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APRESENTAÇÃO

O

Serviço Geológico do Brasil/CPRM, instituição vinculada a Secretaria de Geologia, Mineração e
Transformação Mineral (SGM) do Ministério de Minas e Energia (MME), tem a satisfação de disponibilizar
à comunidade geocientífica, empresários do setor mineral e à sociedade em geral, o INFORME DE RECURSOS
MINERAIS “AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MINERAL DE POTÁSSIO NO BRASIL – ÁREA BACIA DO
AMAZONAS, SETOR CENTRO-OESTE”, inserido no empreendimento Projetos Minerais Estratégicos,
Críticos e Agrominerais. Este trabalho é resultado da Ação Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil
vinculada ao Programa Geologia, Mineração e Transformação Mineral, e financiado pelo PROGRAMA DE
ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO DO GOVERNO FEDERAL (PACII - MME00970). Esta ação consiste de
um conjunto de projetos que visa estimular a pesquisa e a produção mineral brasileira, com foco adicional no
suprimento de matérias primas essenciais para o desenvolvimento da infraestrutura e do agronegócio no Brasil.
A crescente demanda do setor agrícola por insumos minerais e a forte dependência do mercado externo,
mostra ser necessária a identificação de novas fontes e alternativas para o suprimento desses insumos,
largamente utilizados como matéria-prima para fabricação de fertilizantes químicos. O projeto foi
executado pela Gerência de Geologia e Recursos Minerais da Superintendência Regional de Manaus, com
supervisão nacional da Divisão de Projetos Especiais e Minerais Estratégicos – DIPEME e coordenação geral do
Departamento de Recursos Minerais – DEREM.
Este projeto teve como objetivo principal identificar áreas favoráveis para novos depósitos de potássio na Bacia do Amazonas, por meio da revisão e reprocessamento de dados pré-existentes de sísmica,
estratigrafia, perfis elétricos de sondagem, via parceria ANP/CPRM, fomentando, assim, a exploração
mineral. Nesta reavaliação, as três sub-áreas apresentadas mostram enorme potencial potassilífero, podendo
futuramente, após a continuidade das pesquisas, levar a ampliação das reservas atuais, tornando viável a
atividade exploratória de outros setores da bacia e alavancando a economia do país, com vistas a reduzir
ainda mais o déficit da balança comercial brasileira.

Esteves Pedro Colnago
Diretor-Presidente
Márcio José Remédio
Diretor de Geologia e Recursos Minerais

