
liação obedecendo à direção 290º Az.

 
VIII.4.7 - PROSPECçãO GEOQUÍMICA ALUVIO-
NAR

A prospecção geoquímica e aluvionar pre-
liminar foi acompanhada da coleta de amostras 

Foto VIII.4.2  – Bloco de fonolito e traquito, em contato reto.
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Foto VIII.4.3: a) amostra de anortosito da estação UP-134; b) diques máficos (esbranquiçados pelo intemperis-
mo) cortando rochas vulcânicas mais antigas; c) drusas de cristais bem desenvolvidos; d) zona de cisalhamento 
em anortosito; )rocha granitóide mostrando megacristais ovóides rapakivi de feldspato alcalino e agregados de 
opacos e magnetita.
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de solo a cada 50m, e de amostras de sedimento 
de corrente e concentrado de bateia nas drena-
gens (Figura VIII.4.8). As amostras de solo fo-
ram coletadas no horizonte B em torno de 50 cm 
de profundidade, as quais mostraram resultados 
anômalos para Pe Terras Raras.

VIII.4.8 - PRINCIPAIS RESULTADOS PRELIMINA-
RES

O projeto está atualmente na fase de in-
tegração dos dados do levantamento geofísico 
terrestre, descrição petrografica e e seleção de 
rochas para a realização de análises químicas. 
As amostras do levantamento geoquímico e alu-
vionar já foram enviadas ao laboratório para as 
análises pertinentes. A área de estudo mostra-se 
potencialmente favorável para a ocorrência de 
corpos alcalinos, provavelmente associados aos 
grandes lineamentos NE-SW, imediatamente pró-
ximos ao limite do graben Tacutu. Foi identificada 
a presença de diques de traquito, fonolito e sie-
nito cortando o embasamento gnáissico, consti-
tuindo possivelmente a borda de corpos alcalinos 
subaflorantes. Estas rochas normalmente apre-
sentam espesso manto de intemperismo, daí a 
dificuldade de afloramento de rochas frescas. Foi 

determinada a ocorrência de rocha anortosítica 
com cerca de 2-3% de fosfato (reação com moli-
bdato). Em princípio a apatita pode ocorrer tanto 
disseminada como em veios ou bolsões. O estudo 
geofísico revelou que a maioria dos alvos está 
concentrada em uma provável estrutura circular 
com baixos níveis de K e médio a alto de Th e U 
(Figura VIII.4.7). A imagem magnética do sinal 
analítico mostra que os corpos anômalos radio-
metricamente apresentam contrates de susceti-
bilidades magnéticas com as rochas encaixantes, 
especialmente os gnaisses.

Foi constatada a ocorrência de pequenos 
corpos de rochas alcalinas de idade mesozóica, 
encaixados em litologias do Paleoproterozóico, 
no interflúvio dos rios Apiaú e Ajarani, na zona 
de prolongamento SW do graben Tacutu. São 
rochas consideradas correlacionadas ao magma-
tismo alcalino mesozóico, de caráter continental, 
associado ao regime distensivo responsável pela 
formação deste graben. Constituem diques (com 
espessuras centimétricas a métricas) e pequenos 
plútons, ainda não bem dimensionados, estima-
dos com extensão em torno de um quilometro 
(nas seções investigadas). Compreendem traqui-
tos, fonólitos e sienitos, compostos por minerais 
como feldspato (ripas de sanidina), feldspatóides 

Figura VIII.4.8 – Disposição da amostragem geoquímica e aluvionar nos alvos investigados (4, 5, 6 
e 7). 
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(nefelina), hornblenda, biotita, minerais opacos, 
entre outros.

As assinaturas nos canais gamaespectro-
métricos do tório e do urânio anômalas, carac-
terística destas rochas, juntamente com uma 
resposta indicando rochas com susceptibilidades 
magnéticas de média a alta, ratificam a existên-
cia de corpos alcalinos na região deste estudo.

A cobertura de solo, afloramentos em forma 
de blocos e a alteração das rochas dificultaram o 
estudo e a delimitação destas rochas alcalinas, 
associado ao fato de que nesta área constituem 
pequenos corpos de difícil observação em ima-
gens de radar.

A região mostra-se promissora com rela-
ção a presença de corpos alcalinos com possível 
mineralização de fosfato, fato já constatado em 
área próxima com ocorrência de rochas similares, 
porém recomendações para futuros trabalhos de 
prospecção serão mais bem indicados após a in-
tegração dos dados geofísicos terrestres, a con-
clusão do estudo petrográfico e do tratamento 
dos resultados de análises provenientes da pros-
pecção geoquímica e aluvionar.

VIII.4.9 - REFERêNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, M.E; MACAMBIRA, M.J.B.; VALENTE, S.C. 
New geological and single-zircon Pb evaporation data 
from the Central Guyana Domain, southeastern Rorai-
ma, Brazil: Tectonic implications for the central region 
of the Guyana Shield. Journal of South American 
Earth Sciences, v.26, n.3, p.318-328, 2008.

BONFIM, L.F.C.; RAMGRAB, G.E.; UCHôA, I.B.; MEDEI-
ROS, J.B.; VIÉGAS FILHO, J.R.; MANDETTA, P.; KUYU-
MJIAN, R.M.; PINHEIRO, S.S. Projeto Roraima: rela-
tório final. Manaus: CPRM, 1974. v. 1A-D e 2.

BORGES, F.R. Projeto Serra do Repartimento: rela-
tório de progresso. Manaus: CPRM, 1990. 30 p.

BRANDãO, R.L.; FREITAS, A.F. Serra do Ajarani, Fo-
lha NA.20.X-C-VI: relatório final. Manaus: CPRM, 
1994. 153p.

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. 
Projeto Rio Branco: relatório final. Rio de Janeiro: 
CPRM, 1984. v. 1, 2 e 6. Convênio DNPM/CPRM.

CPRM – Serviço Geológico do Brasil. Roraima Cen-
tral: Folhas NA.20-XB e NA.20-X-D (integrais), NA.20-
-X-A, NA.20-X-C, NA.20-V-A, NA.20-V-C (parciais). Es-
cala 1:500.000. Estado de Roraima. Manaus: CPRM, 

1999. 166 p. Programa Levantamentos Geológicos Bá-
sicos do Brasil.

CPRM – Serviço Geológico do Brasil. Caracaraí, Fo-
lhas NA.20-Z-B e NA.20-Z-D (integrais), NA.20-Z-A, 
NA.21-Y-A, NA.20-Z-C e NA.21-Y-C (parciais). Escala 
1:500.000. Estado de Roraima. Manaus: CPRM, 2000. 
137p. Programa Levantamentos Geológicos Básicos do 
Brasil.

FRAGA L.M.B. A Associação Anortosito – Mangeri-
to – Granito Rapakive (AMG) e suas encaixantes 
paleoproterozóicas: evolução estrutural, geocro-
nologia e petrologia. 2002. 351p. Tese (Doutorado) 
- Centro de Geociências, Universidade Federal do Pará, 
Belém.

FRAGA, L.M.B. et al. First lead-lead zircon ages of char-
nockitic rocks from Central Guiana Belt (CGB) in the 
state of Roraima, Brazil. In: SOUTH-AMERICAN SYM-
POSIUM ON ISOTOPE GEOLOGY, Campos do Jordão. 
Resumos... Campos do Jordão: Centro de Pesquisas 
Geocronológicas; IG/USP, 1997a. p.115-117.

FRAGA, L.M.B.; ARAÚJO, R.V.; DUARTE, B.P. Ig-
neous charnockitic rocks of the Kanuku Complex 
and Serra da Prata Suite in the Central Guiana 
Belt (CGB), Roraima State, Brazil. In: INTERNA-
TIONAL SYMPOSIUM ON GRANITES ANDASSOCI-
ATED ROCKS - ISGAM, 2., 1997, Salvador. Resu-
mos... Salvador: SBG, 1997b. 3p.

FRAGA, L.M.B.; ARAÚJO, R.V. Suíte Intrusiva 
Pedra Pintada. In: CPRM – Serviço Geológico 
do Brasil. Roraima Central: Folhas NA.20-X-
-B e NA.20-X-D (integrais), NA.20-X-A, NA.20-
-X-C, NA.20-V-A, NA.20-V-C (parciais). Escala 
1:500.000. Estado de Roraima. Manaus: CPRM, 
2000a. Cap. 3-3-6. Programa Levantamentos 
Geológicos Básicos do Brasil.

FRAGA L.M.B., ARAÚJO R.V. Suíte Intrusiva Mu-
cajaí. In: CPRM – Serviço Geológico do Brasil. 
Roraima Central: Folhas NA.20-XB e NA.20-X-D 
(integrais), NA.20-X-A, NA.20-X-C, NA.20-V-A, 
NA.20-V-C (parciais). Escala 1:500.000. Estado 
de Roraima. Manaus: CPRM, 2000b. Cap. 3-3-13. 
Programa Levantamentos Geológicos Básicos do 
Brasil.

GAUDETTE, H.E.; OLSZEWSKI JR., W.J.; SAN-
TOS, J.O.S. Geochronology of Precambrian rocks 
from the northern part of Guiana Shield, State 
of Roraima, Brazil. Journal of South American 
Earth Sciences, v.9, n.3-4, p.183-195, 1996.



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

440

MONTALVãO, R.M.G et al. Geologia da Folha 
NA.20-Boa Vista e parte das folhas NA.21-Tumu-
cumaque, NB.20-Roraima e NB.21. In: BRASIL. 
Departamento Nacional da Produção Mineral. 
Projeto Radambrasil. Folha NA.20-Boa Vista 
e parte das folhas NA.21-Tumucumaque, 
NB.20-Roraima e NB.21. Rio de Janeiro: DNPM, 
1975. (Levantamento de Recursos Minerais, 8).

PROSPEC S.A. - Geologia, Prospecções e Aerofo-
togrametria. Projeto Uraricoera Levantamen-
tos Aerogamaespectrométrico e Aeromag-
netométrico: Território Federal de Roraima. 
Relatório final. Rio de Janeiro: CPRM, 1978. Con-
vênio DNPM/CPRM.

REIS, N.J. et al. Geologia do Estado de Roraima, 
Brasil. Geologie de la France, n.2-3-4, p.121-
134, 2003.

SANTOS, J.O.S.; OLSZEWSKI, W. Idade dos gra-

nulitos tipo Kanuku em Roraima. In: CONGRESSO 
LATINOAMERICANO DE GEOLOGIA, 7., 1988, Be-
lém. Anais... Belém: SBG/DNPM, 1988. p.378-
388.

SANTOS, J.O.S.; MOREIRA, A.S.; PESSOA, M.R.; 
OLIVEIRA, J.R.; MALOUF, R.F.; VEIGA JR., J.P.; 
NASCIMENTO, J.O. Projeto Norte da Amazô-
nia, Domínio Baixo Rio Negro: Geologia da 
Folha NA.20-Z. Relatório final. Manaus: CPRM, 
1974. V. 3-A. Convênio DNPM/CPRM.

SANTOS, J.O.S. et al. Associação Anortosito-
-Charnockito-Granito Rapakivi no Calimiano do 
Norte do Cráton Amazônico, Estado de Rorai-
ma: Evidências Obtidas por Geocronologia U-Pb 
(SHRIMP) em zircão e baddeleyíta. In: SIMPÓSIO 
DE GEOLOGIA DA AMAZôNIA, 6., 1999, Manaus. 
Anais... Manaus: SBG - Núcleo Norte, 1999. p. 
503-506.



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

441

VIII.5 - INVESTIGAÇÃO DE ALVOS AERO-
MAGNÉTICOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DE 
FONTES GEOLÓGICAS COM POTENCIAL 
PARA MINERALIZAÇÃO DE FOSFATO NO DO-
MÍNIO SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PROVÍN-
CIA BORBOREMA (NE-BRASIL)

VIII.5.1 - INTRODUçãO

No Domínio São José do Campestre da Pro-
víncia Borborema, até o momento, ainda não 
são conhecidos alvos geológicos potencialmente 
portadores de jazidas de fosfato de origem mag-
mática. Do ponto de vista geotectônico, supõe-se 
que a província possui uma litosfera pouco es-
pessa, além de ter sido fortemente retrabalhada 
na orogênese Panafricana-Brasiliana. Essas ca-
racterísticas desfavorecem a existência dos três 
principais controles tectônicos para a ocorrência 
de intrusões carbonatíticas (Biondi 2003): i) me-
gaflexuras litosféricas; ii) estruturas rígidas pro-
fundas; e iii) regiões cratonizadas. Entretanto, é 
conhecida a existência de um núcleo arqueano 
no Domínio São José do Campestre. Esse fato, 
associado com a identificação de afloramentos de 
rochas com composição carbonática de origem 
ainda não comprovada, bem como a correlação 
desses afloramentos com anomalias magnéticas, 
conduziu este trabalho no sentido da investiga-
ção da potencialidade desses alvos.

VIII.5.1.1 – JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é a localização de 
rochas ou associação de rochas ígneas potencial-
mente capazes de conterem teores significativos 
de fosfato na região do bloco arqueano-paleopro-
terozóico do Domínio (Maciço) São José do Cam-
pestre (RN-PB), localizado no nordeste da Provín-
cia Borborema (Figura VIII.5.1).

A demanda deste trabalho foi justificada 
pela localização de uma série de afloramentos 
de rochas carbonáticas-piroxeníticas, de origem 
ainda não comprovada, no núcleo arqueano do 
Domínio São José do Campestre, que hipoteti-
camente poderiam fazer parte de intrusões íg-
neas carbonatíticas. Essa hipótese foi reforçada 
pela correlação dos afloramentos dessas rochas 
com anomalias aeromagnéticas, cujas dimensões 

e parâmetros são compatíveis com a assinatura 
produzida por corpos intrusivos de forma cilíndri-
ca vertical (chaminés?). Esses fatos levantaram 
também a possibilidade da existência de correla-
ção entre essas prováveis rochas carbonatíticas 
com o magmatismo Macau, de idade neógena, 
com afinidade química alcalina e de ocorrência 
freqüente em torno do núcleo arqueano do Do-
mínio São José do Campestre. Haveria também a 
possibilidade, caso fosse confirmada a origem íg-
nea das rochas carbonáticas, da preservação no 
interior do núcleo arqueano de um evento mag-
mático carbonatítico de idade pré-cambriana.

Essas possibilidades levantadas previamen-
te foram reforçadas pelas primeiras observações 
efetuadas no campo, que indicaram a existência 
de uma associação de rochas carbonáticas-piro-
xeníticas, pouco ou não deformadas, localizadas 
em um afloramento na borda de uma lagoa. Essa 
lagoa, com diâmetro em torno de 100 metros, 
está localizada nas proximidades de uma das ano-
malias aeromagnéticas selecionadas (ver o Item 
VIII.5.4.2.1 ). Além disso, os primeiros testes 
com a reação de molibdato de amônia, efetuados 
no campo em rochas piroxeníticas, foram positi-
vos para a existência de teores significativos de 
fosfato (ver o Item VIII.5.4.2.1, Foto VIII.5.5).

VIII.5.1.2 – Métodos

Os dados aerogeofísicos utilizados foram le-
vantados no Projeto Borda Leste do Planalto da 
Borborema (LASA & PROSPECTORS 2008) (Figu-
ra VIII.5.2). Nas investigações foram adotados 
os seguintes procedimentos: i) seleção de ano-
malias aeromagnéticas com forma circular ou 
subcircular e parâmetros que indicassem fonte 
geológica com forma cilíndrica vertical; ii) identi-
ficação do ponto geográfico central da anomalia 
aeromagnética; iii) acesso e checagem dos pon-
tos identificados; iv) descrição dos tipos geológi-
cos encontrados; v) medições da susceptibilidade 
magnética e cintilométrica dos principais litoti-
pos; vi) efetuação da reação com o molibdato 
de amônia nas rochas potenciais; e vii) coleta de 
amostras para petrografia e litogeoquímica. Após 
esse levantamento inicial de dados, serão sele-
cionados alguns alvos para detalhamento geoló-
gico e geoquímico.
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VIII.5.2 - CARACTERIZAçãO DA ÁREA

A área de trabalho está localizada na por-
ção leste do Estado do Rio Grande do Norte (Fi-
gura VIII.5.3). As principais sedes municipais são 
Tangará, São José do Campestre, Serra Caiada, 
Senador Elói de Souza, Boa Saúde e São Paulo do 
Potengi. O acesso para a região central da área 

pode ser efetuado a partir de Natal pela BR 226. 
A distância entre Natal e Tangará é de 90 km.

O clima na região é do tipo tropical, com 
temperatura média superior a 18oC e períodos 
de estiagem que variam de 3 a 8 meses  (IBGE 
2010). A cobertura vegetal é do tipo savana-es-
tépica (caatinga do sertão semi-árido), desenvol-
vida sobre terrenos do extremo norte do Planalto 

Figura VIII.5.1 - Geologia simplificada da Província Borborema com a localização da área de trabalho (Bizzi et 
al. 2003). DC – Domínio Ceará; DZT – Domínio da Zona Transversal; FOJ – Faixa Orós-Jaguaribe; FPAB – Faixa 
Piancó Alto Brígida; FSD – Faixa Seridó; FSE – Faixa Sergipana; DSJC – Domínio São José do Campestre. 
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da Borborema (altitude média  300 metros) e da 
região de transição com a Depressão Sertaneja 
(altitude média  100 metros). As principais bacias 
hidrográficas na região são a do Rio Ceará Mirim 
no norte, do Rio Potengi no centro e as dos rios 
Trairi e Jaci no sul.

VIII.5.3 - CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A área de trabalho está geotectonicamente 
localizada no Domínio (ou Maciço) São José do 
Campestre (Angelim 2006; Dantas et al. 2004) 
da Província Borborema (Figura VIII.5.1). A Pro-
víncia Borborema consiste de um complexo mo-
saico formado por núcleos de embasamento e 
faixas dobradas que corresponde a porção oeste 
de uma grande província tectônica Pan-Africana-
-Brasiliana (Brito Neves & Cordani 1991; Trom-
pette 1994). Sua complexidade é atribuída à su-

perposição de orogêneses e a colagem tectônica 
de terrenos alóctones durante a convergência 
de grandes massas cratônicas (Jardim de Sá et 
al. 1992, Santos 2000). O Domínio (Maciço) São 
José do Campestre, localizado na região nordeste 
da província, possui um núcleo de rochas arquea-
nas, com uma idade em torno de 3,4 Ga (Dantas 
et al. 2004), circundado por terrenos paleoprote-
rozóicos. Este núcleo arqueano (Figura VIII.5.4) 
é constituído por ortognaisses tipo TTG, uma su-
íte granítica, e sienogranitos com tendência al-
calina, que segundo Dantas et al. (2004), fazem 
parte de três distintos períodos de magmatismo 
(3,4, 3,2 e 2,7 Ga, U-Pb em zircão). Os terre-
nos paleoproterozóicos, são representados pelos 
complexos João Câmara, Santa Cruz e Serrinha-
-Pedro Velho (Dantas et al. 1998). Os dois pri-
meiros compostos por migmatitos/ortognaisses 
de tendência calcialcalina e/ou trondhjemítica, 

Figura VIII.5.2 - Localização do Projeto Aerogeofísico Borda Leste do Planalto da Borborema no contexto da 
Província Borborema, com a localização das áreas de investigação. Os alvos escolhidos dentro da área do retân-
gulo maior estão localizados nas Figuras VIII.5.4 e VIII.5.5.
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podem corresponder a arcos magmáticos. En-
quanto, o Complexo Serrinha-Pedro Velho com-
posto por migmatitos e ortognaisses do tipo to-
nalítico/trondhjemítico pode corresponder a uma 
crosta continental juvenil, possivelmente forma-
da em arcos de ilhas. Entre os blocos crustais de 
idades diferentes ocorrem enxames de diques de 
rochas máficas. A existência de gnaisses e mica-
xistos do Grupo Seridó do interior deste domínio, 
possivelmente corresponde a fatias alóctones re-
lacionadas com o tectonismo da orogênese Pan-
-Africana-Brasiliana (Angelim 2006).

Mapeamentos geológicos de detalhe do Ma-
ciço São José do Campestre revelaram a existên-
cia de uma unidade lito-estratigráfica caracteriza-
da por uma sequência metavulcanossedimentar 
que pode ser interpretada como um greenstone 
belt arqueano (Dantas 2009). Segundo Dantas 
(2009), a sequência circunda o domo de São José 
do Campestre e está exposta em uma extensão 
de mais de 200 km. As rochas supracrustais são 
compostas por anfibolitos bandados, anfibólio 
gnaisse, piroxenitos, formações ferríferas ban-
dadas (BIF), rochas calcio-silicáticas e xistos, 
submetidas a metamorfismo de fácies anfibolito 
alto. As rochas vulcânicas possuem constituição 

ultramáfica e máficas, cuja composição varia de 
komatiitos (basalto de alto-Mg), piroxenitos, pe-
ridotitos, dunitos, serpentinitos e werlitos, onde 
cumulatos de olivina são comuns. Corpos de me-
tagabros e piroxenitos que ocorrem como faixas 
concordantes às encaixantes podem constituir 
sills intrusivos nessa sequência. As idades mode-
lo TDM das rochas vulcanossedimentares variam 
entre 3.5 e 2.7 Ga (Dantas 2009).

O Domínio (Maciço) São José do Campestre 
está recoberto, a leste e a norte, por sedimen-
tos fanerozóicos que testemunham o desenvol-
vimento das bacias da margem continental que 
ocorreu com a separação do Supercontinente 
Pangea e a formação do Oceano Atlântico (Matos 
1992). No norte-nordeste da Província Borbore-
ma, o rifteamento da crosta no Juro-Cretáceo, 
que precedeu a separação dos continentes, foi 
acompanhado pelo magmatismo Rio Ceará Mirim 
(Sial 1976a, Almeida et al. 1988; Mizuzaki et al. 
2002). Esse magmatismo possui afinidade quí-
mica toleítica, ocorre como um enxame de di-
ques de direção E-W com extensão de 300 km na 
borda da Bacia Potiguar e está bem definido por 
alinhamentos magnéticos no norte do Domínio 
São José do Campestre (Figura VIII.5.5). Wilson 

Figura VIII.5.3 - Localização da área de trabalho no Estado do Rio Grande do Norte.



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

445

Figura VIII.5.4 - Geologia simplificada da área de trabalho, com superposição dos alvos selecionados para in-
vestigação das anomalias aeromagnéticas. Legenda geológica: Complexo Presidente Juscelino - A2bj, A2j1, 
A23J2; Complexo Brejinho - A3br; Complexo Senador Elói de Sousa - A3γes; Granitóide São José do 
Campestre - A4γjc; Complexo Serrinha-Pedro Velho - PP2sp2, pp2SP4; Complexo Santa Cruz - PP2sc; 
Complexo João Câmara - PP2jc;  Grupo Seridó - NP3ss, NP3sju; Suíte Itaporanga - NP3γ2it; Suíte Dona 
Inês - NP3γ2di; Suíte máfica a intermediária - NP3δ2S; Grupo Apodi - K12a, K2j; Formação Barreiras - 
ENb e colúvios e aluviões = N23c e N4a (Angelim 2006).
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Figura VIII.5.5 - Mapa aeromagnetométrico do campo total com a localização dos alvos investigados na região 
de São José do Campestre (RN). 
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(1992) discute a hipótese de que o magmatismo 
e a separação dos continentes foram induzidos 
por plumas mantélicas.

No Neógeno, já com o processo de deriva 
continental avançado, ocorreu o magmatismo 
Macau, formando plugs, necks, derrames e di-
ques de olivina-basaltos, basanitos e ankaratri-
tos, com idades entre 68,4 e 6,8 Ma (Sial 1976b; 
Almeida et al. 1988; Silveira 2006). Este magma-
tismo possui afinidade química dominantemente 
alcalina e tem ocorrência freqüente em torno do 
núcleo arqueano do Domínio São José do Cam-
pestre. Na região centro-norte deste domínio, 
uma ocorrência de basaltos atribuída a este even-
to magmático está associada com uma anomalia 
magnética dipolar, cuja polaridade invertida su-
gere a existência de magnetismo remanescente 
(Item VIII.5.4.2.7, Alvo 14).

Até recentemente, os recursos minerais do 
Domínio São José do Campestre estiveram restri-
tos a pequenas jazidas de minerais para uso na 
construção civil, como areia, argila e pedra bri-
tada, além de ocorrências de minerais para uso 
industrial, como amianto e diatomita (Angelim 
2006). Na classe dos matérias ferrosos eram co-
nhecidas apenas pequenas ocorrências de miné-
rio de tungstênio (scheelita). Nos últimos 3 anos, 
sobretudo após os resultados dos trabalhos rea-
lizados por Dantas et al. (1998) e Dantas et al. 
(2004) e a realização por parte do Serviço Geoló-
gico do Brasil-CPRM do Levantamento Aerogeofí-
sico Borda Leste do Planalto da Borborema (LASA 
& PROSPECTORS, 2008), ocorreu um avanço sig-
nificativo na requisição de áreas para pesquisa de 
ferro, ouro, níquel, cobre e manganês (ver SIG-
MINE em www.dnpm.gov.br). Segundo informa-
ções verbais dos prospectores que trabalham na 
área, alguns alvos já foram perfurados e jazidas 
de metais, como ferro e cobre, estão sendo de-
limitadas.