RESUMO

A crescente demanda brasileira por potássio impulsionou o governo a potencializar novas descobertas
na Bacia do Amazonas. Desta forma, foi conduzido um estudo balizado por cinquenta e um perfis de
poços e trinta linhas sísmicas, que foram cedidas pela ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis. A partir da correlação de poços foram confeccionadas quatro seções na parte Centro-Oeste
da Bacia do Amazonas, das quais uma está próximo ao Alto Estrutural de Purus, duas próximas às Jazidas de
Fazendinha-Arari e Campo Gaseífero de Azulão, e uma ao centro-norte da bacia. Do total de perfis estudados,
sete apresentaram ocorrência de sais de potássio, e cinco perfis apenas possibilidades, conforme indicado
pelo sinal de raios gamma. A literatura reporta duas áreas conhecidas para sais de potássio na Bacia do
Amazonas, e sabe-se que atualmente há empresas trabalhando e encontrando novos depósitos nas
adjacências das jazidas de Fazendinha e Arari uma na região de Nova Olinda do Norte até a foz do Rio Madeira
(AM) onde se localizam os depósitos de Fazendinha, Arari e Autazes, e outra em Faro/Juruti (PA). Neste trabalho, até o presente, são apresentadas quatro áreas com potencial prospectivo, denominadas de Sub-Bacia
Evaporítica de Abacaxis (SBEA), Sub-Bacia Evaporítica do Uatumã (SBEU), Sub-Bacia Evaporítica Faro-Juruti (SBEF) e
Sub-Bacia Evaporítica Tauari (SBET). Na SBEA, poços (1-AX-1-AM e 2-UA-3-AM), as análises do sinal gama
indicam haver um potencial para ocorrências de sais de potássio, onde no primeiro poço ocorrem duas
camadas de 5 m cada, e no segundo poço uma camada de 1,5 m de espessura. A interpretação de seções
sísmicas demostram uma estrutura evaporítica, não muito bem definida, mas que pode vir a ser uma movimentação salina dentro da extensão deste provável depósito. Na segunda área (SBEU), a ocorrência de sais
de potássio no poço 1-RUT-1-AM, possibilitou a confecção de uma seção geológica, a qual foi equalizada com
dados sísmicos. Linhas sísmicas 2D na área do poço supracitado, mostrou provável vale alongado, coincidente
com a camada de silvinita, interceptada entre 1.030,0 m a 1.035,0 m de profundidade. Refletores sísmicos
mostram que a silvinita provavelmente tem continuidade para leste-nordeste deste poço, bem como mostra
uma área com espessas intrusões de diabásio. A camada mineralizada provavelmente segue em direção à
cidade de São Sebastião do Uatumã, porém a ausência de dados sísmicos na região impede essa confirmação.
A SBEF foi definida, por meio da seção geológica, a partir dos perfis 2-AP-1A-PA e 2-PR-1-PA, onde se observa
uma camada de silvinita correlacionável, interceptada entre 1.628,0 m a 1.630,0 m de profundidade, e que
desaparece em direção ao poço 2-MMST-1-PA. O poço 9-PJ-1-PA no intervalo entre 1.217,5 a 1219,5 m,
também apresenta ocorrência de silvinita, enquanto que os poços 9-PJF-2-PA, 9-PJ-2-PA e 1-PFJ-3-PA,apresentam
indicativo de mineralização após reinterpretação dos perfis de raios gama. A SBET foi definida com base na
reinterpretação do sinal gama do poço 1-TR-1-PA, no intervalo entre 1.659,0 m a 1.661,0 m de profundidade,
e está localizada a aproximadamente 120 km a sudoeste da área de Faro/Juruti. Devido ausência de sísmica
não foi possível tecer considerações sobre conexão entre as duas áreas. Diante deste contexto, as três áreas
apresentadas podem abrigar enorme potencial potassilífero, que consequentemente ao serem bem mais
pesquisadas e consequentemente desenvolvidas, poderão alavancar a economia do país, com vistas a reduzir
ainda mais o déficit da balança comercial brasileira.

ABSTRACT

The growing Brazilian dependency for potash stimulated the government to potentiate discoveries
of new deposits in the Amazon Basin. The study conducted in fifty-one well profiles and thirty seismic
lines, were provided by ANP - National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels. Correlation of
wells were created four sections in the Midwest of the Amazon Basin, one near the Purus Arc, two near
Fazendinha-Arari deposits and Azulão Gas Field, and one in the center-north of the basin. From the total of
profiles studied, seven had occurrence of potash salts, and possibilities only five profiles, as indicated by the
gamma ray signal reinterpreted. The literature reports two known areas for potassium salts in the Amazon
Basin, and it is known that there are currently companies working and finding new deposits in the neighbor
of the Fazendinha and Arari deposits. One in the Nova Olinda do Norte region to the mouth of the Madeira
River (AM), and another in Faro / Juruti (PA). In this work to date, four areas with prospective potential,
called as the Abacaxis Evaporitic Sub-basin (SBEA), the Uatumã Evaporite Sub-basin (SBEU), Faro-Juruti
Evaporite Sub-basin (SBEF) and the Tauari Evaporite Sub-basin (SBET) are presented. In the SBEA, wells
(1-AX-1-AM and 2-UA-3-AM), gamma signal analyzes indicated potential for potash salts occurrence, where
two layers of 5 m each occur in the first well, and in the second well a layer of 1.5 m thick. The interpretation
of seismic lines, showed an evaporite structure, not very defined, more that can be a halokinetic salt inside
of the extension of this probable deposit. In the second area (SBEU), the occurrence of potash salts in well
1-RUT-1-AM, made possible the construction of a geological section, which was equalized with seismic data.
The 2D seismic data in region of mentioned well, showed probable elongated valley, coincidente with the
silvinite layer, intercepted between 1,030.0 m and 1,035.0 m depth. The seismic reflectors show that silvinite
probable continuity to east-northeast of this well, as well as shows area with thick diabase. It’s probable
that the mineralized layer will continue towards of the São Sebastião do Uatumã city, but the absence
seismic data in region prevents affirmation. The SBEF region was defined, through the geological section,
from the profiles 2-AP-1A-PA and 2-PR-1-PA, where it observed a layer of silvinite correlated, intercepted
between 1,628.0 and 1,630.0 m deph, and disappears toward well 2-MMST-1-PA. The well 9-PJ-1-PA in the
range 1,217.5 to 1,219.5 m, shows silvinite occurrence, whereas wells 9-PJF-2-PA, 9-PJ-2-PA e 1-PFJ-3-PA,
presente indicative of mineralization after reinterpretation of the gamma ray profile. The SBET region was
defined by reinterpretation of the gamma signal from 1-TR-1-PA well, range of 1659.0 to 1661.0 m depth,
located approximately 120 km southwest of the Faro/Juruti area. The unavailability of seismic data did not
allow correlation between areas. Given this context, the three areas presented may have big potassiliferous
potential, which consequently, being much more researched and consequently developed, could leverage
the country’s economy, with a view to further reducing the deficit of the Brazilian Trade Balance.
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1. INTRODUÇÃO