É importante ressaltar que a área investi-
gada está sendo mapeada na escala 1:100.000 
(Folhas São José do Campestre e João Câmara) 
pelo programa de mapeamento geológico do Ser-
viço Geológico do Brasil-CPRM, em parceria com 
as universidades (PRONAGEO). Os mapas geo-
lógicos e os relatórios, de responsabilidade do 
professor Elton Luís Dantas, da Universidade de 
Brasília, estão em estágio de conclusão.

VIII.5.4 - AçõES EXECUTADAS

VIII.5.4.1 - Introdução

Este item descreve as atividades de campo 
desenvolvidas na investigação geológica de alvos 
aeromagnetométricos no período de 14/outubro 
a 30/outubro/2009. Essa etapa deu continuidade 
aos trabalhos que foram iniciados com a primei-
ra visita na área em julho/2009. Ao longo dos 
trabalhos foram investigadas 30 anomalias ae-
romagnéticas distribuídas em 27 Alvos (Figura 
VIII.5.5). Os Alvos 12 e 15 não foram investi-
gados, o primeiro pelo fato dos parâmetros da 
anomalia magnética não serem compatíveis com 
os objetivos do trabalho (a relação amplitude/
frequência sugere uma fonte profunda), e a se-
gunda por dificuldade de acesso. Também, ape-
sar das tentativas, não foi possível identificar as 
fontes magnéticas dos Alvos 11 e 20. Associados 
com as anomalias magnéticas foram encontradas 
diversos tipos litológicos. Em vários casos foram 
obtidos testes positivos para fosfato, como está 
descrito abaixo.

As amostras de rochas colhidas nas proxi-
midades das anomalias aeromagnéticas tiveram 
suas susceptibilidades magnéticas medidas e fo-
ram efetuadas reações com molibdato de amô-
nia, ainda no campo. Posteriormente, elas foram 
selecionadas para análises petrográficas, litogeo-
químicas, mineraloquímicas e isotópicas de δ13C 
e δ18O.

Os resultados completos dos trabalhos de 
campo da primeira checagem estão descritos em 
um relatório interno do Projeto Fosfato Brasil (Oli-
veira & Lages, 2009). Neste relatório são apre-
sentados apenas os casos em que a investigação 
dos alvos apresentou resultados compatíveis com 
os objetivos do projeto e que por sua vez, alguns 
destes, passaram por trabalho de detalhamento 
posterior.

Todos os dados de posicionamento geográ-
fico informados neste trabalho estão no datum 
WGS84. As coordenas em UTM estão localizadas 
na Faixa 25, Meridiano Central -33º.

VIII.5.4.2 - Investigações dos Alvos Aero-
magnéticos

VIII.5.4.2.1 - Alvo 1

Este alvo magnético ocorre a leste de Tan-
gará (RN). São duas anomalias magnéticas, com 
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comprimentos de onda em torno de 1.000 m e 
amplitude de 120 nT. Na transformação para o 
sinal analítico as anomalias assumem a forma de 
dois picos positivos com amplitude 0,8 nT/m ali-
nhados na direção NE-SW (Figura VIII.5.6). Nos 
dados de aerogamespectrometria não foram ob-
servadas assinaturas relevantes. Os centros das 
anomalias magnéticas têm as seguintes coorde-
nadas UTM em WGS84: (Faixa 25, MC = -33º) 
198.285 / 9.313.465 e 198.872 / 9.314.002 (re-
tiradas do mapa aeromagnetométrico). O acesso 
é efetuado pela BR-226, tomando-se uma estra-
da vicinal com entrada por uma porteira, no lado 
direito da rodovia, 6 km após Tangará (RN) e 1 
km após o posto de gasolina, no sentido de Serra 
Caiada (RN). Em seguida, o percurso prossegue 5 
km para leste/sudeste até atravessar o Rio Trairí. 
O alvo está na localidade do Poço do André, 3 km 
adiante.

Nas proximidades das anomalias, o relevo 
é levemente ondulado recortado por pequenas 
drenagens (Figura VIII.5.7). O solo é arenoso, 
de cor marrom escura, e a vegetação é constitu-
ída por pastos, arbustos e pequenas árvores. Na 
borda sul da anomalia localizada mais a sudoes-
te ocorre uma lagoa (Foto VIII.5.1), na qual foi 
efetuada uma perfuração para pesquisa de ferro 
pela Mineradora Minerva (UTM, WGS84, MC -33, 
198.453 / 9.313.011). Em torno da lagoa, em 

uma elevação periférica, ocorrem afloramentos 
de piroxenitos brechados (com baixa suscepti-
bilidade magnética, S < 1,0 SI) e preenchidos 
por material de composição carbonática (Foto 
VIII.5.2 A), magnetita carbonatos (S ≈ 100 SI) 
(Foto VIII.5.2 B) e escarnitos piroxeníticos, de 
coloração preta, granulação grossa (Foto VIII.5.2 
C). Na visita realizada em julho/2009 foi efetua-
do um teste de fosfato nas rochas piroxeníticas 
(Foto VIII.5.2 D).

Os testemunhos das rochas recuperadas 
pela perfuração foram examinados pela equipe 
da CPRM. A sondagem perfurou basicamente ro-
chas piroxeníticas e uma associação de gnaisses 
bandados representantes do domínio das rochas 
regionais. Um aspecto a ser levado em conta é 
o fato do local escolhido para a perfuração não 
coincidir com os centros das anomalias magnéti-
cas (Figura VIII.5.6).

VIII.5.4.2.2 - Alvo 3

Este alvo ocorre a noroeste de São José do 
Campestre (RN). É formado por uma anomalia 
com formato circular, comprimento de onda de 
1.100 m e amplitude de 150 nT. Na transforma-
ção para o sinal analítico a anomalia assume a 
forma de um pico positivo com amplitude de 0,6 
nT/m (Figura VIII.5.8). Nos dados de aerogames-

Figura VIII.5.6 - Imagem sombreada do sinal analítico das anomalias magnéticas do Alvo 1. As localizações da 
lagoa (círculo branco) e da perfuração estão indicadas.
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pectrometria não foram observadas assinaturas 
relevantes. O centro da anomalia magnética tem 
as seguintes coordenadas UTM em WGS84: (MC 
-33) 196.322 / 9.303.445 (retiradas do mapa ae-
romagnetométrico).

O acesso ao alvo pode ser efetuado a partir 
de uma estrada de barro que sai da zona urbana 
de São José do Campestre (RN), no sentido oes-

te, e prossegue por 5 km até uma olaria nas mar-
gens do Rio Japi. A partir desse ponto não existe 
estradas ou veredas, e o percurso segue de for-
ma aleatória no meio da caatinga e ao longo das 
cercas. Nas proximidades da anomalia o relevo 
é levemente ondulado controlado por pequenas 
drenagens (Figura VIII.5.9). O solo é arenoso, 
de cor castanha clara, e a vegetação é rala, com 

Foto VIII.5.1 - Lagoa localizada na borda sul da anomalia magnética. No centro da lagoa foi efetuada uma 
perfuração. Nas elevações em torno da lagoa ocorrem afloramentos de piroxenitos e de uma rocha carbonática 
magnética.

Figura VIII.5.7 - Imagem sombreada da elevação topográfica na região do Alvo 1. As localizações da lagoa 
(círculo branco) e da perfuração estão indicadas.
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a presença de pastos e pequenas algarobas. A 
imagem da região no Visualizador Google Earth 
pode ser observada na Figura VIII.5.10. Nas pro-
ximidades da anomalia ocorre uma lagoa com 50 
metros de diâmetro, que foi adaptada para servir 
como uma barragem (Foto VIII.5.3 A).

Na borda da lagoa (UTM, WGS84, MC -33, 
196.651 / 9.303.153) ocorre um pequeno aflora-
mento de rocha ferrífera, densa, muito magnéti-
ca (susceptibilidade magnética S ≈ 600 SI), par-
cialmente alterada, com textura média, foliada 
ou com acamamento composicional de espessura 
milimétrica, composta por minerais metálicos, 
feldspato (?) e quartzo (Foto VIII.5.3 B). Ocor-
rem também blocos rolados angulosos de piroxe-
nitos, sem estruturas de deformação, com textu-
ra granular fina a média, coloração cinza escura, 
cortados por venulações de coloração esbran-
quiçada e textura granular média (Foto VIII.5.3 
C). Esses veios quando abundantes produzem na 
rocha um aspecto brechado. Na região próxima 

da anomalia são também observados fragmentos 
angulosos de uma rocha com aspecto de canga 
laterítica, composta por sílica e ferro.

O teste com molibdato de amônia efetuado 
no piroxenito revelou a presença de fosfato (Foto 
VIII.5.3 C). A coloração da reação, após aproxi-
madamente 5 minutos, apresentou uma tonali-
dade amarelada intensa e escura produzida pela 
presença de um material coloidal em suspensão 
no líquido reativo.

VIII.5.4.2.3 - Alvo 4

Este alvo é formado por três anomalias 
magnéticas alinhadas na direção N-S localizadas 
a norte da cidade de Tangará (RN). Elas possuem 
comprimentos de onda em torno de 1.000 m e 
amplitudes médias de 500 nT. Na transformação 
para o sinal analítico as anomalias assumem a 
forma de três picos positivos com amplitudes de 
até 3,0 nT/m (Figura VIII.5.11). Os centros das 

Foto VIII.5.2 – A) Piroxenito brechado com preenchimento de rocha carbonática. Afloramento na borda da la-
goa; B) Rocha de composição carbonática, com minerais magnéticos, aflorando nas elevações em torno da lagoa; 
C) Escarnito piroxenito, de coloração preta e textura grosseira. Afloramento na borda da lagoa; D) Resultado da 
reação com molibdato de amônia efetuado na rocha composta principalmente por piroxênios. Fotografia de Vla-
dimir Medeiros na visita de julho/2009.
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Figura VIII.5.9 - Imagem sombreada da elevação topográfica na região do Alvo 3.

Figura VIII.5.8 - Imagem sombreada do sinal analítico da anomalia magnética do Alvo 3.
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Foto VIII.5.3 – A) Panorama da lagoa e da vegetação que ocorre próximo do centro da anomalia magnética 
do Alvo 3; B) Rocha bandada, ferrosa e magnética que ocorre na margem da lagoa; C) Resultado do teste com 
molibdato de amônia efetuado na rocha composta principalmente por piroxênios.

Figura VIII.5.10 - Imagem de satélite capturada no visualizador de imagens satelitais Google Earth (dezem-
bro/2009) da região em torno do Alvo 3. Próximo do centro da imagem se observa a lagoa citada no texto.
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tação no topo e nas encostas dos serrotes é den-
sa, o que dificulta o acesso até as rochas afloran-
tes. O solo é marrom muito escuro. No solo em 
torno dos serrotes ocorre a presença abundante 
de cristais milimétricos de magnetita.

Nos sopés dos serrotes foram encontra-
dos rolados e pequenos afloramentos (UTM, 
WGS84, MC -33, 189.707 / 9.318.227; 189.679 
/ 9.318.126; 189.788 / 9.317.699) de uma rocha 
composta por carbonatos e minerais ricos em fer-
ro, com textura granular média a grossa e colora-
ção marrom escura (susceptibilidade magnética 
S ≈ 100 SI) (Foto VIII.5.6).

VIII.5.4.2.4 - Alvo 5

O alvo 5 está localizado a oeste da cida-
de de Boa Saúde (RN) (antiga Januário Cicco), 
sendo composto por duas anomalias magnéticas. 
A principal delas tem comprimento de onda em 
torno de 1.300 m e amplitude de 250 nT, que 
na transformação para o sinal analítico assume 
a forma de um pico positivo com amplitude de 
0,9 nT/m (Figura VIII.5.13). O seu centro tem 

anomalias magnéticas têm as seguintes coorde-
nadas UTM WGS84, MC -33, 189.327 / 9.317.851; 
189.817 / 9.317.459; 189.935/9.317.940 (reti-
radas do mapa aeromagnetométrico). Nos dados 
de aerogamespectrometria foram observados os 
seguintes aspectos relevantes (Figura VIII.5.11): 
i) valores elevados de potássio e tório em uma 
região que abrange a borda leste das anomalias 
magnéticas; ii) valores altos de razão eU/eTh cor-
relacionados com a anomalia magnética do cen-
tro, que por sua vez corresponde a uma elevação 
denominada Serrote Preto (Figura VIII.5.12, Foto 
VIII.5.4).

O acesso ao alvo pode ser efetuado por 
meio da BR-226, seguindo uma estrada vicinal 
para o sítio Serrote Branco, 4,5 km à esquerda, 
após Tangará (RN), no sentido de Serra Caiada 
(RN). Após prosseguir nessa estrada por 2,5 km 
no sentido noroeste, atravessa uma porteira em 
uma fazenda, e segue para oeste por 1,0 km até 
o sopé do Serrote Preto.

O relevo da região é dominado por serrotes 
alongados na direção N-S com desníveis de até 
50 metros (Foto VIII.5.4 e Foto VIII.5.5). A vege-

Figura VIII.5.11 - Imagem sombreada do sinal analítico das anomalias magnéticas do Alvo 4. Estão delimitadas 
as áreas com valores anômalos de potássio, equivalente tório e razão eUrânio/eTório.



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

454

Figura VIII.5.12 - Imagem sombreada da elevação topográfica na região do Alvo 4. Estão delimitadas as áreas 
com valores anômalos de potássio, equivalente tório e razão eUrânio/eTório. A elevação no centro da área circular 
com valores anômalos de eU/eTh é denominada Serrote Preto (Foto VIII.5.1).

Foto VIII.5.4 - Panorama do relevo e da vegetação na região do Alvo 4. No fundo da imagem se observa o 
Serrote Preto, que está correlacionado com a anomalia magnética central e com valores anômalos de eU/eTh.

Figura VIII 5-11
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Na região das anomalias o relevo é ondula-
do com influência da drenagem do Rio Trairí (Fi-
gura VIII.5.14). Próximo do centro da anomalia 
principal o solo tem cor marrom escura e a vege-
tação é composta por árvores de pequeno porte. 
A anomalia magnética tem correlação com uma 
depressão topográfica controlada por uma dre-
nagem subsidiária do rio Trairí, cujo centro está 
nas coordenadas UTM WGS84, MC -33, 208.776 
/ 9.318.225 (Foto VIII.5.7). Por causa do solo 
muito espesso, a área das anomalias é pobre em 
afloramentos.

As rochas observadas são constituídas por 

as seguintes coordenadas UTM em WGS84: (MC 
-33) 208795 / 9.318.469 (retiradas do mapa ae-
romagnetométrico). Nos dados de aerogames-
pectrometria não foram observadas assinaturas 
relevantes.

O acesso ao alvo é efetuado através da ci-
dade de Boa Saúde (antiga Januário Cicco). Na 
área urbana dessa cidade, próximo da lagoa que 
fica junto de uma praça, toma-se uma estrada 
de barro para oeste seguindo por 2,0 km até a 
Fazenda Boa Esperança. O alvo está localizado 
aproximadamente 500 metros a oeste dos cur-
rais da fazenda.

Foto VIII.5.5 - Panorama de um dos serrotes que ocorrem na região do Alvo 4 e em cujo sopé foram encon-
tradas as rochas compostas por carbonato e minerais ricos em ferro. Este serrote fica a norte do Serrote Preto e 
está correlacionado com a anomalia magnética localizada mais a norte. Fotografia de Vladimir Medeiros na visita 
de julho/2009.

Foto VIII.5.6 - Amostra da rocha composta por carbonato e minerais ricos em ferro encontrada no sopé e nas 
encostas dos serrotes da região do Alvo 4. Fotografia de Vladimir Medeiros na visita de julho/2009.
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Figura VIII.5.13 - Imagem sombreada do sinal analítico das anomalias magnéticas do Alvo 5.

Figura VIII.5.14 - Imagem sombreada da elevação topográfica na região do Alvo 5.
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por ferro, sílica e silex, foram também localizados 
alguns fragmentos de rocha afanítica, com feno-
cristais de dimensão milimétrica (olivina?), possi-
velmente de origem vulcânica (UTM, WGS84, MC 
-33, 208.921 / 9.317.589). As rochas estão en-
caixadas em ortognaisses migmatizados. O con-
tato não foi observado. Da assembléia de rochas 
encontradas, configura-se um perfil aproximado 
de leste para oeste: ortognaisses encaixantes - 
lateritas+quartzo - gabros (morrote) - chert com 
boxworks + piroxenitos-lateritas. Nas proximida-
des da anomalia localizada a sul foi observada, 
em uma rocha silicatada, a presença de magneti-
tas como pseudomorfos de granada (hábito).

O teste com molibdato de amônia efetuado 
no piroxenito revelou a presença de fosfato (Foto 
VIII.5.11). A coloração da reação, após aproxi-
madamente 5 minutos, apresentou uma tonali-
dade amarelada clara produzida pela presença 
de um material coloidal em suspensão no líquido 
reativo.

VIII.5.4.2.5 - Alvo 9

O Alvo 9 está localizado a oeste da cida-
de de Senador Elói de Souza (RN), ao longo da 
estrada de barro que liga esta cidade ao povoa-
do de Iguatu. É constituído por três anomalias 
magnéticas que formam um trend de direção 
E-W, que verga para N-S na extremidade leste. 
As anomalias possuem os seguintes parâmetros, 

blocos angulosos rolados no centro e ao longo da 
encosta da depressão. Foram encontrados frag-
mentos de rochas álcali-sieníticas, de coloração 
avermelhada e textura granular média a grossa. 
Gabros-dioritos com textura granular média e 
susceptibilidade magnética (S) em torno de 20 
SI. Fragmentos de uma rocha esbranquiçada de 
composição quartzo-feldspática de textura granu-
lar média a grossa, supostamente aflorando em 
forma de dique. Hornblenditos e rochas ultramá-
ficas metassomatizadas com assembléia mineral 
composta por clorita, actnolita, espinélio e alte-
ritos amorfos de cor marrom, possuem vestígios 
de processos hidrotermais tais como drusas de 
preenchimento quartzoso e presença de muitos 
blocos de veios de quartzo (Foto VIII.5.8). Pe-
quenos fragmentos de sílex e vários fragmentos 
de canga laterítica (oriundas da alteração de ro-
chas ultramáficas), representadas por silcrete e 
brecha com ferricrete, possuem indícios de venu-
lações e estágios múltiplos de brechação, entrada 
de sílica em estruturas vesiculares, com formas 
amebóides e tubulares (ou uma rede alveolar de 
liberação de gás). Possui também cavidades fan-
tasmas tipo boxworks. O ferricrete possui matriz 
limonítica e captura de clastos angulosos quart-
zosos (sem transporte) (Foto VIII.5.9). Além de 
blocos rolados de piroxenitos com textura gra-
nular média a fina (Foto VIII.5.10). Na borda 
da anomalia localizada a sudoeste da anomalia 
principal, além de fragmentos da rocha composta 

Foto VIII.5.7 - Panorama da área da anomalia principal do Alvo 5. A região com vegetação mais espessa cor-
responde à depressão topográfica onde está o centro da anomalia magnética.
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Foto VIII.5.8 - Espinélio-clorita-actnolita ultramafito alterado e apresentando pequenas cavidades compondo 
drusas de quartzo.

Foto VIII.5.9 – Canga laterítica composta por injeções de sílica denotando estrutura em rede e fragmentos de 
ferricrete, compostos por matriz limonítica com captura de grânulos de quartzo angulosos.

sitivos com amplitudes que variam de 1,6 a 9,0 
nT/m, aumentando progressivamente de oeste 
para leste (Figura VIII.5.15). Os centros des-
sas anomalias possuem as seguintes coordena-
das UTM WGS84, MC -33, 190.761/9.330.622; 
192.276/9.330.858; 193.807/9.331.312 (retira-

de leste para oeste, comprimento de onda de 
1.300 m e amplitude de 1.800 nT; comprimento 
de onda de 1.300 m e amplitude de 500 nT; e 
comprimento de onda de 1.000 m e amplitude 
de 200 nT. Na transformação para o sinal analí-
tico assumem a forma de um trend de picos po-
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rom avermelhada.
Na extremidade oeste do trend de ano-

malias foi encontrada uma grande quantidade 
de blocos rolados de uma canga composta por 
sílica e ferro (S > 999 SI, sem o pino) (Foto 
VIII.5.12 A), às vezes com bandamento inci-
piente denotado por alguns planos onde a síli-
ca figura como resistato (cornija), além de raros 
blocos rolados de piroxenitos (UTM, WGS84, MC 

das do mapa aeromagnetométrico). Nos dados 
de aerogamespectrometria não foram observa-
das assinaturas relevantes.

Ao sul das anomalias, e emparelhado com 
elas, ocorre um alinhamento de morros (Figura 
VIII.5.16) onde aflora uma rocha de composição 
alcalifeldspática, textura granular fina, isotrópi-
ca, com coloração rosa (S < 1,0). Na região das 
anomalias o solo é argiloso, com coloração mar-

Foto VIII.5.10 - Fotografia 4.15: Bloco de rocha piroxenítica maciça (baixa susceptibilidade magnética), cortada 
por pequenas vênulas de coloração esbranquiçada.

Foto VIII.5.11 - Resultado do teste com molibdato de amônia efetuado na rocha composta principalmente por 
piroxênios.



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

460

Figura VIII.5.16 - Imagem sombreada da elevação topográfica na região do Alvo 9. As anomalias magnéticas 
estão localizadas no flanco norte do alinhamento de morros onde aflora um alcalifeldspato granito.

Figura VIII.5.15 - Imagem sombreada do sinal analítico das anomalias magnéticas do Alvo 9.

-33, 191.266/9.330.716) (Foto VIII.5.12 C). Na 
extremidade leste do trend de anomalias aflora 
uma rocha densa, muito rica em ferro com alta 
susceptibilidade magnética (S > 999 SI, sem o 
pino) (Foto VIII.5.12 B), associada com (grana-
da) piroxenitos,  de granulação fina, cor verde, 
(S < 3,0 SI) (Foto VIII.5.19), além da presença 
abundante de fragmentos da rocha com aspec-

to de canga laterítica composta por ferro e sílica 
(UTM, WGS84, MC -33, 193.873/9.331.773).

O teste com molibdato de amônia efetuado 
no piroxenito revelou a presença de fosfato (Foto 
VIII.5.12 C). A coloração da reação, após apro-
ximadamente 5 minutos, apresentou uma tona-
lidade amarelada clara produzida pela presença 
de um material coloidal em suspensão no líquido 
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Lagoa das Queimadas, toma-se uma estrada vi-
cinal para norte, e segue por aproximadamente 
3, 5 km. O alvo está em um serrote, à direita da 
estrada, após um grande morro que deve corres-
ponder a um corpo granítico.

A anomalia localizada a sul está topogra-
ficamente correlacionada com um morro, cujo 
desnível atinge 40 metros (Foto VIII.5.13 A, Fi-
gura VIII.5.18). Na região da anomalia localiza-
da a norte ocorre uma pequena depressão com 
uma lagoa seca, em torno da qual dominam solos 
arenosos, com vegetação aberta constituída por 
árvores de pequeno porte.

Na encosta e no sopé do morro correla-
cionado com a anomalia sul ocorre uma grande 
quantidade de rolados angulosos de uma rocha 
composta por sílica e minerais de ferro (S < 100 
SI) com aspecto de canga laterítica (silcretes/
ferricrete brechado), algumas com indícios de 
limonitização (ferricrete). Ocorre também uma 
rocha ácida com textura granular grosseira, com 
granada e possivelmente plagioclásio. Além dis-
so, foram encontrados blocos de rocha com com-
posição piroxenítica (S < 1,0 SI) (UTM, WGS84, 

reativo.

VIII.5.4.2.6 - Alvo 10

O Alvo 10 está localizado a noroeste da ci-
dade de Senador Elói de Souza (RN). É constitu-
ído por duas anomalias magnéticas alinhadas na 
direção N-S. A anomalia localizada a sul possui 
comprimento de onda de 1.300 m e amplitude 
de 450 nT. A anomalia localizada a norte possui 
comprimento de onda de 1.300 m e amplitude 
de 250 nT. Na transformação para o sinal ana-
lítico assumem a forma de picos positivos com 
amplitudes de 4,0 a 1,25 nT/m, respectivamente 
(Figura VIII.5.17). Os centros dessas anomalias 
possuem as seguintes coordenadas UTM WGS84, 
MC -33, 191.796/9.335.129; 191.407/9.336.752 
(retiradas do mapa aeromagnetométrico). Nos 
dados de aerogamespectrometria não foram ob-
servadas assinaturas relevantes.

O acesso para o Alvo é efetuado a partir da 
cidade de Senador Elói de Souza (RN). Segue-
-se por aproximadamente 10 km para oeste no 
sentido do povoado de Iguatu. No arruado de 

Foto VIII.5.12 – A) Grande quantidade de blocos rolados de uma rocha com aspecto de canga composta por 
sílica e ferro que ocorre na extremidade oeste do trend de anomalias; B) Afloramento de rocha densa e muito 
rica em ferro (Fe-piroxenito foliado?) que ocorre na extremidade leste do trend de anomalias. Par de fraturas 
cisalhantes: 70/80 e 15/80; C) Resultado do teste com molibdato de amônia efetuado na rocha de composição 
piroxenítica.
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magnética com comprimento de onda de 1.000 
m e amplitude de 350 nT. Ela possui polaridade 
invertida, ou seja, o pólo positivo está localizado 
ao sul do pólo negativo. Normalmente essa inver-
são está associada com a presença de magnetis-
mo remanescente, sugerindo que a intrusão ou 
derrame associado com a anomalia ocorreu em 
uma época em que os pólos magnéticos da Terra 
estavam invertidos em relação à condição atual, 
e também, que depois disso as rochas não foram 
aquecidas acima do ponto Curie (Temperatura ≈ 
550oC). Na transformação para o sinal analítico 
a anomalia assume a forma de um pico positivo 
com amplitude de 3,0 nT/m (Figura VIII.5.19). O 
centro da anomalia possui as seguintes coorde-
nadas UTM WGS84, MC -33, 180.778 / 9.359.854 
(retiradas do mapa aeromagnetométrico). Nos 
dados de aerogamespectrometria foi observada 
a correlação com uma anomalia de 23 ppm de 
equivalente tório (Figura VIII.5.20).

O acesso ao alvo é efetuado pela BR-304, 
no trecho que liga Riachuelo (RN) a Caiçara do 
Rio dos Ventos (RN). Próximo do entroncamento 
para Bento Fernandes (RN), passa-se por uma 
porteira à esquerda da rodovia no sentido de Cai-

MC -33, 191.846 / 9.334.985, medida com GPS). 
Alguns blocos dessa rocha apresentam feno-
cristais de cor preta com seção quadrangular a 
arredondada com corona de plagioclásio (Foto 
VIII.5.13B)

Na região da lagoa correlacionada com a 
anomalia norte (UTM, WGS84, MC -33, 191.732 
/ 9.336.656) foram encontrados blocos rolados 
de uma rocha com composição granítica, textura 
granular fina. Bem como, rolados angulosos de 
uma rocha bandada, com alternância de bandas 
ricas em minerais de ferro e bandas quartzosas 
(S ≈ 114,0 SI).

O teste com molibdato de amônia efetuado 
no piroxenito encontrado no serrote da anomalia 
sul revelou a presença de fosfato (Foto VIII.5.13 
C). A coloração da reação, após aproximadamen-
te 5 minutos, apresentou uma tonalidade amare-
lada escura produzida pela presença de um ma-
terial coloidal em suspensão no líquido reativo.

VIII.5.4.2.7 - Alvo 14

Este alvo está localizado a noroeste de Ria-
chuelo (RN), sendo constituído por uma anomalia 

Figura VIII.5.17 - Imagem sombreada do sinal analítico das anomalias magnéticas do Alvo 10.
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Foto VIII.5.13 - A) Panorama geral do morro correlacionado com a anomalia sul; B) Rocha com megafenocris-
tais/cumulatos de cor preta e seção quadrangular a arredondada com corona de plagioclásio encontrada na região 
da anomalia sul; C) Resultado do teste com molibdato de amônia efetuado na rocha de composição piroxenítica 
encontrada no serrote próximo do centro da anomalia sul.
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SI), que possivelmente é a causa da anomalia de 
equivalente tório da figura VIII.5.20.

VIII.5.4.2.8 - Alvo 24

Este alvo magnético ocorre a oeste de Tan-
gará (RN). A anomalia é pouco expressiva, tem 
forma irregular, com alongamento na direção 
E-W, comprimento de onda de 350 m e amplitude 
de 30 nT. Na transformação para o sinal analítico 
a anomalia assume a forma de um eixo positivo 
com amplitude de 0,27 nT/m (Figura VIII.5.22). 
O seu centro tem as seguintes coordenadas UTM 
em WGS84: (-33) 199.035/9.311.427 (retiradas 
do mapa aeromagnetométrico). Nos dados de 
aerogamespectrometria não foram observadas 
assinaturas relevantes.

O acesso é efetuado pela BR 226, toman-
do-se uma estrada vicinal com entrada por uma 
porteira, no lado direito da rodovia, 6 km após 
Tangará (RN) e 1 km após o posto de gasolina, 
no sentido de Serra Caiada (RN). Em seguida, o 

çara do Rio dos Ventos (RN), e segue-se por 3,0 
km para sudoeste, passando antes pela sede de 
uma fazenda. O alvo está em um serrote localiza-
do na margem de uma barragem.

A anomalia está topograficamente correla-
cionada a um serrote com desnível em torno de 
50 metros (Figura VIII.5.21 e Foto VIII.5.14 B). 
Na encosta do serrote o solo tem coloração mar-
rom clara e a vegetação é fechada, constituída 
por arbustos e árvores de pequeno porte.

Na encosta do serrote (UTM WGS84, MC 
-33, 180.744 / 9.359.900), muito próximo do 
centro da anomalia, ocorre uma grande quanti-
dade de rolados (Foto VIII.5.14 A) de basalto, 
com coloração preta, textura afanítica e drusas 
alveolares, sem deformação (S ≈ 20 SI, em mé-
dia) (Foto VIII.5.14 C). Em alguns fragmentos, a 
presença de faces hexagonais sugere disjunção 
colunar (Foto VIII.5.15). Aparentemente, pelo 
modo de ocorrência, trata-se de um derrame. 
Nas proximidades ocorrem também afloramentos 
de granitos com coloração avermelhada (S ≈ 13 

Figura VIII.5.18 - Imagem sombreada da elevação topográfica na região do Alvo 10. O pequeno morro locali-
zado na região centro-sul da imagem está correlacionado com a anomalia sul.
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Figura VIII.5.21 - Imagem sombreada da elevação topográfica na região do Alvo 14.

Figura VIII.5.20 - Imagem sombreada da variação do conteúdo de equivalente tório na região do alvo 14. No 
centro da imagem se observa uma área anômala com valores de até 23 ppm de eTh.

Figura VIII.5.19 - Imagem sombreada do sinal analítico das anomalias magnéticas do Alvo 14.
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Foto VIII.5.14 – A) Grande quantidade de rolados de uma rocha com aspecto de basalto encontrados na encos-
ta do serrote; B) Panorama da topografia e da vegetação na região do Alvo 14. Ressalta-se o serrote em cujas 
encostas foram encontradas rochas basálticas sem deformação; C) Detalhe da rocha com aspecto de basalto, com 
coloração preta, textura afanítica, com drusas alveolares e sem deformação.

Foto VIII.5.15 - Fragmento da rocha basáltica apresentando faces hexagonais que sugerem disjunção colunar.

percurso prossegue 5 km para leste/sudeste até 
atravessar o Rio Trairí, em seguida segue para 
sul/suldeste por mais 3 km até chegar ao Poço do 
André. O alvo está 1,3 km adiante da localidade 
do Poço do André, no sentido sul.

O relevo da área é levemente ondulado 
(Figura VIII.5.23) e o solo argilo-arenoso, com 

coloração marrom clara. Não foram encontra-
dos afloramentos na região próxima do centro 
da anomalia. Entretanto, nas suas proximidades 
(UTM WGS84, MC -33, 198.887 / 9.311.817) 
foram encontrados vários blocos de uma rocha 
carbonática contendo magnetita e granada (S ≈ 
100 SI) (Foto VIII.5.16 A), material silicoso de 
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gicos (alguns mineraloquímicos), tipos de hábi-
tos, distribuição, inter-relações, tipo de rocha, 
nomenclatura e observações microscópicas rele-
vantes.

O estudo petrográfico foi efetuado em 9 
amostras, distribuídas em 7 alvos, de acordo com 
a tabela abaixo (Tabela VIII.5.3).

VIII.5.4.3.1 - Alvo 3

Seção 3: A amostra de mão é máfica, cin-
za, de granulação fina e compacta. Microscopi-
camente (Foto VIII.5.17) foi descrita como uma 
rocha ígnea, holocristalina, fanerítica fina a mé-
dia, inequigranular constituída por clinopiroxênio, 
plagioclásio, apatita, titanita, opacos (magnetita-
-subeudral), flogopita e carbonato. O clinopiro-
xênio é a fase mineral máfica dominante. São 
observados, intercalados na rocha, vênulos in-
tersticiais de material carbonático e/ou preen-
chidos também por flogopita. A titanita aparece 
como cristais subeudrais a euedrais compondo 
agregados juntamente com apatita e opacos. A 
rocha foi classificada como piroxênio-gabro com 
apatita e veios carbonáticos.

VIII.5.4.3.2 - Alvo 5

Seção 5A: Trata-se de rocha ígnea, de 
granulação fina a média, cinza, contendo mine-
rais máficos. A seção delgada (Foto VIII.5.18 A) 
apresenta, em parte, uma textura cumulática, 

cor preta (chert negro manganesífero) amorfo 
com características de processos coloidais, pre-
sença de drusas cristalinas brancas com hábito 
botrioidal (Foto VIII.5.16 B), carbonato piroxeni-
to, rocha calcissilicática piroxenito com granada, 
piroxenito isotrópico com textura granular fina e 
coloração preta (Foto VIII.5.16 C) e canga ferru-
ginosa.

O teste com molibdato de amônia efetuado 
no piroxenito isotrópico com textura granular fina 
e coloração preta revelou a presença de fosfato 
(Foto VIII.5.16 C). A coloração da reação, após 
aproximadamente 5 minutos, apresentou uma 
tonalidade amarelada clara produzida pela pre-
sença de um material coloidal em suspensão no 
líquido reativo.

VIII.5.4.3 - Estudos Petrográficos

A caracterização micropetrográfica das ro-
chas para cada alvo foi efetuada por Ana Cláudia 
de A. Accioly e Roberto Vieira de Araújo, de acor-
do com os seguintes procedimentos:

i) identificação da amostra de acordo com 
os seus dados de localização; 

ii) descrição das texturas e estruturas em 
escala centimétrica; 

iii) descrição microscópica para determina-
ção de variações texturais, parâmetros de granu-
lometria, contatos e estruturas. Foram captura-
das as imagens dos aspectos mais relevantes; e

iv) descrição dos constituintes mineraló-

Alvo Seção Localização Classificação de campo Resultado Petrográfico

24

24
São José do 

Campestre(RN)

Pseudotaquilito (máfica) 
Apatita-granada-carbonato-Ultra-

mafito

24A Magnetita-Carbonato
Apatita-granada-carbonato-Ultra-

mafito
24B Piroxenito Piroxênio-gabro

5
5A São José do 

Campestre(RN)
Piroxenito Clinopiroxênio-apatita-diorito

5B Vulcânica Basalto (?)

10 10B
São José do 

Campestre(RN)
Piroxenito Anfibólio-piroxenito

9 9A
São José do 

Campestre(RN)
Piroxenito Apatita-piroxenito

14 14
São José do 

Campestre(RN)
Canga Laterítica Canga Laterítica

3 3
São José do 

Campestre(RN)
Piroxenito

Piroxênio-gabro com apatita e veios 
carbonáticos

Tabela VIII.5.3 - Relação de alvos e seções petrográficas.
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ocorre intercrescido com clinopiroxênio. Agulhas 
aleatórias de apatita constituem mais de 5% da 
composição modal (Foto VIII.5.18 B). Os opacos 
(dominantemente magnetita) ocorrem como fe-
nocristais submilimétricos envolvidos pela porção 
cumulática de plagioclásio.

Seção 5B: A rocha apresenta granulação 
extremamente fina, e foi denominada macrosco-
picamente como canga laterítica. Microscopica-

muito semelhante aquela observada em rochas 
anortosíticas. A rocha é composta por plagioclá-
sio (andesina-labradorita), clinopiroxênio (au-
gita), raro quartzo, apatita, opacos (magnetita-
-subeudral), anfibólio produto da alteração do 
piroxênio (hornblenda) e ainda titanita, allanita 
e flogopita. O plagioclásio apresenta zonação 
ígnea e forma mirmequitas no contato com ra-
ros cristais de quartzo. O plagioclásio também 

Figura VIII.5.22 - Imagem sombreada do sinal analítico da anomalia magnética do Alvo 24.

Figura VIII.5.23 - Imagem sombreada da elevação topográfica na região do Alvo 24.
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Foto VIII.5.16 – A) Rolado de rocha carbonática contendo granada e magnetita; B) Amostra de material amorfo 
parecido com vidro vulcânico (obsidiana?)/chert negro maganesífero; C) Resultado do teste com molibdato de 
amônia efetuado na rocha de composição piroxenítica
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rovskita?) (Foto VIII.5.19 B). Tanto os minerais 
opacos quanto a possível perovskita (necessita 
ser checada quimicamente) apresentam-se tam-
bém com hábito dendrítico.

VIII.5.4.3.3 - Alvo 9

Seção 9A: A rocha tem composição má-
fica, coloração cinza esverdeada, apresentando 
diversos veios milimétricos. Microscopicamente 

mente (Foto VIII.5.19 A) a rocha apresenta-se 
com uma granulação submilimétrica, compondo 
uma matriz criptocristalina granular (hipocristali-
na), ora com manchas de massa carbonática, ora 
com manchas de minerais opacos, que por ve-
zes domina. Possui aspecto textural de derrame, 
com vesículas preenchidas por material fibroso. 
Os minerais observados são: clinopiroxênio, apa-
tita, opacos (magnetita, subeudral) e mineral 
avermelhado de titânio associado ao opaco (pe-

Fotos VIII.5.18 - Fotomicrografias da seção 5A, (A) cristais de plagioclásio com aspecto de textura cumulática, 
inclusões de titanita, allanita e flogopita  (obj.6,3x, Nx); e (B) agulhas de apatita dispersas na seção (obj.6,3x, 
N//). 

Foto VIII.5.17 - Fotomicrografia da seção 3 mostrando agregados de titanita nas proximidades de vênulo car-
bonático em piroxênio-gabro (obj.6,3x, N//). 
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VIII.5.4.3.5 - Alvo 14

Seção 14: Macroscopicamente, a rocha tem 
coloração cinza, granulação muito fina e textura 
afanítica. Em seção delgada (Foto VIII.5.21A) a 
rocha é isotrópica com textura afanítica, hipocris-
talina, com microfenocristais porfiríticos de piro-
xênio, corroídos e por vezes ocos (Foto VIII.5.21 
B). Uma matriz criptocristalina envolve os micro-
fenocristais de clinopiroxênio (augita zonada?) e 
plagioclásio. Ripas de plagioclásio destacam-se 
na seção, as quais constituem uma textura se-
riada. O principal mineral máfico é o clinopiroxê-
nio que apresenta cor variando de verde pálido 
a verde, zonado, preliminarmente identificado 
como augita zonada. Denominou-se a rocha de 
piroxênio-basalto alcalino (confirmando-se a ten-
dência geoquímica com os dados de química de 
rocha total).

VIII.5.4.3.1 - Alvo 24

Rocha de granulação muito fina, cinza escu-
ra. Microscopicamente (Foto VIII.5.22) apresenta 
minerais máficos e agregados minerais (possivel-
mente quartzo) envoltos por uma matriz cripto-
cristalina carbonática. Apresenta uma orientação 
de fluxo. É formada por 50% de material car-
bonático que envolve granada, minerais opacos 
(magnetita) (Foto VIII.5.22 A), apatita, flogopita, 

(Foto VIII.5.20A) apresenta textura fanerítica, 
aproximadamente equigranular, contendo veios e 
vênulos amebóides de composição carbonática. 
Clinopiroxênio, apatita, titanita, opacos (magne-
tita-subeudral), epidoto e carbonato constituem 
a rocha. Cristais de apatita sub-eudrais a eue-
drais destacam-se em contato com o clinopiroxê-
nio. Opacos e titanita aparecem freqüentemente 
agregados aos vênulos carbonáticos. Por vezes 
o clinopiroxênio aparece associado ao epidoto. A 
rocha foi preliminarmente classificada como apa-
tita-piroxenito.

VIII.5.4.3.4 - Alvo 10

Seção 10B: Macroscopicamente apresenta 
características de uma rocha ígnea, inequigranu-
lar, de granulação fina a média e coloração cin-
za escura, contendo dominantemente minerais 
máficos. Em seção delgada (Foto VIII.5.20B) a 
textura principal é poiquilítica, representada por 
fenocristal de anfibólio com inclusões granulares 
de clinopiroxênio, plagioclásio, apatita e minerais 
opacos (magnetita). O anfibólio é verde-azulado 
sugerindo uma afinidade geoquímica alcalina 
para a rocha. A rocha possui mais de 90% de mi-
nerais máficos. Embora o anfibólio apareça como 
cristal poiquilítico, o principal representante da 
rocha é o clinopiroxênio. A rocha foi classificada 
como anfibólio-piroxenito.

Fotos VIII.5.19 - Fotomicrografias da seção 5B, (A) Cristais de opaco e mineral de titânio envolvido por massa 
carbonática e silicática de granulação muito fina (obj.2,5x, Nx); e (B) detalhe de um dos opacos associados ao 
mineral de titânio (perovskita?)  (obj.10x, N//). 



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

472

com o material carbonático e vice-versa, suge-
rindo uma feição ígnea de corrosão ou “embay-
ment”. Alguns veios carbonáticos exibem uma 
franja no contato com material criptocristalino e 
também são compostos por barita. Carbonato, 
opacos (magnetita dominante), apatita, grana-
da, flogopita, e perovskita (?) constituem a com-
posição mineralógica observada na seção. Apati-
tas ocorrem também como agregados, além de 
veios. Mineral carbonático e flogopita preenchem 
fraturas em fenocristais milimétricos de grana-
da. O mineral marrom (perovskita (?)) associado 
a minerais opacos de manganês requer análises 
químicas mais detalhadas. Foi classificada como 
uma rocha carbonática com apatita e granada 

pirocloro(?)(Foto VIII.5.22 B) e perovskita(?). Os 
dois últimos minerais necessitam ser checados 
quimicamente. É composta por vários minerais 
de difícil determinação óptica. Algumas composi-
ções analisadas mostraram-se em EDS como de 
mistura, pois se constituem de agregado micro-
cristalinos, como por exemplo cristais pseudo-
morfos de olivina. A granada, de cor amarelada, 
aparece como cristais porfiríticos, por vezes en-
volvendo cristais euédricos de pirocloro (?). Foi 
classificada como uma rocha ígnea e denominada 
apatita-granada-carbonato-ultramafito.

Na seção também são observados veios 
carbonáticos e apatíticos. O material criptocris-
talino (vênulos) exibe contato microsserrilhado 

Fotos VIII.5.20 - Fotomicrografia da seção 9A (A) destacando os cristais de apatita inclusas em clinopiroxênio 
(obj.2,5x, N//), e da seção 10B (B) apresentando cristal poiquilítico de anfibólio com inclusões dominantemente 
de piroxênio e plagioclásio, com apatita e opacos subordinados (obj.2,5x, Nx); 

Fotos VIII.5.21 - Fotomicrografias da seção 14, (A) apresentando cristal corroído de plagioclásio envolto por 
matriz hipocristalina (obj.25x, Nx); e (B) apresentando no centro da fotomicrografia cristal oco de piroxênio 
(obj.10x, Nx). 
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Fotos VIII.5.23 - Fotomicrografias da seção 24A, (A) massa carbonática envolvendo porção silicática cripto-
cristalina com contato microserrilhado (feição ígnea de corrosão?) (obj.10x, Nx); (B) observa-se kink bands no 
carbonato (obj.10x, Nx); (C) material máfico (opacos+pseudomorfos de olivina+granada) com feições intercu-
muláticas no material carbonático (obj.10x, Nx); (D) franja carbonática (obj.2,5x, Nx); (E) Granadas (andraditas 
titaníferas) zonadas amareladas com núcleo marrom em contato com a massa carbonática (obj.10x, Nx); e (F) 
apatita e  veio apatitítico (obj.10x, N//). 

Fotos VIII.5.22 - Fotomicrografias da seção 24, (A) massa carbonática com minerais opacos, granada e mass 
carbonática (obj.2,5x, N//); e (B) destaque para o mineral preliminarmente interpretado como pirocloro (obj.10x, 
N//). 
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ficas (piroxenitos); rochas (meta) máficas (apa-
tita-dioritos, melagabros e basaltos alcalinos); 
rochas metacarbonáticas (mármores e escarnitos 
cálcicos) associadas ou não com rochas plutôni-
cas e rochas calciossilicáticas. 

As rochas metacarbonáticas do Alvo 4 pre-
dominam como carbonatos do tipo dolomita e se-
gundo paragênese metamórfica pode-se sugerir 
um metamorfismo regional de médio a alto grau 
ou metamorfismo de contato associado à intru-
sões pegmatíticas que conferem o relevo positivo 
em forma de serrotes a estas ocorrências.  As 
rochas metacarbonáticas dos alvos 1 e 24 são 
formadas por carbonatos do tipo calcita e anke-
rita, flogopita, apatita, minerais opacos (dentre 
eles magnetita) entrecortadas por vênulos ricos 
em sulfato de bário (bordas de reação são obser-
váveis). Estas ocorrências constituem escarnitos 
cálcicos incomuns portando andraditas titaníferas 
do tipo melanita. O manganês (e não matéria or-
gânica - flints) confere a cor preta aos cherts que 
ocorrem principalmente no alvo 24. 

VIII.5.6 - RECOMENDAçõES

i) É importante que os alvos geológicos se-
jam mapeados em detalhe para a identificação 
de zoneamentos litológicos e a ampliação da área 
conhecida de afloramentos das rochas alvos. Nos 
alvos mais significativos, onde a presença de 
coberturas e canga de intemperismo impede o 
acesso à rocha, o detalhamento com métodos 
geofísicos terrestres poderá fornecer subsídios 

(Apatita-granada-carbonato-ultramafito).
Seção 24B: É uma rocha com granulação 

fina e coloração esverdeada. Em seção delgada 
(Foto VIII.5.24) apresenta uma textura equi-
granular, fanerítica, composta dominantemente 
por clinopiroxênio intercrescido com plagioclásio, 
ambos vermiformes. Esta feição não é homogê-
nea, com porções da seção bastante enriquecida 
em clinopiroxênio e ora mais enriquecida em pla-
gioclásio. Numa estimativa modal visual optou-se 
por denominar a rocha de piroxênio-gabro.

VIII.5.5 - PRINCIPAIS RESULTADOS 

Nos trabalhos de campo foram obtidos os 
seguintes resultados: i) grande parte das rochas 
fontes das anomalias magnéticas possui suscep-
tibilidade magnética média a alta e não apresenta 
assinaturas cintilométricas expressivas; ii) ocorre 
uma predominância de litotipos que sugerem a 
existência de uma associação (meta) plutônica, 
cujas rochas de composição gabróica a ultramá-
fica piroxeníticas reagiram positivamente com o 
molibdato de amônia; iii) em alguns alvos foram 
encontradas rochas magnéticas de composição 
carbonática e solos ferralíticos; e iv) constatou-
-se nas proximidades de algumas anomalias a 
presença de uma canga silico-ferruginosa, que 
por vezes, apresenta camadas cortadas por vê-
nulos e indícios de captura de clastos angulosos.

Os resultados das análises petrográficas 
com o emprego de análises mineraloquímicas in-
dicaram a existência de rochas (meta) ultramá-

Fotos VIII.5.24 - Fotomicrografias da seção 24B, (A) Intercrescimento entre plagioclásio e clinopiroxênio 
(obj.2,5x, N//); e (B) mesma imagem sob nicóis cruzados (obj.2,5x, Nx). Allanita e flogopita complementam a 
composição da rocha, denominada, a partir de estimativa modal visual, de apatita-diorito. 
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sobre a configuração estrutural e litológica da ro-
cha em subsuperfície.

ii) Caracterização química e petrográfi-
ca completa para as rochas ultramáficas/ul-
trabásicas relacionadas aos alvos 1, 5 e 24 se 
faz necessário para analisar a provável filiação 
magmática alcalina, avaliar a possibilidade des-
tas encerrarem depósitos de solos ferralíticos re-
siduais enriquecidos em P2O5 ou para avaliar a 
possibilidade de ocorrências anômalas de Cr. A 
primeira é suportada pela existência de rochas 
ígneas ultramáficas/ultrabásicas primárias (pre-
liminarmente plotam como rochas ultrabásicas 
alcalinas incluindo composições teralíticas) por-
tando 2,67% de P2O5, associado aos extensos 
perfis de solo e extensão das cangas lateríticas 
silicificadas provindas da alteração metassomáti-
ca destas rochas. A segunda possibilidade advém 
das análises químicas destas rochas apresenta-
rem teores superiores a 3000 ppm de Cr, textu-
ras cumuláticas nos piroxenitos e conforme dito 
acima, grande extensão espacial das cangas as-
sociadas. Nesse caso, é importante a checagem 
em busca de teores anômalos de Cr associados 
ou não a Ni e EGP.

 iii) Os mármores dolomíticos a magnesia-
nos do alvo 4 dado sua composição química po-
dem ser aproveitados localmente, como mineral 
agroindustrial, através de calagem, como correti-
vo da acidez de solos.

iv) A datação geocronológica dos diferen-
tes tipos litológicos possibilitará a correlação dos 
corpos com unidades geológicas e eventos mag-
máticos já conhecidos.

VIII.5.7 - REFERêNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, F.F.M. et al. Magmatismo Pós-Paleozói-
co no Nordeste Oriental do Brasil. Revista Bra-
sileira de Geociências, v.18, n.4, p.451-462, 
1988.

ANGELIM, L.A.A. (Org.) Geologia e Recursos 
Minerais do Estado do Rio Grande do Norte. 
Escala 1:500.000. Recife: CPRM-Serviço Geológi-
co do Brasil, 2006. 119p.

BIONDI, J.C. Processos Metalogenéticos e os 
Depósitos Minerais Brasileiros. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2003. 528 p.

BRITO NEVES, B.B.; CORDANI, U.G. Tectonic 



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

476

a consequence of Lower Cretaceous super-
plume activity? In: STOREY, B.C.; ALABASTER, 
T.; PANKHURST, R.J. (Ed.) Magmatism and the 
Causes of Continental Break-up. London: 
Geological Society, 1992. p.241-255. (Special 
Publication, 68).

WOOD, D.A.; JORON, J.L.; TREUIL, M. A re-ap-
praisal of the use of trace elements to classify 
and discriminate between magma series erupted 
in different tectonic setting. Earth and Plane-
tary Science Letters, v.45, p.323-36, 1979.

SILVEIRA, F.V. Magmatismo Cenozóico da 
Porção Central do Rio Grande do Norte, NE 
do Brasil. 2006. 195p. Tese (Doutorado) – Cen-
tro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal.

TROMPETTE, R. Geology of Western Gond-
wana (2000-500 Ma): Pan-African-Brasiliano 
Aggregation of South América and Africa. Rotter-
dam: Balkema, 1994. 350p.

WILSON, M. Magmatism and continental rifting 
during the opening of the South Atlantic Ocean: 



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

477

VIII.6 - ANOMALIAS GEOFÍSICAS COM AS-
SINATURA DE CORPOS ALCALINO-CARBO-
NATÍTICOS NA REGIÃO DE PIEDADE - SP  

VIII.6.1 – INTRODUçãO

A presença de rocha alcalina com fosfato 
na região de Piedade foi há tempos informada 
por Knecht (1960), que apontou valores de 22 a 
25 % de P2O5. Esta observação foi repetida por Fe-
licíssimo Jr. (1968) e outros, sem que novos da-
dos tivessem sido acrescentados. Recentemente 
através da realização de sondagens exploratórias 
foi anunciada por Vladimir Aps (2010) a desco-
berta de um carbonatito fosfático de grande po-
tencial no Estado de São Paulo, local chamado 
Recanto do Sabiá,, ainda sem comprovação das 
suas reais dimensões e de seu potencial meta-
logenético.  Segundo Aps (2010), mesmo ainda 
sem estudos geocronológicos, o corpo alcalino-
-carbonatítico está associado a outras conhecidas 
intrusões no Estado de São Paulo, tais como Ita-
pirapuã, Jacupiranga (Cajati), Juquiá (Morro do 
Serrote) e Ipanema (Serra do Araçoiaba). Ape-
sar de não existirem trabalhos publicados sobre 
a intrusão, o referido autor sugere que o corpo 
alcalino-carbonatítico distingue-se das demais 
intrusões citadas por estar provavelmente em 
fase erosiva “rasa”, ou de “cratera”, afetada pelo 

hidrotermalismo de topo das intrusões carbonatí-
ticas, enquanto as demais estão em fase erosiva 
profunda. 

O alvo localiza-se no município de Pieda-
de, numa propriedade conhecida como Recanto 
do Sabiá, cerca de 120 km da capital paulista. O 
acesso pode ser feito através da rodovia BR 116 
(Figura VIII.6.1). O clima da região é tempera-
do úmido com inverno seco e verão quente. As 
altitudes na região são em torno de 800 metros 
acima do nível do mar.

Foi realizada uma reinterpretação de da-
dos aerogeofísicos magnetométricos e gamaes-
pectrométricos pertencentes ao acervo da CPRM 
(Levantamento Aerogeofísico São Paulo-Rio de 
Janeiro, executado em 1979 pela empresa ENCAL 
S/A Consultoria e Aerolevantamento). Os dados 
foram reprocessados através do software Oasis 
Montaj 7.2 da empresa Geosoft. A gridagem foi 
feita com células de 250 metros, e nos casos de 
desnivelamentos das linhas aplicou-se suaves fil-
tros direcionais. Tal procedimento permitiu iden-
tificar outras anomalias geofísicas semelhantes a 
existente no Recanto do Sabiá para um futuro 
detalhamento através de trabalhos de campo. 
Para complementar os estudos destes alvos se-
rão necessárias amostragem de travessas de solo 
e a execução de perfis magnetométricos e radio-
métricos terrestres. 

Figura VIII.6.1 – Mapa de localização da área Piedade. Ao fundo mapa de intensidade do campo total.
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VIII.6.2 – CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A Faixa de Dobramentos Ribeira (Almeida 
1976), de idade neoproterozóica, compreende 
um sistema orogênico que bordeja os Crátons do 
São Francisco e do Congo. A orogenia Ribeira foi 
ativa durante o final do Neoproterozóico e início 
do Paleozóico, retrabalhando rochas de idades ar-
queanas e paleoproterozóicas, durante a amalga-
mação do Supercontinente Gondwana (Campos 
Neto & Figueiredo 1995; Tassinari & Sato 1996; 
Dantas et al. 2000). O segmento central da Faixa 
de Dobramentos Ribeira no estado de São Paulo 
é composto por três diferentes domínios geoló-
gicos, Costeiro, Embu e São Roque, separados 
por extensas zonas de cisalhamentos. A região 
de Piedade está inserida na porção central da Fai-
xa Ribeira, na região limítrofe entre os domínios 
São Roque e Embu, estando as citadas ocorrên-
cias encaixadas em rochas granitóides do limite 
Neoproterozóico-Fanerozóico (Figura VIII.6.2). 

O Domínio Embu é composto por terre-
nos gnáissico-migmatíticos neoproterozóicos, 
formados por processos de fusão parcial de ro-
chas paleoproterozóicas e arqueanas (Tassinari e 
Campos Neto 1988; Babinski et al. 2001), con-
tendo rochas metassedimentares de baixo grau, 
preservadas em calhas sinclinoriais e granitóides 
intrusivos neoproterozóicos. O Domínio Embu, na 
porção leste da área, abriga diversas ocorrências 
de intrusões graníticas neoproterozóicas. Ocor-
rem também granitos marginais a francamente 
peraluminosos, que formam dezenas de ocorrên-
cias menores, e mesmo alguns batólitos, espe-
cialmente na região a leste da cidade de São Pau-
lo. O Domínio São Roque, porção oeste da área, 
é composto pelas seqüências metavulcanosedi-
mentares dos Grupos Serra do Itaberaba e São 
Roque, sendo o primeiro de idade meso e neo-
proterozóica (Juliani et al. 2000) e o segundo de 
idade neoproterozóica (Hackspacker et al. 2000). 

Na Figura VIII.6.3 estão destacadas as 

Figura VIII.6.2 – Mapa geológico regional simplificado. Carbonatito de Piedade definido pelo ponto da ocorrên-
cia de P.
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anomalias A1, A2, A3 e A4 estudadas, sendo que 
o corpo carbonatítico anunciado corresponde à 
anomalia A2.

VIII.6.3 ESTUDOS GEOFÍSICOS: INTERPRETA-
çãO DOS DADOS AEROGEOFÍSICOS

A interpretação dos dados aéreos indica 
que a anomalia A4 apresenta características de 
uma rocha de natureza alcalina muito similar a 
anomalia A2, com feição magnética anômala di-
polar e respostas acima do background nos ca-
nais radiométricos do Th e U (Figura VIII.6.3). O 
canal do potássio mostra baixa emissão de radia-
ção gama.

A forma da anomalia é alongada, sugerindo 
corpos lenticulares encaixados em zona de falha/
fratura de direção NE-SW com extensão regional 

(Figura VIII.6.3). A dimensão da anomalia suge-
re, no mínimo, um corpo de aproximadamente 
3,5 km de comprimento com 600metros de lar-
gura, incluindo parte aflorante a sub-aflorante.

A figura VIII.6.3 mostra um perfil de dados 
aerogeofísicos com respostas magnetométricas e 
gamaespectrométricas do corpo.  A sudeste da 
anomalia observa-se um trend com forte gra-
diente magnético de direção NE-SW, indicando 
uma zona de falha ou cisalhamento. Ao longo 
desta faixa são comuns feições lineares magné-
ticas associadas a diques básicos. É possível a 
presença de outros corpos de natureza alcalina 
mais ao norte do alvo (A1 e A3). 

No que tange a magnetometria a resposta 
é favorável, porém a gamaespectrometria, não 
corroborou a possibilidade. Deve-se levar em 
consideração que a radiometria é um método ge-

Figura VIII.6.3 - As características geofísicas do alvo apontam para um corpo de natureza alcalina, encaixado 
em um sistema de fraturas/falhas NE-SW, definido como um corpo de origem magmática.
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ofísico de investigação superficial. 
A sudeste da zona de falha tem-se outro 

tipo de relevo magnético, sugerindo um ambiente 
de rochas com mais baixa susceptibilidade mag-
nética. Tectonicamente este ambiente mostra ter 
sido menos afetado pelos esforços que geraram 
as estruturas NE-SW (Figura VIII.6.3). 

A figura VIII.6.4 mostra o modelo digital 
do terreno, indicando que o local da anomalia A4 
apresenta um relevo acentuado, possivelmente 
devido a estrutura de origem magmática.

Em uma visita ao local da anomalia A2 po-
de-se observar uma grande concentração de mi-
nerais magnéticos, principalmente magnetita e 
hematita, em menor proporção, de forma espo-
rádica, encontrou-se minerais de Mn e Ba. O solo 
local é bastante avermelhado, em alguns locais 
apresentam-se levemente mosqueados com tons 
claros. Na área predomina regolito sobre os aflo-
ramentos do corpo alcalino. A rocha encaixante é 
de composição granítica a granodiorítica com al-
gumas orientações mineralógicas, e compõem o 
clã de rochas do embasamento cristalino do local. 

Nas figuras abaixo estão as imagens dos 
radio elementos tório, urânio e potássio (Figu-
ra VIII.6.5) onde encontra-se um dos alvos (A4) 
para estudos de campo, bem como as imagens 
magnetométricas, sinal analítico do campo mag-
nético total, primeira derivada vertical do cam-
po magnético total e a fase do sinal analítico do 
campo magnético total (Figura VIII.6.6).

VIII.6.4 - CONCLUSõES E RECOMENDAçõES

Os dados aéreos permitiram com sucesso 
localizar a zona anômala A2, correlacionada ao 
corpo de Piedade. Além disso, indicaram mais 3 
áreas anômalas com assinaturas geofísicas po-
tenciais. Dentre as áreas anômalas, especial des-
taque é dado à área da anomalia A4. Pretende-se 
em trabalhos futuros realizar um follow up com 
mapeamento geológico de detalhe e equipamen-
tos de geofísica terrestre para uma investigação 
mais confiável, seguida de uma amostragem 
geoquímica de solo sistemática, baseada princi-
palmente nos resultados geofísicos. 

Figura VIII.6.4 - Modelo Digital de Terreno mostrando o relevo acentuado da área. (Produto da fusão do pro-
cessamento dos dados geofísicos e sensoriamento remoto, compondo modelo digital do terreno). 
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Figura VIII.6.5 - Imagens dos radio elementos Tório, Urânio e Potássio.
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Figura VIII.6.6 - Sinal Analítico, Primeira Derivada Vertical e Fase do Sinal Analítico do Campo Magnético Total. 
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Capítulo IX A PESQUISA DE FOSFATO NA ÁREA 
CEARÁ CENTRAL

Ix.1 - INTRODUÇÃO

Na região central do Ceará o principal de-
pósito de fosfato conhecido é o de Itataia, que 
foi descoberto em 1976, através do Projeto Ca-
nindé, convênio NUCLEBRÁS/CPRM. A partir des-
sa descoberta, foram realizados levantamentos 
geofísicos, mapeamento geológico, 37.000m de 
sondagens exploratórias, aberturas de trincheiras 
e 1.270m de galerias. Durante um longo período 
a jazida não foi explorada, porém recentemente a 
Mineradora Galvani venceu a concorrência públi-
ca das Indústrias Nucleares do Brasil (INB) e ad-
quiriu o direito de explorar a referida jazida. A ex-
pectativa é de começar a produzir em 2014 cerca 
de 240 mil toneladas de fosfato e 1.500 toneladas 
de urânio por ano, com reservas totais de 9 mi-
lhões de toneladas de fosfato e 80 mil toneladas 
de urânio. Esta jazida não se encaixa nos mode-
los de depósitos “puramente” sedimentogênicos 
ou magmatogênicos, pelo fato de ser epigenético, 
estar encaixada em rochas metassedimentares 
de alto grau metamórfico e não apresentar rela-
ção com a deformação e metamorfismo. 

Os trabalhos do Projeto Fosfato Brasil no 
Ceará tiveram início em agosto de 2009 na região 
do Sertão do Canindé, onde se encontra o de-
pósito fósforo-uranífero de Itataia. Por se tratar 
de um depósito de fosfato enigmático, decidiu-se 
por realizar um estudo detalhado do depósito, ob-
jetivando elaborar um modelo descritivo e gené-
tico, além de orientar a pesquisa e potencialidade 
para novos alvos na região. 

O projeto está sendo desenvolvido utili-
zando técnicas de aerogeofísica (magnetometria 
e gamaespectrometria), espectrorradiometria e 
geoquímica de sedimentos, solos e concentrados 
de bateia. Além desses métodos estão sendo re-
alizadas análises petrográficas e análises geoquí-
micas de minérios e rochas encaixantes. Os dados 
estão sendo integrados e analisados em ambiente 
SIG (Sistema de Informação Geográfica).

A revisão da literatura disponível sobre a 
área e dos produtos dos projetos geofísicos CPRM 
(1978) e Souza & Castro (1978), permitiram 
identificar 24 anomalias de urânio e 4 ocorrên-
cias fósforo-uraníferas, as quais, juntamente com 
contexto geológico regional, delinearam a área de 
trabalho do projeto fosfato no Ceará. 

Ix.2 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

A área do projeto localiza-se na porção cen-
tral do Estado do Ceará e envolve a Folha Quixa-
dá (SB.24-V-B) e a Folha Irauçuba (SA.24-Y-D-
-V) com cerca de 21.175 Km2. A Folha Quixadá 
é delimitada pelos paralelos de 4000’s e 5000’s e 
meridianos 39000’w e 40030’w e abrange os mu-
nicípios de Quixadá, Canindé, Santa Quitéria, 
Caridade, Choró, Madalena, Paramonti, General 
Sampaio, Itatira, Varjota, Hidrolândia, Catunda, 
Monsenhor Tabosa e Tamboril. A Folha Irauçuba 
é delimitada pelos paralelos 3º 30´s e 4o 00´s e 
pelos meridianos 39º 30´w e 40º 00´w e abrange 
os municípios de Irauçuba, Itapipoca, Urubureta-
ma, Miraima e Tejuçuoca (Figura IX.1).
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Os principais acessos à área são realizados, 
a partir de Fortaleza, por meio  da BR-020 até 
Canindé. A partir daí, outros trechos rodoviários 
são utilizados: CE-257 (Canindé – Santa Quité-
ria); BR-020, CE-456 e CE-060 (Canindé-Choró-
-Quixadá). Dentro da folha, a locomoção é facili-
tada pela presença de estradas secundárias que 
interligam as diversas localidades.

No Ceará o clima tropical quente semi-árido 
ocorre em 68% de sua área total (IPECE 2008). 
Outros tipos climáticos também ocorrem no Es-
tado em porções mais restritas, como é o caso 
do clima tropical quente semi-árido brando que 
ocorre no sul, norte e noroeste. Já, o clima tro-
pical quente subúmido e úmido e o tropical sub-
quente úmido, são restritos aos maciços (ou ser-
ras) do Baturité e de Ibiapaba.

A rede hidrográfica destaca-se pelas bacias 
do Rio Parnaíba (concentrando-se no extremo SW 
da Folha Quixadá), do Rio Jaguaribe (na parte sul 
da folha) e as bacias menores que ocorrem prin-
cipalmente no setor norte, tais como, as bacias 

dos rios Curú e Acaraú. Estas bacias possuem 
cursos d’água intermitentes, reflexo do clima se-
mi-árido quente dominante na região (Azevedo & 
Moreira, 1981). Em relação ao relevo, destacam 
-se a planície litorânea, os glacis pré-litorâneos, 
os planaltos sertanejos, os maciços residuais e as 
depressões sertanejas (IPLANCE 1995). 

A área da depressão sertaneja apresenta 
uma topografia plana com terrenos arrasados e 
drenagem em padrão dendrítico com encosta es-
culpida a partir do Planalto Sertanejo. Hospedam 
rochas tipo gnaisses, migmatitos e raras lentes de 
metacalcários e xistos pertencentes ao Comple-
xo Ceará. Depósitos clásticos formados por frag-
mentos de rochas e calhaus de quartzo, de idade 
quaternária, recobrem a rede de drenagem.

O planalto sertanejo também possui su-
perfície bastante arrasada, com topografia pla-
na e padrão dendrítico de drenagem. As rochas 
que ocorrem neste compartimento são granito-
-gnaisses-migmatitos de idade neoproterozóica 
e representantes do Complexo Tamboril-Santa 

Figura Ix.1 – Mapa da área do Projeto Fosfato Brasil no Estado do Ceará com os principais acessos, divisões e 
sedes municipais.
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Quitéria. Há também uma porção composta por 
gnaisses do Complexo Ceará, de idade neopro-
terozóica, que bordejam os maciços residuais de 
quartzito da mesma unidade.

Os maciços residuais correspondem às re-
giões mais altas, com franjas escarpadas, relevo 
acidentado e com padrão de drenagem contro-
lado por fraturas. Litologicamente é constituído, 
por granitóides neoproterozóicos do Complexo 
Tamboril-Santa Quitéria e também por serrotes 
de quartzitos pertencentes ao Complexo Ceará.

Ix.3 – CONTExTO GEOLÓGICO REGIONAL

A Província Borborema está inserida na por-
ção nordeste da plataforma Sul-Americana (Al-
meida et al. 1977) e é constituída basicamente 
por complexos gnáissicos migmatíticos do Neoar-
queano e do Paleoproterozóico, que representam 
o embasamento que está parcialmente coberto 
por seqüências supracrustais metassedimentares 
e metavulcânico-sedimentares de idades do Me-
soproterozóico ao Neoproterozóico. Estas últimas 
encontram-se intrudidas por corpos granitóides 
de idades do Neoproterozóico ao Ordovinciano 
(Brito Neves et al. 2001).

Sob o ponto de vista tectônico, a provín-
cia está dividida em domínios por um complexo 
sistema de zonas de cisalhamento, que podem 
representar a colagem de fragmentos crustais 
aglutinados durante a orogênese Brasiliana/Pan-
-Africana que envolveu os cratons São Luis-Oeste 
Africano, Amazonas, São Francisco-Congo e ou-
tros blocos menores, a cerca de 600 Ma (Brito 
Neves & Cordani 1991). As zonas de cisalha-
mento Patos e Pernambuco definem a comparti-
mentação tectônica da Província Borborema em 
três sub-províncias: Setentrional, Transversal e 
Meridional. Segundo Brito Neves et al. (2001) a 
Sub-província Setentrional é limitada a sul pelo 
Lineamento de Patos e é dividida de oeste para 
leste nos domínios Médio Coreaú, Ceará Central 
e Rio Grande do Norte.

A área estudada situa-se no Domínio Ceará 
Central que é delimitado a noroeste pela Zona 
de Cisalhamento Sobral – Pedro II (Lineamento 
Transbrasiliano), a sudeste pela Zona de Cisalha-
mento Senador Pompeu, a nordeste pelo Oceano 
Atlântico e a sudoeste pelos sedimentos da Bacia 
Parnaíba.  Estruturalmente, o Ceará Central pode 
ser subdividido em três sub-domínios delimitados 

pelas zonas de cisalhamento Tauá e Sabonete-
-Inharé. Estes sub-domínios são conhecidos na li-
teratura como blocos Acaraú, Santa Quitéria (Ke-
gel 1965) e Mombaça (Fetter 1999). Em termos 
tectono-estratigráficos o Ceará Central apresenta 
a seguinte compartimentação: i) o embasamento 
Arqueano, representado pelo Complexo Cruzeta 
(Oliveira & Cavalcante 1993); ii) terrenos acres-
cionários do Paleoproterozóico que englobam o 
Complexo Madalena-Algodões-Choró (Castro 
2004) e o Complexo Canindé do Ceará (Torres 
et al. 2008); iii) uma seqüência metassedimen-
tar de margem passiva neoproterozóica, repre-
sentada pelo Complexo Ceará (Cavalcante et al. 
2003, Castro 2004, Arthaud 2007); iv) o comple-
xo anatético-ígneo neoproterozóico representado 
pelo Complexo Tamboril-Santa Quitéria (Campos 
et al. 1979); v) os granitóides neoproterozóicos/ 
cambrianos; vi) as molassas paleozóicas asso-
ciadas as megatranscorrências brasilianas; e vii) 
pelo magmatismo Cretáceo representado pelo 
enxame de diques básicos Rio Ceará-Mirim (Fi-
gura IX.2). 

O Complexo Cruzeta representa o único 
fragmento do arqueano no Domínio Ceará Cen-
tral e a idade mais antiga encontrada foi U-Pb em 
SHRIMP de 3270 Ma (Silva et al. 2002) em um 
metatonalito do Unidade Tróia. A Unidade Mom-
baça possui idades de U-Pb convencional entre 
2875 Ma e 2794 Ma e a Unidade Pedra Branca 
idades U-Pb variando entre 2875 Ma e 2773 Ma 
(Fetter 1999). O Complexo Madalena-Algodões-
-Choró representa um cinturão acrescionário 
constituído por associações de ortognaisses, vul-
cano-sedimentares, metassedimentares e núcle-
os gnáissico-migmatíticos, com idades U-Pb no 
intervalo entre 2056 Ma e 2236 Ma (Castro 2004, 
Fetter 1999 e Martins 2000). O Complexo Canin-
dé do Ceará possui idades Pb-Pb no intervalo en-
tre 2098 Ma e 2130 Ma, obtidas de ortognaisses 
(Torres et al. 2008). 

As supracrustais do Complexo Ceará pos-
suem idades U-Pb convencionais entre 740 Ma 
e 634 Ma e foram interpretadas como origina-
das a partir de depósitos de margem passiva e 
que posteriormente foram envolvidas em uma 
tectônica do tipo fore-arc (Castro 2004). Atrhaud 
(2007) interpretou o Complexo Ceará como uma 
seqüência de margem passiva associada a aber-
tura de um oceano que teria iniciado em 850 Ma.

O magmatismo neoproterozóico, no Ceará 
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Central, é representado pelo Complexo Tamboril 
– Santa Quitéria que foi datado pelo método U-Pb 
e apresentou idades no intervalo entre 657Ma – 
591Ma (Fetter et al. 2003, Castro 2004). A Suíte 
Magmática Tauá foi datada pelo método K-Ar em 
537+28Ma (Pessoa et al. 1986) e pelo método 
Rb-Sr em 536+163Ma (Brito Neves et al. 1977). 
Já em relação aos Diques Guaribas, estes podem 
estar relacionados à distensão crustal que ocor-
reu na Província Borborema que deu origem aos 
proto-rifts Jaibaras (CE), Cococi (CE) e São Julião 
(PI). As idades existentes para a Bacia Jaibaras 

foram adquiridas pelo método K-Ar em rocha to-
tal e estão inseridas no intervalo entre 502 Ma 
e 410 Ma (Brito Neves et al. 1977, Novais et al. 
1979, Prado et al. 1981 e Mizusaki & Saracchini 
1990). Os stocks de granitóides anorogênicos do 
Ceará Central (ex: Suíte Taperuaba) foram data-
dos pelo método U-Pb em 460+2,6Ma e 467+7,7 
Ma (Castro et al. 2008). 

Em relação ao magmatismo do Cretáceo, o 
enxame de diques Rio Ceará-Mirim é um magma-
tismo toleítico relacionado ao processo de riftea-
mento em escala global e a atividade de hotspot 

Figura Ix.2 - Porção setentrional da Província Borborema com destaque para a localização da área do projeto 
fosfato. Principais zonas de cisalhamento: TBSZ, Sobral–Pedro II; TSZ, Tauá; SISZ, Sabonete–Inharé; SPSZ, 
Senador Pompeu; OSZ, Orós; JSZ, Jaguaribe; PASZ, Portalegre; JCSZ, João Câmara; ASZ, Aiuába; FBSZ, Farias 
Brito; PSZ, Patos. RGF, Falha Rio Groaíras. Modificado de Mont’Alverne et al. (1998), Cavalcante (1999), Caval-
cante et al. (2003), Van Schmus et al. (2003), Dantas et al. (2004) e Arthaud (2005). Compilado de Arthaud et 
al. 2008.
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durante a abertura do Atlântico Sul e Equatorial 
(Hollanda et al. 2006). Segundo Hollanda et al. 
(2006), a fonte dos basaltos Rio Ceará-Mirim pa-
rece estar relacionada com a fusão de um manto 
litosférico enriquecido, desencadeado por uma 
anomalia térmica de longa duração, ou seja, 
pode estar relacionado tanto a plumas mantéli-
cas profundas quanto a células convectivas in-
duzidas por descontinuidades litosféricas. Ainda 
de acordo com Hollanda et al. (op.cit.) um úni-
co evento magmático relacionando os diques Rio 
Ceará-Mirim e a pluma Tristão da Cunha foi su-
gerido pelas idades platô 40Ar/39Ar  de 130,9+1,7 
Ma em anfibólio (Smith et al. 2001, in: Hollanda 
et al. 2006) e de  129+1,7 Ma e 110,7+0,7Ma em 
plagioclásio (Araujo et al. 2001,        in: Hollanda 
et al. 2006).

IX.3.1 – MINERALIZAçãO

A mineralização de fosfato inserida no Domí-
nio Ceará Central (DCC), parte da Sub-província 
Setentrional, da Província Borborema (Almeida et 
al. 1977), está representada  principalmente pelo 
depósito de Itataia (Angeiras et al. 1978, Fyfe 
1978, Fuzikawa 1978, Mendonça et al. 1980, Fa-
vali & Leal 1982, Neto 1984; Saad et al. 1984, 
Mendonça et al. 1985, Angeiras 1988, Netto et al. 
1991, Netto et al. 1994). Destacam-se ainda ou-
tras ocorrências fósforo-uraníferas denominadas 
de Serrotes Baixos, Mandacarú e Taperuaba (Fa-
vali et al. 1984, Leal et al. 1984, Haddad 1981). 
Além dessas, outras sete áreas com indícios de 
mineralização de fosfato foram identificadas nes-
te projeto e serão descritas neste estudo. Estes 
indícios, na maioria das vezes, estão relaciona-
dos com anomalias de urânio (medidas no cin-
tilômetro acima de 1000cps) e com resultados 
positivos nos testes com molibdato de amônia, 
as quais se encontram posicionadas ao longo de 
grandes alinhamentos magnéticos curvos e apro-
ximadamente E-W, correlacionados aos Diques 
Rio Ceará-Mirim. 

Os estudos com ênfase na gênese dos 
depósito de Itataia sempre foram efetuados ex-
clusivamente na área do depósito. Sob o ponto 
de vista metalogenético regional tornou-se pos-
sível avaliar melhor os processos envolvidos na 
formação do depósito. Nesse sentido e em rela-
ção à tipologia da mineralização, foram definidos 
os seguintes modos de ocorrência de rochas fos-

fáticas: a) colofanitos (maciço, botrioidal, veios 
stockwork, brechas e disseminações); b) epissie-
nitos; c) brechas; e d) rochas alcalinas ricas em 
apatita (albititos). O tipo de apatita predominan-
te em Itataia é a fluor-hidroxiapatita (Fyfe 1978).

Em termos litoestratigráficos, os colofani-
tos do depósito de Itataia, estão encaixados em 
metacalcários inseridos em uma sequência de 
rochas paraderivadas constituídas de  biotita-
gnaisses, quartzitos, e cálcio-silicáticas, perten-
centes ao Complexo Ceará, descrito localmente 
como Grupo Itataia. As outras ocorrências de 
fosfato estão associadas principalmente a rochas 
alcalinas intrusivas nos Ortognaisses São José de 
Macaoca (Paleoproterozóico), nas rochas metas-
sedimentares do Complexo Ceará e do Comple-
xo Canindé do Ceará (Proterozóico), nas rochas 
granitóides do Complexo Tamboril-Santa Quitéria 
(Neoproterozóico) e também nas rochas vulcâ-
nicas ácidas hidrotermalizadas associadas com o 
magmatismo toleítico Rio Ceará-Mirim (do Cre-
táceo).

Os elementos estruturais mais importantes 
que controlam a mineralização no depósito de 
Itataia são as falhas normais que formam dois 
pares conjugados NE-NW e EW-NS. O corpo prin-
cipal de minério está alinhado E-W, com extensão 
de 900 a 1000m, largura de 200 a 300m e espes-
sura conhecida na ordem de 150 a 200m (Saad 
et al. 1984). 

IX.3.2 – GêNESE DO FOSFATO NO CEARÁ CEN-
TRAL

As ocorrências de fosfato no Domínio Ce-
ará Central estão inseridas em um contexto de 
faixa móvel brasiliana e encaixadas em terrenos 
de alto grau. Os modelos genéticos existentes 
sobre o depósito de Itataia apontam para duas 
vertentes principais, uma hidrotermal com fonte 
magmatogênica (Angeiras et al. 1979, Angeiras 
1988, Netto et al. 1991) e outra metamórfica-
-hidrotermal com fonte sedimentogênica (Favale 
& Leal 1982, Saad et al. 1984, Mendonça et al. 
1985, Castro et al. 2005), ambas com enriqueci-
mento supergênico através do fenômeno de cars-
tificação.

Uma nova alternativa genética pode ser 
apresentada, a partir deste levantamento realiza-
do pela CPRM. No modelo proposto aqui, rochas 
alcalinas associadas aos estágios finais de con-
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solidação do Complexo Tamboril-Santa Quitéria 
(Neoproterozóico) passam a ser a fonte primária 
do fosfato e do urânio. Na área estudada foram 
descritas rochas feldspáticas alcalinas ricas em 
apatita que apresentam teores de até 10% de 
P2O5 e 0,08% de U e ocorrem não só no interior 
do complexo Tamboril Santa Quitéria, mas tam-
bém injetadas nos Ortognaisses São José de Ma-
caoca e nas seqüências de rochas paraderivadas 
que compreendem o Complexo Canindé do Ceará 
e o Complexo Ceará. 

Estas rochas alcalinas passaram por pro-
cessos de albitização e epissienitização, a tem-
peraturas entre 550ºC – 350ºC (Cuney 2010), 
tormando-se o protominério de fosfato rico em 
urânio. Os processos de albitização e epissieniti-
zação correspondem às fases iniciais do proces-
so mineralizante. Na área estudada foram des-
critos albititos estéreis e mineralizados, além de 
brechados enriquecidos localmente com fosfato 
(com até 15% de P2O5) e urânio (2.300ppm).

Os colofanitos do depósito de Itataia viriam 
a se formar mais tardiamente com a introdução 
de uma fonte termal, os diques Rio Ceará-Mirim, 
relacionada com o rifteamento em escala global 
e a atividade de hotspot durante a abertura do 
Atlântico Sul e Equatorial.

Com base nos estudos termo-geocronoló-
gicos por meio de traço de fissão em apatitas, 
Netto et al. (1991) chegaram a idade de 91+6 
Ma para a formação dos colofanitos associados a 
um evento termal Cretáceo. Durante este evento 
surgiram os grandes falhamentos de gravidade 
e fraturas conjugadas que se tornaram os prin-
cipais sítios de deposição do minério. Esta fon-
te termal associado à exumação do terreno te-
ria gerado um sistema convectivo hidrotermal 
envolvendo uma mistura de fluidos meteóricos e 
magmáticos, que removeram o fosfato e o urânio 
das rochas alcalinas e depositando apatita rica 
em urânio na forma de colofana, a baixas tempe-
raturas (140ºC -50ºC), dando origem aos colo-
fanitos. Indícios de envolvimento dos diques Rio 
Ceará-Mirim com a mineralização foram descritos 
em dois pontos onde rochas vulcânicas alteradas 
hidrotermalmente que convivem lado a lado com 
o dique básico, apresentaram teores P2O5 acima 
de 25% e de U entre 721ppm e 1.500ppm. Pos-
teriormente, fenômenos de carstificação retraba-
lharam este material, reconcentrando os colofa-
nitos em depressões cársticas.

Na jazida fósforo-uranífera de Itataia a 
mineralização possui caráter epigenético e pós-
-metamórfico. O colofanito não está deformado 
pela tectônica brasiliana que caracteristicamente 
atuou nas rochas encaixantes.

Ix.4 – GEOLOGIA DA ÁREA

A litoestratigrafia da área do projeto corres-
ponde a geologia das folhas Quixadá, na escala 
1:250.000 (Torres et al. 2008) e Irauçuba, na es-
cala 1:100.000 (Souza Filho, 1999). Essas folhas 
hospedam rochas arqueanas-paleoproterozóicas 
pertencentes ao Complexo Cruzeta, gnaisses 
paleoproterozóicos das unidades Algodões, São 
José de Macaoca, Madalena, Sítio dos Bois e Cipó, 
Complexo Canindé do Ceará, além da sequência 
neoproterozóica do Complexo Ceará terreno gra-
nito-gnaisse-migmatíticos neoproterozóicos do 
Complexo Tamboril-Santa Quitéria, magmatismo 
ácido a intermediário tardi-brasiliano dos Diques 
Guaribas, e pelo magmatismo toleítico cretáceo 
do enxame de diques Rio Ceará-Mirim (Figura 
IX.3). 

O Complexo Cruzeta ocorre na porção su-
deste da área de forma restrita e não possui re-
lação com a mineralização. É constituído de uma 
associação de ortognaisses cinzentos de compo-
sição tonalítica intercalados com anfibolitos e len-
tes de rochas cálcio-silicáticas ± anfibólio-biotita 
gnaisses e leucognaisses.

A Unidade Algodões também ocorre de for-
ma restrita na porção sudeste da área. É compos-
ta por paragnaisses (localmente migmatizados) 
com intercalações de anfibolitos e ortognaisses 
granitóides, uma litofácies quartzito-micaxistos, 
uma litofácies marcada pela presença de meta-
conglomerados e meta-arcóseos, corpos anfibo-
líticos com ou sem granada, pegmatitos e uma 
associação gnáissico-anfibolítica migmatizada, 
com marcante participação de diques/sheets de 
ortognaisses cinzentos e leucocráticos.

Os Ortognaisses São José de Macaoca são 
representados por ortognaisses granitóides, pa-
ragnaisses, lentes de anfibolitos e diques peg-
matóides.  Os dados geocronológicos obtidos por 
Fetter (1999) são relativos aos granitóides gnais-
sificados e de um gnaisse tonalítico (a sul de São 
José de Macaoca) que apresentam idade U-Pb em 
torno de 2,13 Ga.

Os Ortognaisses Madalena representam 
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Figura Ix.3 – Mapa geológico simplificado da área do projeto (1:250.000). Compilado e modificado de Torres et 
al. 2008 e Cavalcante et al. 2003.
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associações de granodiorito-quartzo dioritos e 
tonalito-quartzo dioritos. Esses litotipos micro-
granulares (metatonalíticos) cortam corpos de 
quartzo diorito metamorfizados de granulação 
média a grossa e também aparecem como encla-
ves. A idade U-Pb em torno de 2,15 Ga foi obtida 
por Castro (2004).

Os Ortognaisses Sítio dos Bois é uma uni-
dade constituída, basicamente, por anfibólio-
-biotita ortognaisses cinzentos, de granulação 
média a grossa, localmente muito grossa; em 
parte, encerrando enclaves dioríticos. Composi-
cionalmente são rochas tonalíticas (dominantes) 
a granodioríticas, coexistindo com metaquartzo 
dioritos de granulação fina (microgranulares). A 
idade Pb-Pb em zircões no ortognaisse tonalíti-
co revelaram valor médio de 2.123±20 Ma, in-
terpretada como idade mínima de cristalização 
(Martins 2000). 

Os Ortognaisses Cipó ocorrem como jazi-
mentos estratóides (sheets) encaixados nos pa-
ragnaisses e anfibolitos da Unidade Algodões, 
com contatos normais e tectônicos e exibem 
espessuras de poucos metros a quilômetros. No 
sopé NW da Serra do Cipó, o contato com os an-
fibolitos é definido por uma zona constituída de 
ortognaisses cinzentos com importante participa-
ção de leucogranitóides gnaissificados. 

O Complexo Canindé do Ceará ocupa, prin-
cipalmente, a porção leste e nordeste da área. 
É composto por biotita-gnaisses cinzentos mig-
matíticos, com bandamento bem marcado, de 
granulação média, às vezes fina, com arranjo es-
tromático, em parte com geometria complexa. A 
porção caracteristicamente paraderivada é com-
posta por migmatitos com mesossomas de bio-
tita gnaisse e leucossomas quartzo-feldspáticos, 
esbranquiçados granadíferos. A porção onde pre-
domina ortognaisses é caracterizada pela partici-
pação de ortognaisses granitóides e de diatexitos 
incluindo exposições de migmatitos bandados e 
dobrados de derivação sedimentar. 

O Complexo Ceará ocupa a porção central 
da área e é onde se encontra o depósito de Itataia. 
É representado principalmente pela Unidade In-
dependência que é constituída, dominantemente, 
por paragnaisses (geralmente migmatíticos, com 
baixa taxa de leucossomas) e xistos aluminosos 
e, subordinadamente, por quartzitos, mármores, 
anfibolitos e rochas calcio-silicáticas. Localmen-
te a Unidade Independência foi denominada de 

Grupo Itataia.
O Complexo Tamboril – Santa Quitéria ocu-

pa poção oeste, noroeste e sudoeste da área, 
em contato tectônico com as rochas do Comple-
xo Ceará. Constitui uma associação litológica de 
gnaisses migmatíticos com estruturas flebítica, 
estromática e oftálmica, schilieren e nebulítica, 
anatexitos e granitóides diversos (Campos et al. 
1979; Braga et al. 1977). Quanto ao enfoque 
evolutivo, a maioria dos trabalhos elaborados, 
a partir de Fetter (1999), tem interpretado esta 
associação como um arco magmático continen-
tal brasiliano/pan-africano, iniciado em ca. 622 
Ma, com subseqüente colisão em ca. 614 Ma e 
orogenia cessada em ca. 532 Ma. No complexo 
foram individualizados seguimentos com predo-
minância de metatexitos, diatexitos, granitóides 
e restitos. No contexto do Granitóide Serrote do 
Gado Bravo insere-se diversos corpos granitói-
des, em sua maioria, isotrópicos, de texturas fa-
neríticas, holocristalinas, hololeucocráticas a leu-
cocráticas, coloração rosado acinzentado a cinza 
esbranquiçado, granulação de fina a média, rara-
mente grossa e de composições monzogranítica, 
sienogranítica e levemente quartzo monzonítica e 
quartzo sienítica.

Os Diques Guaribas ocorrem de forma res-
trita na porção sudoeste da área. Constituem ja-
zimentos diqueformes, orientados em torno de 
310º Az, de composição ácida a intermediária. 
Afloram em lajedos e blocos métricos alinhados 
onde os litotipos são porfiríticos, de coloração 
cinza clara, matriz de granulação fina a média. 
Os pórfiros de feldspato exibem faces anédricas 
e euédricas e tamanhos de até 5cm.

A Suíte Taperuaba é representada pelos 
granitos São Paulo, Serra do Pajé e Quintas. 
O corpo Quintas, que hospeda mineralização 
fósforo-uranífera, foi anteriormente designado 
de Complexo Anelar de Taperuaba por Haddad 
& Leonardos (1980) e por Castro (2004) como 
Complexo Anelar Quintas. É um stock de seção 
subcircular onde afloram quartzo monzodioritos, 
granodioritos, granitos finos diqueforme e os gra-
nitos grossos. Castro (2004) pelo método U/Pb 
em zircão (convencional) obteve o valor de 470 
Ma como idade de cristalização dos granitos por-
firóides.

O magmatismo cretáceo é representado na 
área por duas famílias de diques básicos que se 
interceptam, uma com alinhamento ENE e outra 
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de alinhamentos curvos aproximadamente E-W e 
WNW. Estes podem ser correlacionados aos di-
ques Rio Ceará-Mirim (145Ma a 110Ma, Araujo 
et al. 2001) e ao magmatismo Cuó (93,1+0,8Ma, 
Souza et al. 2006). São microgabros que cortam 
as rochas pré-cambrianas e se estendem por 
centenas de quilômetros. Os diques E-W desta-
cam-se na imagem do campo magnético total. 
Já, os diques alinhados na direção ENE-WSW, 
aparecem nitidamente nas imagens de satélite e 
no mapa do campo magnético total. O microga-
bro é constituído essencialmente por plagioclásio 
e piroxênio, contendo em quantidade subordina-
da anfibólio, biotita e quartzo e, como acessórios 
contém apatita e minerais opacos.

IX.4.1 – ARCABOUçO ESTRUTURAL 

A área estudada pode ser dividida em dois 
grandes domínios separados pela Falha Rio Gro-
aíras: o domínio a SW da falha com estruturação 
relativamente simples e o domínio a NE da falha 
com estruturação complexa. A Falha Rio Groairas 
é transcorrente sinistral com direção NNW-SSE e 
a sua idade pode ser balizada pelo Granito Pagé 
com idade 470Ma (Teixeira 2005) que é cortado 
pela falha e pelos diques Rio Ceará-Mirim, que 
cortam a falha, com idade de 130Ma.

 No domínio SW predominam as rochas do 
Complexo Tamboril Santa Quitéria e os granitói-
des cambrianos. Em diversas áreas do Complexo 
Tamboril – Santa Quitéria ocorre à sobreposição 
dos metatexitos e diatexitos configurando dobras 
sinformais abertas com lineação mineral paralela 
aos eixos. O bandamento e a foliação dos diate-
xitos demarcam o limite da unidade, com mergu-
lhos que sugerem tratar-se de uma unidade alóc-
tone, com geometria de nappes sobreposta ao 
Complexo Ceará. Os diatexitos exibem estrutu-
ras planares associadas ao bandamento gnáissi-
co, foliações miloníticas, lineação de estiramento 
mineral e dobras intrafoliais. As foliações de alto 
ângulo possuem direções NNW-SSE, NNE-SSW e 
WNW-ESSE.

No domínio NE predomina rochas do Com-
plexo Ceará, Complexo Canindé do Ceará e os 
ortognaisses paleoproterozóicos. A estruturação 
do Complexo Ceará é do tipo nappes, onde as 
foliações são de baixo ângulo, paralelas aos con-
tatos litológicos e com mergulhos para ESE. As 
lineações variam entre E-W e WSW-ENE (Arthaud 

2007). Já, as rochas do Complexo Canindé do 
Ceará exibem trends N-S na parte central, NE e 
NW na porção norte e, E-W e NW na porção sul. 
A foliação, na maioria das vezes está dobrada, 
atingindo geometria de dobras isoclinais fecha-
das encerrando corpos de leucogranitóides defor-
mados.

Ix.5. MINERALIZAÇÃO

O depósito de Itataia (Alvo 01) é o único 
depósito de fosfato conhecido no Domínio Ceará 
Central (DCC). As outras ocorrências de fosfato 
denominadas de Mandacarú (Alvo 2), Serrotes 
Baixos (Alvo 3) e Taperuaba (Alvo 4), também 
foram estudadas pela NUCLEBRÁS no início da 
década de 1980. Além dessas, outros sete alvos 
com indícios de mineralização de fosfato foram 
identificadas durante o projeto e serão descritas 
neste relatório. Esses indícios, na maioria das ve-
zes, estão relacionados com anomalias de urânio 
e com resultados positivos nos testes com mo-
libdato de amônia, medidas acima de 1000cps 
utilizando o cintilômetro e ocorrem, na maioria 
das vezes, alinhadas com o trend dos diques Rio 
Ceará-Mirim (Figura IX.4).

 ALVO 1 - Localizado na Fazenda Itataia, 
Município de Santa Quitéria, é onde se encon-
tra o depósito de Itataia.  A mineralização possui 
caráter eminentemente epigenético e encontra-
-se confinada principalmente em metacalcários 
e, secundariamente, em rochas cálcio-silicáticas 
pertencentes a uma seqüência metassedimentar 
composta por sillimanita-granada-biotita gnais-
ses, metacalcários, cálcio-silicáticas e quartzitos, 
localmente designadas de Grupo Itataia e, regio-
nalmente, de Complexo Ceará. O corpo principal 
de minério possui forma alongada (E-W), com di-
mensões 800m x 400m e profundidade com até 
180m e plunge para leste. Em relação à tipologia 
da mineralização, foram descritos pelo menos 6 
tipos: a) colofanito maciço; b) colofanito botrio-
idal; c) brechas (de albitito, polimíticas e de co-
lofanito) carbonosas e não-carbonosas; d) veios 
stockwork de colofanito; e) colofanito ocupando 
vacúolos (vazios) em albititos (ou epissienitos); 
f) colofana disseminada nos mármores, gnaisses  
e rochas cálcio-silicáticas (Figura IX.5). 

O colofanito é uma rocha de coloração 
marrom avermelhada, granulação fina, que nor-
malmente exibe pontuações claras (carbona-
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to e feldspato argilizado), e escuras (anfibólios, 
piroxênios e minerais opacos) (Figura IX.5b). 
Apresenta-se na forma maciça, botrioidal e veios 
stockwork. Freqüentemente, exibe cavidades va-
zias ou preenchidas por material secundário, tais 
como, calcita, argila ou sílica finamente granula-
da. Ao microscópio é composto essencialmente 
por uma massa micro a criptocristalina de colora-
ção marrom escura de colofana, podendo conter 
subordinadamente feldspato, piroxênio, anfibó-
lio e carbonato e como fases acessórias titanita, 
apatita e opacos (FiguraIX.5b).

O epissienito é uma rocha granular, com 
textura grosseira a pegmatóide, vacuolar, com 
coloração rosada a avermelhada, composta es-
sencialmente por feldspato albitizado (Figura 
IX.5c). Os vacúolos, que na literatura, são des-
critos, como resultado da dequartzificação, nor-
malmente estão preenchidos por colofana e car-
bonato. 

Em lâmina exibe textura granular composta 
essencialmente por grandes cristais de feldspato 

(80%) albitizados e subordinadamente por colo-
fana. Os minerais opacos ocorrem em quantidade 
acessória e o carbonato é secundário. O feldspato 
é representado por plagioclásio albitizado, como 
cristais anedrais, alterados para sericita e argilo-
minerais. 

A apatita (colofana) possui coloração escu-
ra, devido à presença de material de oxidação 
preenchendo os interstícios entre os grandes 
cristais de feldspato e as bordas das cavidades 
(Figura IX.5d). A calcita ocorre preenchendo ca-
vidades e ainda como produto de alteração do 
plagioclásio. As brechas carbonosas apresentam 
coloração cinza escuro, matriz de granulação fina 
a média, com fragmentos de composição e ta-
manho diversos envolvidos por matriz escura e 
colofana (Figura IX.5e). Ao microscópio, exibe 
textura brechóide, vacuolar, formada predomi-
nantemente por fragmentos de feldspato albiti-
zado, e menos freqüente, por carbonato, além 
de cristais de apatita e minerais opacos (grafita e 
sulfetos), envolvidos por uma matriz fina, amorfa, 

Figura Ix.4 – Mapa geológico simplificado com a localização dos alvos estudados. (1) Itataia, (2) Mandacarú, 
(3) Serrotes Baixos, (4) Suíte Taperuaba. Os outros alvos foram classificados como indícios de mineralização de 
fosfato (5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11).
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Figura Ix.5 – Modos de ocorrência da colofana no depósito de Itataia. a) colofanito com aspecto maciço; b) 
fotomicrografia do colofanito maciço, onde se observam o aspecto cripto a microcristalino da colofana (material 
marrom) e fino veio preenchido por carbonato e cristais de apatita; c) epissienito mineralizado com colofana 
preenchendo os vacúolos deixados pela dequartzificação; d) fotomicrografia do epissienito mostrando cavidade 
entre cristais de feldspato hidrotermalizados preenchida por colofana (material marrom) e carbonato; e) bre-
cha carbonosa com fragmentos de albitito; f) fotomicrografia da brecha de albitito carbonosa; g) mármore com 
impregnação de colofana; h) fotomicrografia mostrando a impregnação dos cristais de carbonato pela colofana 
(material marrom).
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constituída por colofana e material escuro de na-
tureza carbonosa (Figura IX.5f). As brechas não 
carbonosas mineralizadas contém fragmentos 
angulosos de colofana envolvidos por uma matriz 
composta por carbonato, colofana e opacos, bem 
como fragmentos angulosos de mármore envol-
vidos por matriz de colofana. Em Itataia, a colo-
fana ocorre também disseminada nos mármores, 
rochas cálcio-silicáticas e gnaisses, ocupando os 
planos da foliação, interstícios entre os cristais 
e fraturas (Figura IX.5g e IX.5h). Os mármores 
apresentam coloração em tons de cinza, granula-
ção fina e textura granoblástica. Os tipos impuros 
são mais comuns, sendo constituídos essencial-
mente por calcita podendo conter ainda grafita, 
diopsídio, anfibólio e flogopita. Observam-se ain-
da mármores magnesianos, brancos, de granula-
ção média, com dolomita, rara flogopita, além de 
diopsídio e anfibólio.

ALVO 2 – Situado na Fazenda Madacarú, 
no município de Irauçuba, sobre uma anomalia de 
urânio com valores em torno de 12,50 ppm com 
largura de 1.146m e comprimento de 618m. Nes-
te ponto a leitura no cintilômetro registrou 1100 
cps e o teste com molibdato de amônia apresen-
tou resultado positivo para fosfato. A rocha fos-
fática ocorre intercalada com gnaisses e anfiboli-
tos. Foi realizada a descrição testemunhos de um 
perfil de sondagem de 150m de profundidade. 
Neste perfil, a mineralização ocorre em epissieni-
tos, brechas e disseminada (impregnação em ro-
chas cálcio-silicáticas, hornblenda-biotita gnais-
ses, anfibolitos, mármores). O perfil é formado 
pela intercalação de anfibólio gnaisse, riebeckita 
gnaisse cataclástico, biotita-flogopita-hornblenda 
gnaisse, rochas quartzosas, rochas cálciossilicá-
ticas, mármores impuros e brechas (NUCLEBRAS 
1982). Ao microscópio a amostra de campo é 
composta essencialmente por feldspato (90%) e 
exibe foliação marcada pelo estiramento dos cris-
tais de feldspato. O feldspato é o plagioclásio e 
possui bordas albitizadas e inclusões de apatita, 
os cristais são anedrais e estão argilizados e mais 
raramente alterados para epidoto. É comum a 
presença de cavidades alongadas, algumas vezes 
preenchidas por material isotrópico de coloração 
amarela (colofana) e apatita acicular. Observam-
-se ainda raros cristais de titanita. As amostras 
analisadas dos testemunhos de sondagem fo-
ram: uma de mármore impuro impregnado por 
colofana e outra epissienito estéril. O mármore 

é composto essencialmente por calcita e colo-
fana conferindo à rocha um aspecto manchado. 
Ao microscópio, a rocha apresenta textura gra-
noblástica e é constituída dominantemente por 
calcita (85%) e, subordinadamente por diopsídio, 
anfibólio, biotita e quartzo. Como fases acessó-
rias titanita, opacos e apatita. A outra amostra 
é uma rocha de coloração avermelhada, granu-
lação fina, foliada, composta essencialmente por 
feldspato.

ALVO 3 – Situada na Fazenda Cipó a su-
deste do município de Santa Quitéria, a ocorrên-
cia denominada de Serrotes Baixos localiza-se 
em uma anomalia de urânio de 13,60ppm. Neste 
ponto também foi realizada a descrição de teste-
munhos de sondagem de um furo com cerca de 
250m de profundidade. O perfil é formado princi-
palmente pela intercalação de hornblenda-biotita 
gnaisse e rochas cálcio-silicáticas contendo raras 
lentes de mármore. Toda seqüência é cortada por 
corpos de epissienito e granito rosa. A mineraliza-
ção ocorre em colofanitos, epissienitos, brechas e 
impregnações em rochas cálcio-silicáticas, már-
mores flogopíticos e hornblenda-biotita gnaisses. 
As rochas dessa seqüência foram correlacionadas 
ao Complexo Tamboril – Santa Quitéria. Foram 
analisadas duas amostras de testemunhos de 
sondagem, sendo uma de brecha polimítica com 
matriz de colofana e outra de epissienito esté-
ril. E uma amostra de colofanito coletada durante 
visita de campo. A brecha é formada por frag-
mentos de rochas cimentados por uma matriz de 
colofana. Os fragmentos são angulosos e exibem 
composições variadas. A matriz é de granulação 
fina, coloração marrom escura e é formada pre-
dominantemente por colofana, embora contenha 
inúmeros pequenos fragmentos minerais, pro-
vavelmente oriundos dos fragmentos de rochas 
maiores, tais como: feldspato, anfibólio fibroso 
(actinolita), clinopiroxênio e minerais opacos. 
Observa-se ainda cristalização tardia de sílica em 
finos veios e algumas cavidades vazias (Figura 
IX.6a). O epissienito apresenta coloração rosa-
da, granulação média, extremamente vacuolar, 
composto essencialmente por feldspato, conten-
do ainda anfibólio e pouco quartzo. Calcita ocorre 
preenchendo pequenas cavidades. No microscó-
pio exibe textura granular e é composto essen-
cialmente por plagioclásio albitizado de coloração 
amarronzada devido à alteração para argilomine-
rais. O anfibólio é fibroso, tem coloração verde e 
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leve pleocroísmo em tons de verde. A rocha como 
um todo mostra indícios de atuação de processos 
hidrotermais, mas é estéril. A terceira amostra 
está bastante alterada, exibe coloração averme-
lhada, granulação fina e textura vacuolar. Em lâ-
mina petrográfica, exibe aspecto brechóide, cons-
tituída por uma massa criptocristalina de colofana 
de coloração marrom com indícios de oxidação 
envolvendo fragmentos minerais (feldspato, cli-

nopiroxênio e anfibólio) de tamanhos, formas e 
composições variadas. O feldspato encontra-se 
completamente argilizado e não apresenta traços 
de geminação. 

ALVO 4 – Localizado na porção sul do 
Município de Irauçuba, sobre uma anomalia de 
urânio de 8,6ppm. Este ponto corresponde à 
ocorrência da suíte Taperuaba. A mineralização 
ocorre na porção central do corpo Quincas e está 

Figura Ix.6 - a) Brecha polimítica com matriz de colofana, b) Detalhe de um dos fragmentos de rocha e da matriz 
de colofana (Luz Natural-Objetiva 2,5X, ponto DC-63); c) afloramento da rocha feldspática (DC-79), d) fotomicro-
grafia mostrando o aspecto geral da rocha feldspática, com destaque para os cristais de feldspato (plagioclásio) 
com aspecto turvo, além de cristais de apatita e opacos preenchendo interstícios. (Luz Natural-Objetiva 2,5x, 
ponto DC-79); e) Afloramento albitito; f) Diminutos cristais aciculares de apatita ocupando os interstícios entre 
os cristais de feldspato (Luz Natural–Objetiva50X, ponto MD-18).
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associada a rochas originalmente monzodiorí-
ticas e granodioríticas que foram submetidas a 
metassomatismo sódico (Haddad 1981). Segun-
do Haddad (op. cit.) a mineralização é de origem 
hidrotermal associada ao intenso fraturamento 
evidenciado na suíte. A fonte do urânio estaria 
relacionada à apatita e zircão dos granitos que 
foram lixiviados e depositados secundariamente 
juntamente com óxido de ferro, calcita e apatita, 
na forma de colofanito. Foi analisado um albitito 
vacuolar, coloração avermelhada, granulação fina 
a média, apresentando pontuações escuras (Fi-
gura IX.6c). O teste para fosfato com molibdato 
de amônia deu resultado positivo. No campo, a 
rocha, ocorre em forma de blocos soltos. Ao mi-
croscópio, apresenta textura granular, vacuolar 
e é composta essencialmente por plagioclásios 
anedrais a subedrais, muitas vezes com aspec-
to turvo, cor amarronzada, impregnado por co-
lofana e material oxidado (Figura IX.6b). Alguns 
cristais mostram indícios de albitização. Peque-
nos cristais aciculares de apatita ocorrem como 
inclusões nos plagioclásios e entre os interstícios 
dos cristais.

ALVO 5 - Este ponto situa-se a oeste de 
Itataia, Município de Santa Quitéria, sobre uma 
anomalia de urânio de forma alongada no sen-
tido E-W e com intensidade de 10ppm. A rocha 
anômala em urânio é de composição feldspática, 
granulação grossa, apresenta coloração rosada 
(Figura IX.6e). Associados, a esta rocha, ocorrem 
granitos brancos albíticos deformados que são in-
trusivos na seqüência paraderivada da Unidade 
Independência do Complexo Ceará. Não foi rela-
tada a presença de colofana na área. A medida 
com o cintilômetro registrou 4.000 cps e o teste 
com molibdato de amônia indicou a presença de 
fosfato. Microscopicamente, a rocha apresenta 
textura granular, é constituída essencialmente 
por plagioclásio e apatita, e também k-feldspato, 
quartzo e minerais opacos em quantidade subor-
dinada.  Os cristais de plagioclásio são anedrais, 
geminados segundo a lei da albita, contêm in-
clusões de apatitas hexagonais, arredondadas e 
aciculares, estão alterados para argilominerais e 
impregnados por um material marrom. As apati-
tas aciculares ocorrem também preenchendo os 
interstícios entre os cristais de feldspato (Figura 
IX.6f). Muitas se encontram associadas e/ou im-
pregnadas por material avermelhado (óxido de 
ferro). O quartzo ocorre em pequena quantidade, 

algumas vezes preenchendo interstícios. 
ALVO 6 - Situado a oeste de Itataia no mu-

nicípio de Santa Quitéria, próximo ao ponto 5, 
sobre uma anomalia de 10ppm de urânio. Ma-
croscopicamente trata-se de uma rocha felds-
pática de granulação grosseira e coloração rosa-
da, semelhante a do ponto anterior injetada nos 
paragnaisses da Unidade Independência (Figura 
IX.7a). A leitura com o cintilômetro registrou a 
medida de 9.600cps e o teste com molibdato de 
amônia indicou a presença de fosfato. Em campo 
a rocha foi observada ao longo de uma trincheira 
aberta de direção N-S. Ao microscópio, a rocha 
apresenta textura granular, bastante vacuolar, 
tendo feldspato como mineral essencial. O pla-
gioclásio predomina sobre o K-feldspato. Os dois 
ocorrem bastante alterados e parecem ainda im-
pregnados por um material de coloração amar-
ronzada, que pode ser resultado de alteração 
hidrotermal (Figura IX.7b). O plagioclásio ocorre 
raramente geminado e freqüentemente albitiza-
do. Acompanhando este processo de albitização 
ocorre o preenchimento parcial dos interstícios 
por cristais de apatita. Observa-se a impregna-
ção da maioria destes cristais por um material de 
coloração escura. Embora cristais límpidos tam-
bém sejam observados.

ALVO 07 - Situado na Fazenda Aquirí, pró-
ximo a Santa Quitéria no domínio do Complexo 
Tamboril – Santa Quitéria. No campo, a rocha 
ocorre em blocos, mostra granulação variando 
de média a grossa, coloração rosada e é com-
posta principalmente por feldspatos, contendo 
ainda quartzo, apatita e opacos (Figura IX.7c). A 
leitura do cintilômetro indicou 3.152cps e o tes-
te com molibdado de amônia indicou a presen-
ça de fosfato. Ao microscópio, a rocha apresenta 
textura granular, bastante vacuolar. É composta 
essencialmente por plagioclásio, tendo ainda su-
bordinadamente apatita e minerais opacos.  O 
plagioclásio é normalmente anédrico, argilizado 
e muitas vezes impregnado por um material de 
coloração marrom, que pode ser resultado de 
processos de alteração hidrotermal. Alguns cris-
tais, apesar da alteração, ainda preservam traços 
de geminação do tipo albita. Também exibem, 
com freqüência, bordas albitizadas. Observam-se 
cristais de apatita arredondados a subarredon-
dados inclusos no plagioclásio e também nos in-
terstícios entre os cristais. Parte desses minerais 
está impregnada por um material de coloração 
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escura. Os opacos estão presentes na forma de 
inclusões nos feldspatos e também preenchendo 
interstícios entre estes, juntamente com a apati-
ta (Figura IX.7d).

ALVO 08 - Situa-se no município de Mada-
lena, em uma anomalia de urânio de 6,76 ppm. 
A rocha mineralizada é feldspática, de granulação 
média e coloração rosada (Figura IX.7e). E o tes-

te com molibdato de amônia foi positivo para fos-
fato. Esta rocha encontra-se injetada nos ortog-
naisses tonalíticos da unidade paleoproterozóica 
São José de Macaoca. Ao microscópio apresenta 
textura granular, sendo constituída essencialmen-
te por plagioclásio anedrais e ainda k-feldspato, 
apatita, quartzo e minerais opacos. O plagioclá-
sio predomina sobre o k-feldspato, apresenta-se 

Figura Ix.7 – a) Afloramento de albitito (MD-19); b) Visão geral da lâmina mostrando cristais de apatita im-
pregnados com material escuro, preenchendo os interstícios entre cristais de feldspato (plagioclásio) hidroterma-
lizados. (Luz Natural–Objetiva2,5X, ponto MD-19); c) Afloramento de albitito encaixado nos Granitóides Santa 
Quitéria, d) Fotomicrografia mostrando o preenchimento por minerais opacos das cavidades entre os cristais de 
apatita (Luz Natural–Objetiva10X, ponto MD-20); e) Afloramento de albitito; f) Fotomicrografia evidenciando o 
modo de ocorrência da apatita no albitito (Luz Natural–Objetiva50X) (MD-23E).
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com aspecto turvo devido à alteração e/ou im-
pregnação por material de coloração marrom (al-
teração hidrotermal). É comum a albitização nas 
bordas e, em alguns cristais, apesar da alteração, 
ainda se observam traços de geminação. Nos in-
terstícios dos feldspatos, observam-se cristais de 
apatita, com forma hexagonal, prismática e aci-
cular (Figura IX.7f), juntamente com plagioclásio 
recristalizado, além de minerais opacos. Estes 
cristais de apatita mostram coloração amarelada 
e alguns deles apresentam impregnação de cor 
escura (Figura IX.7f). A apatita também ocorre 
como inclusão nos feldspatos e ainda associados 
a materiais finamente granulados que ocorrem 
preenchendo interstícios entre os feldspatos e 
também nos veios que cortam a rocha. 

ALVO 09 - Situado na Fazenda Manocoba, 
município de Madalena sobre uma anomalia alon-
gada com intensidade de 16,21 ppm. Em uma 
trincheira foi descrita uma rocha extremamente 
fina, com nuances azulado e esverdeado e aspec-
to hidrotermalizado (Figura IX.8a) e outra rocha 
feldspática, bastante intemperizada, de granu-
lação média e coloração branca. As rochas aci-
ma estão encaixadas nos Ortognaisses São José 
de Macaoca. A leitura do cintilômetro indicou 
10.000cps e o teste com molibdato deu resultado 
positivo para fosfato nas duas amostras.

O primeiro litotipo, ao microscópio, exibe 
matriz extremamente fina constituída por felds-
pato associado a minúsculos cristais de apatita 
(Figura IX.8b). Esta rocha contém cavidades e/
ou vesículas de tamanhos variados preenchi-
das por material um pouco mais grosseiro que 
a matriz, Este material é constituído por plagio-
clásio, quartzo, apatita e minerais opacos. O pla-
gioclásio é o principal constituinte das vesículas 
e está presente, na grande maioria das vezes, 
em diminutos cristais anedrais, alguns deles com 
geminação carlsbad, juntamente com quartzo, 
que aparentemente está presente em pequena 
quantidade. Em algumas cavidades, o feldspato 
ocorre bastante argilizado. A apatita, além de 
compor a matriz, também ocorre preenchendo 
essas vesículas ou cavidades. Está presente em 
cristais prismáticos, hexagonais e aciculares, de 
coloração amarelo esverdeado, algumas vezes 
impregnada por óxido de ferro. Os opacos es-
tão presentes na grande maioria das vesículas. A 
rocha feldspática, em lâmina, apresenta textura 
granular, bastante vacuolar, constituída predomi-

nantemente por feldspato. O quartzo ocorre em 
pequena quantidade e observam-se ainda como 
acessórios: apatita e opacos. O plagioclásio varia 
de anedral a subedral, bastante alterado, com as-
pecto turvo. Apesar deste aspecto, ainda são ob-
servados traços de geminação. Feições como ex-
tinção ondulante, traços de geminação curvados 
e recristalização em subgrãos nos plagioclásios 
são indícios dos efeitos deformacionais sofridos 
pela rocha. Indícios de albitização são observados 
nos plagioclásios. O quartzo ocorre em diminutos 
cristais preenchendo interstícios entre os gran-
des cristais de feldspato. Apatita está presente 
em pequena quantidade nos espaços vazios entre 
os feldspatos. Minerais opacos ocorrem de forma 
rara e dispersa pela amostra.

ALVO 10 - Localizado na Fazenda Pedra 
Preta, no município de Canindé. Este ponto foi 
descrito como de ocorrência de mineralização 
no mapeamento da Folha Quixadá e está inse-
rido nos migmatitos paraderivados do Complexo 
Canindé do Ceará. Em nosso reconhecimento de 
campo, neste ponto foram descritas rochas vul-
cânicas a subvulcânicas, próximo ao dique básico 
Rio Ceará Mirim. No mapa do canal de urânio este 
ponto não possui valor anômalo. Na área ocor-
rem veios de quartzo fumê com fragmentos de 
rocha vulcânica, coloração creme esverdeado e 
aspecto brechado  (Figura IX.8c), na qual foi rea-
lizado o teste para fosfato e o mesmo foi positivo. 
O registro no cintilômetro indicou a intensidade 
de 5.000cps. Ao microscópio, a rocha é de gra-
nulação fina, hidrotermalizada, onde uma mas-
sa constituída essencialmente por plagioclásio se 
encontra totalmente substituída/impregnada por 
diminutos cristais aciculares e ripiformes de difícil 
identificação. Além destes, ocorrem ainda quan-
tidade significativa de cristais de apatita com há-
bitos variados, inclusive aciculares e hexagonais 
distribuídos por toda rocha (Figura IX.8d).

ALVO 11 - Localizado em Águas Belas, Mu-
nicípio de Boa Viagem. Trata-se de uma rocha 
feldspática de coloração avermelhada, granula-
ção fina a média (Figura IX.8e), com teste posi-
tivo para fosfato. Em Lâmina apresenta textura 
granular, contendo muitos vazios. É composta 
essencialmente por feldspato. O feldspato é re-
presentado pelo plagioclásio e ainda pelo felds-
pato potássico. O plagioclásio predomina e está 
presente em cristais anedrais. O processo de 
albitização é comumente observado nas bordas 
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dos plagioclásios. O feldspato potássico ocorre 
em cristais anédricos, invariavelmente substitu-
ídos por albita. Os feldspatos, de uma maneira 
geral, apresentam-se fortemente argilizados e/
ou impregnados por material marrom escuro e 
por óxido de ferro. É comum a presença de sílica 
finamente granulada (calcedônia), exibindo tex-

tura botrioidal, preenchendo os interstícios entre 
os cristais de feldspato. Epidoto e apatita ocor-
rem em quantidade acessória, sendo o primei-
ro em cristais subédricos e euédricos, indicando 
uma provável origem magmática e o segundo em 
cristais prismáticos, raramente hexagonais (Figu-
ra IX.8f).

Figura Ix.8 – a) Amostra de mão de rocha vulcânica hidrotermalizada (MD-24A); b) fotomicrografia mostrando 
o detalhe da matriz rica em apatita (Luz Natural-Objetiva 50X, ponto MD-24A); c) Amostra de mão de rocha 
vulcânica hidrotermalizada (MD-24A; d) Modo de ocorrência das apatitas – cristais aciculares e hexagonais (Luz 
Natural-Objetiva50X) (MD-26A); e) Afloramento de rocha feldspática do ponto 11 (DC-52A), f) Aspecto micros-
cópico das inclusões de apatita no cristal de feldspato (Luz Natural-Objetiva 10X, ponto DC-52A).
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IX.5.3 – LITOGEOQUÍMICA

Foram selecionadas 32 amostras para a re-
alização das análises geoquímicas de rocha total. 
Dentre as amostras selecionadas estão rochas, 
minérios e halos de alteração hidrotermal que 
compõem os 11 pontos estudados, que incluem 
o depósito de Itataia. As amostras foram classi-
ficadas com base nas descrições de campo e nas 
análises petrográficas em: i) albititos; iii) epissie-
nitos; iii) vulcânicas hidrotermalizadas; iv) colo-
fanitos e v) brechas. 

As análises foram realizadas pelo labora-
tório da GEOSOL, aplicando para os elementos 
maiores (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, 
MnO, Na2O, K2O, P2O5) a fusão com metaborato 
de lítio e determinação por meio de ICP-ES, en-
quanto os elementos menores e traços, inclusive 
os elementos de terras raras (Ba, Be, Co, Cs, Ga, 
Hf, Nb, Rb, Sn, Sr, Ta, Th, U, V, W, Zr, Y, La, Ce, 
Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) 
por fusão com metaborato de lítio e determina-
ção por ICP-MS. 

Com relação ao conteúdo de fosfato, cinco 
amostras de colofanito de Itataia, uma de colofa-
nito de Serrotes Baixos (ponto 03) e duas amos-
tras de vulcânicas hidrotermalizadas dos pontos 
09 e 10, apresentaram teores acima de 25% (Ta-
bela IX.1). Estas rochas também possuem teores 
altos de U (entre 422ppm e 3.689ppm), sendo 
que os mais altos ocorrem nos colofanitos de Ita-
taia (973 – 3.689ppm). As brechas de colofani-
to, albitito e polimíticas, após os colofanitos, são 
as rochas mais ricas em fosfato, com teores en-
tre >25% e 4,7%. Após as brechas, os albititos 
apresentaram teores entre 10,29% e 5,25% de 
fosfato e podem, definitivamente, representar a 
fonte de fosfato para a formação dos colofanitos 
da região de itataia. E, por último os albititos es-
téreis, com teores ente 0,81 e 0,61% de fosfato.

O conteúdo de Na2O nos albititos é alto, va-
riando de 6,52% a 10,26%, nos epissienitos varia 
entre 6,1% e 9,5%, nas brechas entre 0,21% e 
6,52%, nas vulcânicas hidrotermalizadas 4,15% 
e 4,38% e nos colofanitos é mais baixo variando 
entre 2,07% e 0,39%. No diagrama de (SiO2) x 
(K2O + Na2O) os albititos e os epissienitos mos-
tram um trend preferencialmente alcalino (Figura 
IX.9).

Em todas as amostras analisadas, quando 
relacionamos os elementos maiores e traços com 

o Na2O é nítido a diminuição do conteúdo de SiO2, 
Al2O3, Ba,  e o aumento do conteúdo de CaO, 
P2O5, FeOtot, U e Sr. Já o conteúdo de Rb, Y, Zr, Ce 
e La se mantém praticamente constante.

Quando observamos os diagramas multie-
lementares e dos ETR para os albititos, epissie-
nitos, vulcânicas hidrotermalizadas, colofanitos e 
das brechas é impressionante a semelhança dos 
mesmos (Figura IX.10). Em relação aos elemen-
tos traços exibem anomalias negativas de Ti, Zr, 
K, Nb e Rb e anomalias positivas de P, U e Th. De 
forma geral são enriquecidos em ETR´s, exibem 
um padrão aproximadamente plano e com  ano-
malia em Eu. Mostra a ausência de fracionamento 
entre os ERT leves e pesados, o que pode evi-
denciar que estes líquidos são muito fracionados. 
Os colofanitos e os epissienitos são relativamen-
te mais enriquecidos em ERT pesados do que as 
brechas, os albititos e as rochas vulcânicas.

IX.5.4 – DISCUSSãO

Quando observamos o quadro estratigráfico 
do depósito de Itataia, marcado por uma seqüên-
cia de rochas paraderivadas de idade Neoprote-
rozóica, de caráter transgressivo, constituída de 
gnaisses aluminosos intercalados com camadas 
de quartzitos, metacalcários e rochas calciossili-
cáticas, isso reflete um ambiente propício a mine-
ralização de fosfato singenética. Mesmo quando 
observamos os epissienitos como neossomas que 
resultaram da fusão parcial dos metassedimen-
tos da seqüência de Itataia, isso nos remete a 
um processo metamórfico-hidrotermal com fonte 
sedimentogênica para o depósito de Itataia. 

Ao caracterizarmos tal depósito através da 
descrição dos testemunhos de sondagem e dos 
afloramentos do corpo de minério principal em 
superfície, observamos que o mineral-minério é a 
colofana. Independente se ela está contida no co-
lofanito “senso strito” ou no “epissienito”, se ela 
aparece como halo de alteração hidrotermal nas 
rochas encaixantes (mármores, cálcio-silicáticas 
e Bt gnaisses) ou nas brechas mineralizadas.

O colofanito, que é um produto de processos 
hidrotermais de baixa temperatura (50º a 140º 
C), é eminentemente epigenético e ocorre asso-
ciado a sistemas de fraturas e falhas normais, 
as quais podem estar relacionadas aos grandes 
fraturamentos crustais cuja expressão geológica 
são os diques Rio Ceará-Mirim. O colofanito tam-
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bém ocorre como fragmentos e matriz nas bre-
chas que podem conter material carbonáceo ou 
não. A colofana hidrotermal que ocorre associada 
a rochas encaixantes não apresenta deformação 
dúctil e também é tardia ocupando espaços nos 
planos da foliação e, às vezes, constitui o produto 
da alteração de outros minerais. Existe outro tipo 
de colofanito que é caracteristicamente botrioidal 
que é relacionado aos processos de carstificação 
que ocorreram na região.

O epissienito que é uma rocha de granula-
ção grossa originada a partir de processos hidro-

termais tarde a pós magmáticos é composta por 
feldspatos com albitização nas bordas, contendo 
vacúolos, que geralmente são descritos como re-
sultado da dequartzificação, preenchidos por co-
lofana e carbonatos. A deposição da colofana é 
tardia em relação à formação dos pegmatitos e 
estes representam as fases finais dos processos 
de gnaissificação e migmatização incipiente dos 
metapelitos aluminosos presentes na seqüência 
estratigráfica da região.

As outras ocorrências de mineralização de 
fosfato foram descritas em Serrotes Baixos, Man-

Tabela Ix.1 – Conteúdo de fosfato e urânio nas amostras estudadas.

AMOSTRA TOPONIMIA PONTO LITOTIPO P2O5 (%) U (ppm)
DC-R-06C Itataia ponto 01 colofanito >25,00 973,85
DC-R-23 Itataia ponto 01 colofanito >25,00 1685,34
DC-R-27 Itataia ponto 01 colofanito >25,00 3689,13
DC-R-02-A Itataia ponto 01 colofanito >25,00 1602,38
DC-R-31 Itataia ponto 01 colofanito >25,00 1542,22
DC-R-21 Itataia ponto 01 mármore mineralizado 22,44 620,46
DC-R-36 Itataia ponto 01 colofanito 21,1 1912,89
DC-R-12 Itataia ponto 01 colofanito 20,12 1822,27
DC-R-30B Itataia ponto 01 brecha carbonosa 14,83 2306,92
DC-R-16 Itataia ponto 01 epissienito 10,27 957,01
DC-R-13 Itataia ponto 01 brecha de colofanito 8,17 270,39
DC-R-29 Itataia ponto 01 brecha 5,55 674,55
DC-R-33 Itataia ponto 01 epissienito 5,25 437,03
DC-R-28 Itataia ponto 01 brecha de albitito 4,7 841,48
DC-R-67 Mandacaru ponto 02 epissienito 5,35 246,48
DC-R-42 Serrotes baixos ponto 03 colofanito >25,00 422,49
DC-R-62 Serrotes baixos ponto 03 brecha polimítica 11,18 268,43
DC-52 Serrotes baixos ponto 03 epissienito esteril 0,81 35,08
DC-R-80 Taperuaba ponto 04 albitito 8,56 492,06
MD-R-18A indicios ponto 05 albitito 3,97 287,38
MD-R-19 indicios ponto 06 albitito 10,29 781,56
MD-R-20A indicios ponto 07 albitito 6,55 456,68
MD-R-20B indicios ponto 07 albitito 6,25 221,69
MD-R-23E indicios ponto 08 albitito 4,33 69,43
MD-R-23D indicios ponto 08 albitito 3,72 63,54
MD-R-23B indicios ponto 08 albitito 1,99 48,53
MD-R-24A indicios ponto 09 vulcânica hidrotermalizada >25,00 721,51
MD-R-24C indicios ponto 09 albitito 0,62 7
DC-R-26A indicios ponto 10 vulcânica hidrotermalizada >25,00 1503,11
DC-R-52A indicios ponto 11 rocha feldspática 0,81 118,42
DC-R-52D indicios ponto 11 rocha feldspática 0,61 78,77
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dacarú e Taperuaba. Nestas áreas, o contexto ge-
ológico é diferente daquele descrito em Itataia. 
Em Serrotes Baixos a colofana está contida em 
hornblenda-biotita  gnaisses do Complexo Tam-
boril-Santa Quitéria e também em brechas e res-
titos de rochas calcio-silicáticas e mármores em 
diatexitos. Em Mandacarú, a colofana aparece 
nas brechas e como impregnação no hornblen-
da-biotita gnaisse. Na Suíte Taperuaba só foram 
encontrados fragmentos de albitito na superfície 
que foram descritos de Haddad (1981), como as-
sociados a granitogênese tardi-brasiliana. 

Os indícios de mineralização de fosfato são 
representados por pontos em que há presença 
maciça de apatita em albititos, os quais podem 
ser a fonte do fosfato que foi remobilizado e pre-
cipitado na forma de colofana.

Consideramos que o processo de geração 
da mineralização partiu das rochas granitóides, 
com afinidade alcalina, intrudidas nas diversas 
unidades presentes na área estudada. Estas ro-
chas foram submetidas a albitização e epissieni-
tização. Posteriormente, uma fonte termal exter-
na propiciou a circulação de fluidos hidrotermais 
originados dos albititos para finalmente deposi-
tar os colofanitos em zonas de fraturas e falhas 

normais a baixa temperatura. Estes colofanitos 
foram brechados e remobilizados clasticamente 
e, posteriormente, depositados preenchendo fei-
ções cársticas desenvolvidas nos metacalcários, 
dando origem as feições de paleocarste.

Ix.6 - PROSPECÇÃO GEOFÍSICA

A área do Projeto Fosfato Brasil no Estado 
do Ceará encontra-se recoberta pelos projetos 
aerogeofísicos Itatira (1977) e Norte do Ceará 
(2009). Além dos dados aerogeofísicos foram 
realizadas medidas, no campo, utilizando o cin-
tilômetro e gamaespectrômetro, para auxiliar a 
identificação de anomalias de U e, conseqüente-
mente, os minérios fósforo-uraníferos da região. 
Como o Projeto Norte do Ceará possui resolução 
muito superior ao de Itatira, o mesmo foi adota-
do para os estudos locais, em escala aproximada 
de 1:100.000.

 O levantamento aerogeofísico Norte do 
Ceará recobre uma área de 111.080km de perfis 
aeromagnetométricos e aerogamaespectométri-
cos de alta resolução, com linhas de vôo e de 
controle espaçadas de 0,5km e 10km e orienta-
das nas direções N-S e E-W, respectivamente. A 

Figura Ix.9 – O diagrama (SiO2) x (K2O + Na2O) mostra um trend preferencialmente alcalino para os albititos e 
epissienitos.
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Figura Ix.10 – Diagramas de elementos terras raras (normalizados segundo condrito de Boynton 1984) e ele-
mentos traços (normalizados segundo condrito de Sun & McDonough 1989).
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altura do voo foi fixada em 100m sobre o terreno 
e admitiram-se variações de aproximadamente 
15m. Foi utilizado no levantamento aeromagne-
tométrico o sensor Geometrics G-822A, com re-
solução de 0,001 nT, na faixa de 20.000 a 95.000 
nT, com leituras realizadas a cada 0,1seg, em 
uma velocidade de 270km/h, o que equivale a 
7,5m no terreno. Já, no levantamento aeroga-
maespectrométrico, foi utilizado gamaespectrô-
metro Radiations Solutions, modelo RS-500, de 
1024 canais espectrais, onde o espectro de cada 
um dos cristais dectetores é analisado individual-
mente para a determinação precisa dos fotopicos 
de potássio, urânio e tório (CPRM 2009).

IX.6.1 – PROCESSAMENTO E INTERPRETAçãO 
DOS DADOS GEOFÍSICOS

Ix.6.1.1 – Magnetometria

No processamento dos dados foi utilizado o 
software OASIS MONTAJ, do sistema GEOSOFT, 
seguindo o seguinte fluxograma: preparação do 
banco de dados do levantamento, correção do 
erro de paralaxe, remoção da variação magnética 
diurna, nivelamento dos perfis, micronivelamen-
to dos perfis e remoção do IGRF (CPRM 2009).

A interpretação dos dados magnéticos teve 
como objetivo principal elaborar um mapa de 
lineamentos e, secundariamente, localizar ano-
malias que possivelmente caracterizassem a pre-
sença de corpos intrusivos nas proximidades das 
áreas mineralizadas (Figura IX.11). As imagens 
utilizadas na interpretação foram campo magné-
tico anômalo, primeira derivada vertical e ampli-
tude do sinal analítico. 

A Falha Rio Groairas é a estrutura mais mar-
cante na área, observada em todas as imagens 
do campo magnético utilizadas. Outras estrutu-
ras lineares que também aparecem marcantes na 
área são: i) um dique NE-SW correlacionado aos 
diques Rio Ceará-Mirim; e ii) um feixe de três 
diques, grosseiramente alinhados E-W, que po-
dem ser correlacionados ao magmatismo Rio Ce-
ará Mirim ou ao magmatismo Cuó. Nas imagens 
da 1ª derivada e do sinal analítico o domínio do 
Complexo Tamboril – Santa Quitéria é nitidamen-
te delimitado. Outra feição bastante interessante 
é uma anomalia bi-polar localizada 20 km a su-
deste de Itataia que corresponde a um plug de 
rochas ultramáficas serpentinizadas.

Ix.6.1.2 – Gamaespectrometria

No processamento dos dados gamaespec-
trométricos foi seguido os procedimentos reco-
mendados pela Agência Internacional de Energia 
Atômica e foi utilizada a rotina contida no sistema 
de processamento radiométrico OASIS-RPS da 
GEOSOFT: correção do tempo morto, aplicação 
de filtragem, correção de erro de paralaxe, cál-
culo da altura efetiva de vôo, remoção do back-
ground da aeronave e cósmico, remoção do ba-
ckground do radônio, estimativa dos coeficientes 
Skyshine, correção do efeito Compton, correção 
altimétrica (coeficiente de atenuação atmosféri-
ca) e conversão para concentração de elementos 
(CPRM 2009).

A interpretação dos dados gamaespectro-
métricos teve como objetivo principal a identifi-
cação de áreas anômalas em U e secundariamen-
te a delimitação de unidades litoestratigráficas. 
Foram utilizadas a imagem do urânio anômalo e 
a imagem ternária RGB (K:Th:U). 

Realizou-se uma reclassificação do canal de 
urânio considerando valor anômalo aquele maior 
que o limiar (L = m +3.s, onde “m” é a média 
aritmética e “s” é o desvio padrão). Para a área 
do projeto Norte do Ceará o limiar calculado foi 
de 6,7ppm (Figura IX.12). Como as rochas que 
afloram na área comumente apresentam valores 
anômalos em urânio e isto reflete em grandes 
áreas, utilizamos o valor de corte >10ppm e com 
isso foram selecionadas 34 anomalias para serem 
visitadas. Algumas dessas anomalias coincidem 
com pontos onde se tem conhecimento de indício 
de mineralização de fosfato. Das anomalias vi-
sitadas, 11 pontos tiveram testes positivos para 
fosfato com o molibdato de amônia, incluindo o 
depósito de Itataia.

IX.6.2 – DISCUSSõES E CONCLUSõES

Os dados do levantamento aerogeofísico 
do Projeto Norte do Ceará foram de grande re-
levância na localização das anomalias de urânio 
e, consequentemente, na identificação dos indí-
cios de mineralização de fosfato na região, bem 
como na identificação dos controles estruturais 
da mesma.

A partir dos lineamentos magnéticos E-W é 
que foi identificado pela primeira vez o enxame 
de diques Rio Ceará-Mirim na folha Quixadá, que 
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Figura Ix.12 – Imagem do canal de urânio com a localização das anomalias com valores acima de 10ppm de U.

Figura Ix.11 – Imagem do campo magnético total com a localização dos indícios de mineralização de fosfato.
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até então não haviam sido mapeados pela CPRM. 
Estes alinhamentos não eram visíveis no aero-
levantamento anterior (Souza e Castro, 1978). 
Outra feição que também não era visível no le-
vantamento aerogeofísico anterior é a anomalia 
bi-polar, causada por um corpo isotrópico de ro-
cha ultramáfica.

Os dados gamaespectrométricos, especifi-
camente os dados do canal de urânio, possibilitou 
a identificação de 34 pontos anômalos na região 
estudada, com valores iguais e superiores a 10 
ppm de U. Nestes pontos foram identificadas e 
descritas anomalias relacionadas com ocorrên-
cias de fosfato, albita granitos e quartzitos. Como 
os dados antigos não possuíam a localização pre-
cisa, os novos dados vieram facilitar a localização 
dos pontos anômalos conhecidos desde a década 
de 1970.

Ix.7 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Na área estudada foram selecionadas 34 
anomalias de urânio e destas resultaram na iden-
tificação de 11 ocorrências de fosfato, incluindo 
Itataia. As anomalias onde não foram identifica-
dos indícios de fosfato são locais onde ocorrem 
corpos de leucogranitos (albita granitos) e quart-
zitos. Estas rochas podem constituir fontes de 
urânio. 

Com relação à prospecção de fosfato na 
porção setentrional da província, a partir deste 
estudo, apontamos como guia os lineamentos 
E-W correlacionados com o magmatismo Rio Ce-
ará-Mirim em associação com anomalias de urâ-
nio.

Indicamos também a realização de prospec-
ção geoquímica nos alvos 9 e 10, onde as análi-
ses apontaram teores de P2O5 acima de 25%, a 
fim de identificar uma área maior em torno des-
ses pontos.

Com a instalação da mina e da usina de 
tratamento de minério de fosfato e urânio em 
Itataia, o interesse por novas áreas aumentará 

muito e as novas áreas apontadas passam ser de 
grande interesse, bem como os novos guias de 
prospecção para a porção setentrional da Provín-
cia Borborema.

Já com relação a origem da mineralização 
de fosfato, os indícios apontam para uma fonte 
magmatogênica tardia associada a um magma-
tismo anorogênico pós-brasiliano. Na região es-
tudada, o intenso magmatismo que ocorreu no 
período entre o Neoproterozóico e o Cambriano 
marcou a história evolutiva da Província Bor-
borema. Esta história inicia com a colisão dos 
cratons Oeste Africa-São Luís, em torno de 660 
Ma; seguida pelo magmatismo Tamboril – Santa 
Quitéria entre 657 Ma e 591Ma, passando pelo 
metamorfismo de alto grau em 620 Ma, pelo 
magmatismo anorogênico, em torno de 470 Ma 
e pelo magmatismo Rio Ceará-Mirim relacionado 
com a abertura do Atlântico Sul em 130 Ma.

Em que capítulo dessa história geológica 
se insere a formação do depósito de Itataia e as 
outras ocorrências de fosfato identificadas na re-
gião? Como pôde ser visto no mapa magnético, 
a maioria das ocorrências estão alinhadas com 
os Diques Rio Ceará-Mirim. As análises termo-
-geocronológicas a partir de traços de fissão em 
apatitas, (Netto et al. 1991), indicaram que a mi-
neralização de Itataia ocorreu em cerca de 91Ma, 
ou seja provavelmente relacionada a uma fonte 
termal que neste estudo correlacionamos aos di-
ques Rio Ceará-Mirim. 

Para obtermos respostas mais precisas so-
bre a gênese desse depósito faz-se necessário a 
continuação dos estudos utilizando outras técni-
cas, tais como, química mineral da apatita (inclu-
sive ETR´s) e isótopos estáveis (O, C) e radiogê-
nicos (U-Th)/He e (U-Pb). Estas técnicas podem 
ajudar a identificar as possíveis fontes dos fluidos 
mineralizantes e a idade da mineralização.

Ix.8 -ANExOS - Tabelas de dados de litogeoquí-
micos dos principais litotipos estudados no Ceará 
Central.
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a) Resultados das análises químicas em rocha total de albititos.

AMOSTRA DC-80 MD-18a MD-19 MD-20a MD-20b MD-23b MD-23d MD-23e
SiO2 50,24 61,12 48,22 51,64 55,59 67,66 65,05 63,27
TiO2 0,07 0,19 0,35 0,21 0,23 0,06 0,17 0,03
Al2O3 15 17,69 15,86 16,55 16,63 17,8 15,34 14,38
FeO 0,21 0,14 0,57 0,28 0,57 0,28 0,14
Fe2O3 1,72 0,92 2,83 8,58 2,09 1,34 1,78 0,56
MnO 0,06 0,04 0,1 0,21 0,16 0,02 0,03 0,02
MgO 0,09 0,15 0,18 0,14 0,2 0,16 0,12 0,06
CaO 11,71 5,59 13,84 8,63 8,13 1,86 5 5,65
Na2O 8,15 10,14 6,52 8,86 9,14 9,67 8,44 7,87
K2O 0,14 0,19 1,31 0,41 0,4 0,2 0,07 0,05
P2O5 8,56 3,97 10,29 6,55 6,25 1,99 3,72 4,33
PF 1,32 0,95 1,67 1,82 1,41 1,89 0,89 1,05
Total 97,07 100,94 101,15 103,6 100,24 102,65 100,62 97,26

Be 3,4 1,8 2,8 2,9 2,9 0,8 0,6 <0.1
Sn 3,6 <0.3 0,5 17 0,5 3 <0.3 <0.3
Rb 7 9,6 56,6 24,4 41,6 13,5 6,7 4,4
Cs 0,11 0,23 0,49 0,9 0,82 0,64 0,57 0,32
Ba 1301 381 414 708 622 793 588 513
Sr 2840 585 1614 1958 2059 828 642 672
Ga 24,4 21,9 19,5 21,6 19,9 23,9 16,7 14,2
Nb 3,59 7,59 6,15 6,44 6,26 4,04 2,02 1,42
Ta 0,94 0,53 0,54 0,6 0,98 0,49 0,2 0,15
U 492,06 287,38 781,56 456,68 221,69 48,53 63,54 69,43
Th 668,1 197,3 16 228,8 181,5 56,9 81,2 53,3
Hf 1,43 2,14 2,21 3,47 1,66 0,39 1,26 0,25
Zr 20,4 323 214 122 88 17,9 45,6 10,5
Y 1340,85 340,01 37,36 404,16 315,11 62,69 97,16 77,91
W 2,6 <0.1 0,2 <0.1 <0.1 1,3 <0.1 <0.1

La 97,9 21,2 21,4 134,8 60,5 15,8 45,2 10,1
Ce 259,7 50 40,7 296,4 144,5 35,4 87,2 23
Pr 38,34 7,4 4,72 38,72 19,44 4,48 9,21 2,88
Nd 221,4 37,7 19,3 165,4 88,9 19,6 33,5 12,4
Sm 93,7 18,5 4,2 43,3 27,8 5,8 7,4 4,3
Eu 24,65 5,45 1,56 10 7,65 1,46 2,13 1,42
Gd 167,81 30,53 4,77 48,81 34,99 7,92 9,21 7,51
Tb 35,52 6,76 0,8 9,04 6,79 1,55 1,82 1,6
Dy 251,98 53,16 5,2 63,87 48,81 11,52 15,03 11,86
Ho 55,63 12,6 1,17 14,33 11,32 2,4 3,74 2,79
Er 164,65 42,56 4,56 44,48 35,05 7,33 11,99 9,18
Tm 24,06 6,89 0,99 6,76 5,55 1,18 1,84 1,66
Yb 151,1 44,6 10,1 43,5 35,3 8,2 14,2 12,9
Lu 15,38 5,9 1,92 5,82 4,74 1,15 2,32 2,3
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 b) Resultados das análises químicas em rocha total de epissienitos. 

AMOSTRA DC-33 DC-16 DC-67 DC-52
SiO2 52,71 44,77 62,52 64,78
TiO2 0,05 0,08 0,09 0,08
Al2O3 15,05 13,6 16,6 16,19
Fe2O3 0,67 0,94 0,94 1,67
MnO 0,02 0,02 0,18 0,04
MgO 0,93 0,32 0,13 0,96
CaO 11,29 15,27 7,94 1,72
Na2O 8,17 6,55 9,5 8,51
K2O 0,51 0,4 0,23 0,36
P2O5 5,25 10,27 5,35 0,81
PF 4,79 2,93 0,87 1,41
Total 99,43 95,16 104,34 96,52

Be 2,1 1,3 4,8 2,1
Sn <0.3 <0.3 2,6 0,6
Rb 19,7 16,1 12,2 29,5
Cs 0,28 0,32 0,42 0,63
Ba 185 69 355 121
Sr 680 972 446 191
Ga 12,8 12,6 26,7 20,7
Nb 1,82 6,12 4,14 3,91
Ta 0,32 0,29 0,7 1,76
U 437,03 957,01 246,48 35,08
Th 24,8 51,9 50,1 8
Hf 0,45 1,75 3,24 8,38
Zr 15,1 125 106 301
Y 53,12 107,59 107,4 19,51
W <0.1 3,7 0,2 2,3

La 24 22,8 33,6 50,6
Ce 60,5 53,9 63,2 88,9
Pr 7,46 6,36 7,07 7,75
Nd 36,3 26,4 29,9 25,4
Sm 9,5 7,9 7,4 4,1
Eu 2,06 2,13 1,31 0,79
Gd 9,73 9,28 9,27 3,75
Tb 1,38 1,75 1,93 0,53
Dy 9,34 14,9 16,15 3,83
Ho 2,2 4,34 4,47 0,81
Er 7,78 16,7 15,39 2,27
Tm 1,38 3,26 2,43 0,34
Yb 10,5 27,3 15,8 2,6
Lu 1,18 3,23 1,58 0,29
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c) Resultados das análises químicas em rocha total de brechas. 

AMOSTRA DC-29 DC-30 DC-62 DC-13
SiO2 44,29 27,72 38,99 3,39
TiO2 0,35 0,37 0,65 0,03
Al2O3 10,7 4,26 9,21 0,56
Fe2O3 2,65 4,95 4,64 2,54
MnO 0,11 0,1 0,17 0,36
MgO 3,73 3,01 3,69 0,2
CaO 15,55 25,88 21 51,47
Na2O 6,1 1,37 4,46 0,21
K2O 0,14 0,09 0,32 <0.01
P2O5 5,55 14,83 11,18 8,17
PF 12,51 12,84 4,54 32,9
Total 101,69 95,43 98,85 99,83

Be 3,7 4,5 2,8 2,6
Sn 1,7 2,2 1,8 <0.3
Rb 4,3 3 15,5 <0.2
Cs 0,14 0,22 0,39 0,1
Ba 57 44 133 101
Sr 806 1432 2389 562
Ga 12,5 10,8 10,2 2
Nb 7,69 12,29 11,14 0,72
Ta 0,58 0,47 0,83 0,06
U 674,55 2306,92 268,43 270,39
Th 39 169,1 142,6 49,4
Hf 19,16 22,23 3,18 0,73
Zr 1592 596 126 63,5
Y 58,37 245,86 144,13 55,8
W 2,2 1,3 0,8 <0.1

La 25,4 36,2 81,7 44,3
Ce 62 90,6 181,8 113,9
Pr 7,79 11,77 21,36 15,3
Nd 37,6 60,2 94,2 70,5
Sm 10,7 23,7 26,2 19,8
Eu 2,1 5,82 5,52 3,41
Gd 10,41 32,76 27,91 17,72
Tb 1,67 6,21 4,84 2,28
Dy 11,44 43,94 31,67 12,83
Ho 2,33 10,27 6,14 2,42
Er 7,67 33,92 18,1 7,11
Tm 1,32 5,43 2,56 1
Yb 10 38,7 17,2 7,1
Lu 1,14 4,05 1,87 0,7
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d) Resultados das análises químicas em rocha total de colofanitos. 

AMOSTRA DC-23 DC-27 DC-36 DC-12 DC-31 DC-2a DC-06 DC-42
SiO2 12,44 13,8 22,27 11,98 13,63 6,25 12,81 18,77
TiO2 0,09 0,31 0,47 0,12 0,1 0,03 0,16 0,11
Al2O3 1,42 1,35 6,64 1,81 1,6 0,24 1,82 3,05
Fe2O3 4,45 3,45 3,93 2,53 2,46 1,2 2,38 3,01
MnO 0,04 0,08 0,05 0,07 0,06 0,03 0,04 0,22
MgO 0,95 2,31 3,86 1,06 1,7 0,03 2 1,52
CaO 44,04 43,08 31,92 44,61 42,49 52 44,08 39,21
Na2O 0,51 0,42 2,07 1,31 1 0,39 1,46 1,9
K2O 0,26 <0.01 1,27 0,12 0,09 0,02 0,01 0,04
P2O5 >25 >25 21,1 20,12 >25 >25 >25 >25
PF 2,9 7,47 4,09 11,95 6,62 1,15 1,59 3,34
Total 98,75 98,66 97,66 95,68 97,41 97,34 99,77 96,62

Be 3,6 0,8 1,5 4,9 2 0,7 1,3 3,1
Sn <0.3 3,1 2,6 3,7 10,1 <0.3 <0.3 1,9
Rb 8,5 <0.2 45,9 3,8 11,7 <0.2 0,2 21,4
Cs 1,36 0,19 4,35 1,2 0,3 0,06 <0.05 0,24
Ba 70 25 196 33 49 69 48 756
Sr 2236 2500 2345 1775 2067 2958 2532 3972
Ga 5,6 5,9 11,6 3,9 4,8 1,7 3,2 4,6
Nb 1,53 7,75 7,35 10,44 2,03 0,58 2,86 4
Ta 0,15 1,24 0,5 0,51 0,26 0,08 0,2 0,43
U 1685,34 3689,1 1912,9 1822,27 1542,2 1602,4 973,85 422,49
Th 146,1 119 19 94,1 178,5 57,6 34 109,5
Hf 0,9 1,81 3,58 8,47 1,35 0,21 0,8 0,98
Zr 58 107 188 390 115 6,1 68,5 29,7
Y 348,21 203,41 70,48 150,62 331,82 155,66 92,24 239,3
W 1,1 1,4 1,5 1,4 4,4 0,2 <0.1 0,2

La 61,7 37,8 43,2 63,1 102,8 27,9 9,4 81,7
Ce 180,6 101,9 83,6 146,8 238 59,7 19,9 140,3
Pr 25,8 13,52 8,75 18,57 33,57 7,36 2,5 14,3
Nd 129,6 66,2 34,1 92,8 163 33,7 11,8 58,2
Sm 40,1 20,9 8,2 28,2 49,9 10,2 3,2 18,3
Eu 8,14 4,43 2,23 6,2 10,23 3,33 1,02 4,96
Gd 39,87 22,35 9,36 28,42 49,86 11,81 4,43 24,07
Tb 6,37 4,2 1,73 4,54 8,07 2,25 1,02 5,11
Dy 46,74 31,96 12,16 29,73 58,54 20,06 9,49 33,91
Ho 13,19 8,18 2,71 6,54 14,17 5,91 3,03 8,93
Er 60,31 32,8 10,28 20,54 48,83 24,98 14,98 29,83
Tm 12,32 6,51 2,29 3,52 8,66 5,27 3,31 5,5
Yb 103,1 53 25,1 28,1 62,1 46,3 29,6 36
Lu 12,59 6,39 3,68 3,51 7,21 5,92 4,94 4,19
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e) Resultados das análises químicas em rocha total de vulcânicas hidrotermalizadas.

AMOSTRA MD-24a DC-26a
SiO2 24,11 22,46
TiO2 0,23 0,93
Al2O3 6,55 0,23
FeO 0,21 0,14
Fe2O3 2,33 7,06
MnO 0,05 0,25
MgO 0,34 1,6
CaO 36 37,51
Na2O 4,38 4,15
K2O 0,02 0,02
P2O5 >25 >25
PF 1,32 1,94
Total 102,4 103,95

Be <0.1 <0.1
Sn <0.3 <0.3
Rb 1 1,8
Cs 0,07 <0.05
Ba 73 175
Sr 3579 3439
Ga 8,3 4,1
Nb 6,82 10,9
Ta 0,96 0,6
U 721,51 1503,11
Th 300,7 334,4
Hf 0,6 2,86
Zr 42,1 394
Y 141,39 377,18
W 0,9 4,9

La 18,1 223,9
Ce 43,3 450,9
Pr 5,58 51,87
Nd 25,9 199,2
Sm 8,1 44,5
Eu 2,71 7,41
Gd 11,22 44,56
Tb 2,27 7,51
Dy 19,67 56,64
Ho 5,4 13,96
Er 20,23 46,59
Tm 3,49 7,07
Yb 25,8 41,8
Lu 3,48 4,77
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Capítulo X CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Depósitos minerais fosfatados são estra-
tégicos para o Brasil, com aplicação direta para 
o agronegócio. O Brasil é um dos maiores pro-
dutores de alimentos e dependente externo de 
concentrado de rocha fosfática, ácido fosfórico e 
outros produtos intermediários. 

De 2000 até 2007 nenhuma ação específica 
de governo visando este insumo mineral foi re-
alizada. Diante da situação econômica brasileira 
e mundial do fosfato, é que foi criado o Projeto 
Fosfato Brasil como uma ação do Programa de 
Aceleração do Crescimento do Governo Federal. 

O produto deste relatório representa o es-
tado da arte do Projeto Fosfato Brasil até dezem-
bro de 2010, o qual marca importante avanço no 
conhecimento sobre a potencialidade dos chama-
dos agrominerais de fosfato no Brasil.

A pesquisa teve como foco a potencialidade 
para depósitos magmatogênicos e sedimentares, 
com especial atenção aos depósitos sedimenta-
res.

Numa fase inicial, foi montada a equipe e 
também foram realizados cursos, com foco em 
depósitos de fosfato sedimentar, magmatogêni-
co, prospecção geoquímica, estratigrafia de se-
qüências, petrografia de depósitos de fosfato se-
dimentar e ígneos.  Nessa etapa, pelo menos 160 
pessoas em toda a CPRM foram treinadas.

O projeto foi e continua sendo executado 
segundo duas linhas de trabalho: 

1) metodológica – para reconhecimento dos 
principais controles das mineralizações, incluindo 
suas assinaturas geológicas, geofísicas, geoquí-

micas e espectrais tanto de fosfato magmatogê-
nico como sedimentar existentes no país; 

2) prospectiva – com a aplicação de méto-
dos de prospecção, em escala regional e de deta-
lhe, em ambientes geológicos favoráveis.

Seguindo a linha metodológica adotada, 
são apresentados os resultados dos estudos ge-
ológicos, orientativos geoquímicos de sedimento 
de corrente, e geofísicos (gamaespectometria e 
magnetometria).

Os estudos geoquímicos orientativos permi-
tiram definir que os levantamentos geoquímicos 
de sedimentos de corrente são eficazes na detec-
ção de mineralizações de fosfato conforme testa-
do em cinco áreas piloto selecionadas com depósi-
tos ou mineralizações  conhecidas representando 
diferentes ambientes geológicos. Conclui-se que 
estes levantamentos podem ser realizados em 
escalas regionais, como os que são geralmente 
executados pela CPRM como parte de levanta-
mentos básicos, com densidade de amostragem 
variando de 1 amostra a cada 10 a 20 Km2. Veri-
ficou-se, dentro do universo de testes realizados, 
que o procedimento mais adequado a ser ado-
tado na prospecção geoquímica para fosfatos é 
utilizar a fração <80# e extração multiácida que 
é capaz de dissolver com consistência, além do 
P, outros metais tais como Ba, Sr, ETR, etc, que 
auxiliam na interpretação dos resultados. Quanto 
às frações testadas nota-se que o enriquecimen-
to invariavelmente observado na fração <230 # 
em relação à <80 # se deve à diluição, no entan-
to não se recomenda sua utilização como proce-
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dimento padrão já que irá acarretar em onerados 
procedimentos de coleta e preparação de amos-
tras. É possível sugerir adotar-se uma fração in-
termediária (<150#). O principal problema en-
contrado foi o baixo contraste do P (variando de 2 
a 10 vezes) em geral observado. Isto se deve ao 
fato do P ser um elemento menor que ocorre em 
concentrações percentuais nas rochas em geral, 
mascarando assim sua presença nas zonas mine-
ralizadas. Além disso, o limite de detecção de 50 
ppm para o P nos métodos analíticos empregados 
são relativamente altos, podendo chegar a quase 
um terço dos valores limiares definidos. Assim, 
a precisão analítica do P é quase sempre pior do 
que o desejado nível de 10% para trabalhos de 
exploração.  As associações geoquímicas obser-
vadas nos sedimentos de corrente encontram-se 
já bastante alteradas e não refletem diretamente 
aquela do ambiente primário.

Nos estudos orientativos geofísicos, no que 
se refere à determinação de parâmetros e meto-
dologias exploratórias, os estudos da Região do 
Alto Paranaíba apresentaram resultados expres-
sivos e simples de serem aplicados. Verificou-
-se que as chaminés alcalinas são intensamente 
magnéticas, chegando a variações de 10.000 nT 
e possuem altos teores de Th e U e baixos teo-
res de K. Este estudo também permitiu a indi-
cação de três novas anomalias indicadas como 
prováveis chaminés alcalinas. A resposta obtida 
em Rocinha mostra que a pesquisa de fosfato se-
dimentar pode ser feita usando gamaespectro-
metria, dando prioridade à análise das anomalias 
isoladas de urânio.

Na pesquisa para depósitos sedimenta-
res, verificou-se que os eventos de fosfogênese 
conhecidos no Brasil ocorreram em diferentes 
idades, desde o Paleoproterozóico (depósito da 
Serra da Batateira-BA), Paleo/Mesoproterozóico 
(Conceição do Mato Dentro-MG), Neoproterozói-
co (Rocinha-MG, Lagamar-MG, Cedro do Abaeté-
-MG, Arraias-TO/GO, Irecê-BA, Bodoquena-MS, 
Xambioá-TO/PA e Itataia-CE), Devoniano (São 
Miguel do Tapuio/Pimenteiras-PI, Grupo Curuá-
-PA), Permiano (Formação Corumbataí), Cretá-
ceo (Bacia Paraíba-PB/PE, Bacia Potiguar-RN), 
até o recente (depósitos no fundo do mar da Ba-
cia Pelotas-Santos SC/RS). 

Entretanto, os principais eventos fosfo-
genéticos em termos de tonelagem de P2O5 co-
nhecidos estão relacionados ao Neoproterozóico 

(depósitos de Rocinha-Lagamar-MG, Arraias-TO/
GO e Irecê-BA, todos relacionados às Bacias do 
Bambuí-Una) e ao Cretáceo Superior (depósitos 
de fosforito das regiões entre Olinda e Miriri da 
Bacia Paraíba-PB/PE).

Quando se analisa a distribuição tempo-
ral dos eventos de fosfogenêse relacionados aos 
maiores depósitos mundiais (Pufahl 2010) com 
os eventos de fosfogênese no Brasil e as bacias 
brasileiras verifica-se um grande potencial para 
novas descobertas. Este relatório apresenta as 
ações executadas pelo Projeto Fosfato Brasil para 
investigar uma parte deste potencial.

Na bacia Bambuí, estado de Tocantins, área 
Arraias, verificou-se ocorrências inéditas de fos-
fato sedimentar no lado leste desta bacia, ain-
da na Formação Sete Lagoas, mesmo contexto 
das zonas mineralizadas das minas da Itafós (do 
Grupo Mbac) em São Bento e Coité. Foi também 
definida por anomalia em solo, uma zona minera-
lizada com pelo menos 1 km de extensão na con-
tinuidade para noroeste do trend mineralizado de 
Coité.  A prospecção em sedimentos de corrente 
foi realizada numa área de cerca de 12000 km2, 
nesta bacia. Os resultados revelaram a presen-
ça de 19 bacias anômalas a serem investigadas. 
Três destas bacias anômalas corresponde a áreas 
das minas da Itafós (Mbac). 

Na Faixa de Dobramentos Sergipana, área 
Acauã, estado da Bahia, os resultados prelimi-
nares da prospecção geoquímica em sedimento 
de corrente, realizada numa área de cerca de 
9000km2, mostraram limiares anômalos na parte 
norte da folha de Monte Santo (SC-24-Y-B-III), 
no limite leste da Formação Acauã na Folha de 
Caimbé (SC-24-Z-A-I) e Macururé (SC-24-V-D-
III), nas proximidades de São Bento e da Serra 
da Borracha na folha de Barro Vermelho (SC-24-
V-D-II), na parte sul da folha de Santa Maria da 
Boa Vista (SC-24-V-B-V) e no limite leste da For-
mação Acauã. Ocorrências de baixo teor (<3%) 
foram registradas nas proximidades da cidade de 
Patamuté (BA).

Na região da Bacia do Rio Pardo, sul da 
Bahia, nenhuma ocorrência foi, até o momento, 
detectada, entretanto, o tratamento preliminar 
dos dados da prospecção geoquímica em sedi-
mento de corrente mostra valores anômalos na 
região central da bacia e a norte, próximo à Pau 
Brasil.

Na área  Bodoquena, no estado do Mato 



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

523

Grosso do Sul,  Bacia Corumbá, constatou-se que 
a zona com maior potencialidade de acumulação 
de fosforitos está localizada no topo da Formação 
Bocaina e na base da Formação Tamengo, con-
forme defindo nos trabalhos de Boggiani (1997) 
e Justo (2000). Desde a cidade de Bonito (Fazen-
da Colina, norte da Folha Rio Perdido – SF.21-X-
-C-I) até a cidade de Bodoquena (toda a Folha 
Vila Campão), cerca de 80 km de distância. Ora 
a camada de fosforito tipo Pristine encontra-se 
aflorando, ora ela não aflora e está soterrada por 
solos.

Pelo menos 20 bacias anômalas para fósfo-
ro foram detectadas com a prospecção geoquími-
ca, algumas já com mineralização comprovada.

Uma pesquisa de detalhe entre Bonito e Bo-
doquena com sondagem e geoquímica de solo, 
poderá levar à definição de uma jazida de fosfa-
to. A cartografia geológica básica é imprescindí-
vel no sentido de realçar a zona de contato entre 
as formações Bocaina e Tamengo.

No Mato Grosso, as ocorrências de fosfato 
e ferro detectados até agora na Formação Serra 
do Caeté indicam alta potencialidade destes bens 
minerais e mostram uma condicionante geológica 
favorável para o bloqueio de um depósito. É ne-
cessário continuar os trabalhos de prospecção na 
área com mapeamento de detalhe da Formação 
Serra do Caeté, através de amostragem em ma-
lhas adensadas de solo e executar furos de sonda 
no sentido de avaliar a quantidade de fosfato e 
ferro ali existente. A mineralização de fosfato e 
ferro (porção superior da Formação Serra do Ca-
eté) está associada a uma transgressão marinha 
que promoveu o soterramento dos sedimentos 
siliciclásticos subjacente. Possivelmente os pro-
cessos de saturação em fosfato para precipitação 
da fluorapatita estavam relacionados à concen-
tração por Fe-redox.

Na área de Pimenteiras, Bacia do Parnaí-
ba, estado do Piauí, as observações de campo 
indicam que o fosfato está associado a estreitas 
camadas relacionadas a superfícies de inundação 
máxima e superfícies transgressivas da Formação 
Pimenteira. Nos arenitos do topo da Formação 
Pimenteira, ocorrem níveis delgados com cerca 
de 30 cm de espessura que acusaram radiome-
tria alta e teores de fosfato da ordem de 14%, 
segundo alguns dados de análises químicas. As 
ocorrências de oólitos fosfáticos, a princípio, se 
apresentam na forma de lentes com espessura 

média de 30cm, e de extensão lateral restrita. 
Constatou-se que ocorrem duas áreas com con-
centração de valores superiores a 1% de P2O5, 
uma próxima à cidade de Pimenteiras e outra 
próxima à cidade de São Miguel do Tapuio.  A 
análise dos dados geoquímicos de sedimento de 
corrente demonstra que ocorrem, pelo menos, 
15 micro-bacias anômalas com valores mais sig-
nificativos para possíveis ocorrências de fosfatos 
que serão investigadas em etapas posteriores. 

Na área Pernambuco-Paraíba, inserida den-
tro do contexto geológico da Bacia do Paraíba, o 
reconhecimento regional possibilitou a identifica-
ção das principais associações de fácies de cada 
unidade e onde estas poderiam estar relacionadas 
com a sedimentação fosfática. Ressalta-se a  For-
mação Itamaracá principal unidade mineralizada, 
com ocorrência de fosfato em fácies variadas de 
arenitos conglomeráticos a arenitos calcíferos. 
Identificou-se dois elementos guias importantes 
na pesquisa de fosfato são a presença de urânio 
e o aparecimento de microfósseis nas fácies mi-
neralizadas.

Na Bacia Paraíba, a principal área de pesqui-
sa na região de Alhandra (PB), foi mapeada, com 
auxilio da geofísica, e identificadas fácies seme-
lhantes, todas mineralizadas, com cerca de 20% 
de P2O5. A principal característica textural dessas 
fácies são os nódulos de arenitos finos a argilito 
em matriz arenosa grossa a conglomerática. As 
fácies carbonáticas aflorantes da Formação Gra-
mame não apresentaram bons resultados quími-
cos para fosfato, mas em testemunhos de son-
dagem, esses calcários têm valores de até 12% 
de P2O5. Essas fácies mineralizadas ainda não fo-
ram identificadas em superfície. Os resultados da 
integração entre dados litológicos, geoquímicos, 
topográficos, cintilométricos e aerogamespectro-
métricos permitiram esboçar um modelo geoló-
gico tridimensional para mineralização de fosfato 
na área de detalhe. Este modelo sugere que nes-
ta área ocorre uma camada, possivelmente con-
tínua, com rochas sedimentares ricas em fosfato. 
Esta camada teria sido erodida, em parte, pelos 
cortes produzidos pelas drenagens, porém conti-
nuaria preservada por baixo dos sedimentos mais 
novos, aflorando apenas ao longo das encostas 
dos vales.

Alguns alvos secundários foram identifica-
dos., como é o caso da ocorrência de Igarassu-PE, 
cuja a anomalia de 6% de P2O5 está associada a 



Projeto Fosfato Brasil – Parte I

524

rochas com características texturais semelhantes 
as maiores anomalias na região de Alhandra (PB).

Diante do conhecimento atual dos aspectos 
litológicos e geofísicos da mineralização de fosfa-
to na Bacia Paraíba é recomendável à realização 
de algumas perfurações em pontos estratégicos 
para confirmação de modelos estratigráficos. 

Na bacia Potiguar, estado do Rio Grande do 
Norte, estudos realizados por Matsuda (1988) re-
velaram ocorrências de fosfato (até 9% de P2O5) 
em amostras de calha de poços de petróleo as-
sociadas a um marco radioativo  em sedimen-
tos carbonáticos da porção superior da Formação 
Jandaíra, Cretáceo Superior. Segundo este autor, 
a  profundidade em que se encontra o marco ra-
dioativo varia de 99 metros em poços realizados 
em terra a 450 m de profundidade em poços no 
mar, estando este marco com maiores espessuras 
na parte oeste da área estudada (até 20 metros). 
Segundo Matsuda (1988) há uma correlação en-
tre a maior espessura da Formação Jandaíra e a 
maior espessura do marco radioativo. As ações 
do Projeto Fosfato Brasil tiveram como foco a 
porção emersa da bacia. Os resultados das aná-
lises químicas realizadas, até o momento, sobre 
as amostras selecionadas em afloramentos vi-
sitados, mostraram baixo teor de P2O5 (≤0,01- 
0,3%) independentemente da natureza microfa-
ciológica de calcários analisados e arenitos. 

A prospecção regional por sedimentos de 
corrente nesta bacia não forneceu uma indica-
ção segura sobre a existência de zonas ou fai-
xas enriquecidas em fosfatos sedimentares com 
dimensão aflorante suficiente para imprimir sua 
assinatura nesse material. Algumas áreas com 
bacias anômalas para P foram indicadas e serão 
investigadas em nível de detalhe.

As áreas sugeridas para futuros trabalhos 
situam-se na Folha Quixeré. A primeira região, 
no noroeste da folha, tem um interessante ajun-
tamento de amostras com valores relativamente 
elevados de Ag, Cu, Fe, Mo, P, Pb e V e ainda 
duas amostras altas no elemento césio, e está 
situada em uma posição de interesse em relação 
à estratigrafia local - contato geológico entre as 
formações Jandaira e Açu. O segundo local, su-
deste da mencionada folha e área central da su-
perfície aflorante da Formação Jandaira, desperta 
atenção pela dicotomia entre os resultados de Ca 
e Mg e de Rb e Sr, ainda abrangendo algumas 
amostras com resultados altos em enxofre. Con-

siderando o ambiente de deposição da Formação 
Jandaira, a menção de resultados altos para os 
elementos Cs, Rb, S e Sr, faz pensar em minera-
lizações de zeolitas (polucita) e de celestita. Este 
último mineral tem ocorrência conhecida nessa 
região

A investigação para depósitos de fosfato 
magmatogênicos permitiu selecionar 315 anoma-
lias geofísicas potenciais. Cinquenta e uma des-
sas anomalias puderam ser checadas no campo.

No Escudo Sul Riograndense, estado do Rio 
Grande do Sul,  foram identificadas duas ocor-
rências de fosfato com teores significativos asso-
ciados a corpos carbonatíticos. O primeiro carbo-
natito descoberto, denominado de Três Estradas 
(Toniolo et al. 2010), está dentro do Domínio Ta-
quarembó. Os valores extremos de P2O5 encon-
trados em 27 resultados analíticos ficaram entre 
>25% e 0,66%. O segundo corpo, denominado 
de Joca Tavares, está dentro do Domínio São Ga-
briel. O diâmetro da anomalia aerogeofísica de-
marcada é de 1,3 km. Os teores de P2O5 encon-
trados em três resultados analíticos ficaram entre 
2,97 % e 2,19%. 

Na área de Xique-Xique, região da Lagoa 
de Itaparica as principais assinaturas aeromag-
néticas são uma expressiva anomalia de campo 
total e dois alinhamentos alongados com direção 
10oAz, espacialmente correlacionados com uma 
depressão topográfica e com a lagoa contida nes-
ta depressão. A modelagem dos dados da ano-
malia magnética sugere que a fonte geológica é 
um corpo intrusivo, com forma cilíndrica vertical e 
profundidade máxima de 10 km. As fontes mag-
néticas mais rasas estão em profundidades supe-
riores a 75 metros. Os dados geológicos são in-
suficientes, uma vez que predomina uma extensa 
cobertura aluvionar e eólica na região. Na maior 
parte das lagoas observa-se uma predominân-
cia de calcretes. Um poço vertical realizado pela 
CERB no extremo sudoeste da lagoa, aparente-
mente não cortou a área anômala e demonstrou 
a presença de rochas calcárias, possivelmente 
relacionada a rochas da Formação Caatinga ou 
Grupo Bambuí. Infelizmente a extensa cobertu-
ra aluvionar e eólica existente não permitiram a 
coleta de amostras representativas do substrato 
nas bacias de captação. Um fato considerado in-
teressante foi a associação entre os maiores va-
lores de P nos sedimentos de fundo de lagoa e o 
pico de maior sinal analítico. 
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Em Roraima, na área de Apiaú, verificou-se 
uma potencialmente favorável para a ocorrência 
de corpos alcalinos, provavelmente associados 
aos grandes lineamentos NE-SW, imediatamente 
próximos ao limite do graben Tacutu. Foi identi-
ficada a presença de diques de traquito, fonoli-
to e sienito cortando o embasamento gnáissico, 
constituindo possivelmente a borda de corpos al-
calinos subaflorantes.  São rochas consideradas 
correlacionadas ao magmatismo alcalino meso-
zóico, de caráter continental, associado ao regi-
me distensivo responsável pela formação deste 
graben. O estudo geofísico revelou que a maioria 
dos alvos está concentrada em uma provável es-
trutura circular com baixos níveis de K e médio 
a alto de Th e U. A imagem magnética do sinal 
analítico mostra que os corpos anômalos radio-
metricamente apresentam contrates de susceti-
bilidades magnéticas com as rochas encaixantes, 
especialmente os gnaisses. Análises químicas e 
estudos petrográficos estão sendo realizados.

Na província da Borborema, Domínio São 
José do Campestre, foram identificadas e che-
cadas anomalias magnéticas com potencial para 
corpos alcalino-carbonatíticos.  Observou-se que 
grande parte das rochas fontes das anomalias 
magnéticas possui susceptibilidade magnética 
média a alta e não apresenta assinaturas cinti-
lométricas expressivas. Para algumas anomalias, 
os resultados das análises petrográficas indica-
ram a existência de rochas (meta) ultramáficas 
(piroxenitos); rochas (meta) máficas (apatita-
-dioritos, melagabros e basaltos alcalinos); ro-
chas carbonáticas (mármores) associadas ou não 
com rochas plutônicas; rochas calciossilicáticas 
de coloracão cinza-esverdeada (skarns?). Tam-
bém foram observadas rochas carbonáticas (cuja 
gênese ainda é uma incógnita) apresentando 
fragmentos silicáticos, vênulos apatitíticos, por 
vezes textura brechóide associadas com (meta) 
clinopiroxenitos. 

Nas proximidades de São Paulo, região de 
Piedade, onde existe o corpo alcalino-carbonatí-
tico de Piedade (Aps 2010) foram identificadas 
quatro anomalias geofísicas indicativas de corpos 
alcalino-carbonatíticos. Estudos de detalhe serão 
realizados para a identificação do potencial das 
áreas anômalas.

Na área Itataia, Domínio Ceará Central, 
foram selecionadas 34 anomalias de urânio e 
destas resultaram na identificação de 11 ocor-

rências de fosfato, incluindo Itataia. Com relação 
à prospecção de fosfato na porção setentrional 
da província, a partir deste estudo, apontamos 
como guia os lineamentos E-W correlacionados 
com o magmatismo Rio Ceará-Mirim em associa-
ção com anomalias de urânio. Nos alvos 9 e 10, 
as análises apontaram teores de P2O5 acima de 
25%, a fim de identificar uma área maior em tor-
no desses pontos.

Já com relação a origem da mineralização 
de fosfato, os indícios apontam para uma fon-
te magmatogênica tardia associada a um mag-
matismo anorogênico pós-brasiliano, entretanto, 
para obtermos respostas mais precisas sobre a 
gênese desse depósito faz-se necessário a con-
tinuação dos estudos utilizando outras técnicas, 
tais como, química mineral da apatita (inclusive 
ETR´s) e isótopos estáveis (O, C) e radiogênicos 
(U-Th)/He e (U-Pb). Estas técnicas podem ajudar 
a identificar as possíveis fontes dos fluidos mine-
ralizantes e a idade da mineralização.

Espera-se com a disponibilização destes re-
sultados atrair novos investimentos para a pes-
quisa de fosfato no Brasil, de forma a ampliar as 
reservas nacionais.
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Nº 05 – Projeto Argilas da Bacia Pimenta Bueno – Porto  
Velho, 2010.

Nº 06 – Projeto Quartzo Industrial Dueré-Cristalândia –  
Goiânia, 2010.

Nº 07 – Materiais de Construção Civil na região Metropolitana 
de Aracaju – Salvador, 2011.

SÉRIE METAIS - INFORMES GERAIS

Nº 01 – Projeto BANEO - Bacia do Camaquã - Metalogenia  
das bacias Neoproterozóico-eopaleozóicas do sul do  
Brasil, 2008
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