O Brasil é um líder mundial na produção de alimentos e é capaz de atender a demanda interna e externa.
As terras brasileiras sempre se mostraram favoráveis ao
plantio de inúmeras culturas para alimentação humana e
animal. Essas culturas também impulsionam a cadeia de
biocombustíveis. Dados revelados pelo 7º levantamento
da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), divulgado no dia 11 de abril de 2019, apontam que com uma
variação positiva de 3,4% em relação à safra passada e
aumento de 7,7 milhões de toneladas, a produção de grãos
no Brasil no período 2018/2019 está estimada em 235,3
milhões de toneladas. Conforme observado, o potencial
agrícola é inquestionável, contudo, esse gigantismo não
seria possível sem o agronegócio, e é aqui onde entra
os fertilizantes. O NPK (nitrogênio, fósforo e potássio) é
um dos fertilizantes mais conhecidos e importantes para
o desenvolvimento das culturas. Como um dos componentes, o potássio é uma matéria-prima indispensável.
Hoje, aproximadamente 95% de sua produção mundial é
destinada a agricultura e o restante é aplicado na indústria.
O Brasil sempre dependeu da importação de potássio
de outros países, fato que só aumenta a cada ano. Historicamente, o país tem demonstrado consumo exponencial
de fertilizantes, pois em 1950 o consumo era da ordem
de 23,5 mil toneladas de K2O (IPNI, 2019) (Gráfico 1.1).
Em 1980, o Brasil se tornava o segundo maior importador mundial de potássio, enquanto que a produção
interna deste importante insumo mineral iniciou apenas
no ano de 1985, a partir do complexo da Mina/Usina
Taquari-Vassouras, no estado de Sergipe, hoje operada
pela mineradora Companhia Vale do Rio Doce/VALE.
Anteriormente, a Petrobras descobriu em meados
de 1974, ao perfurar o poço 1-FZ-2-AM, a primeira ocorrência de silvinita na Bacia do Amazonas. Sob o comando
de sua subsidiária, PETROMISA, cubou a Jazida de Fazendinha, localizada na margem direita do Rio Madeira,
130 km a sudeste da capital do Amazonas. E oito anos
depois, em 1982, cubou a jazida de Arari na Foz do Rio
Madeira e descobriu a ocorrência de Juruti-Faro, parte
Centro-Norte da bacia.
Para diminuir a dependência internacional a única
mina brasileira de cloreto de potássio (KCl), passou a
produzir acima de sua capacidade nominal prevista no
projeto base, que foi de até 500 mil toneladas/ano de KCl
(DNPM, 2009). Mesmo com todo empenho da operadora,
a produção brasileira está aquém de suprir a demanda
interna pelo produto, o que obrigou o país a importar
em 2017 aproximadamente 9,679 milhões de toneladas
de KCl (DNPM, 2009).

Com o déficit crescente e proximidade de exaustão da
única mina brasileira, o governo iniciou o processo de leilão
das jazidas de silvinita localizadas no Estado do Amazonas.
Em 2009, a empresa Potássio do Brasil Ltda., uma subsidiária da Holding Brazil Potash Corporation de origem Canadense, iniciou os trabalhos em busca de novas reservas.
Em 2010, a empresa anunciou sua primeira descoberta
no município de Autazes e Nova Olinda do Norte, região
entre os rios Madeira e Amazonas. Em 2013, mais duas
novas descobertas foram apresentadas ao país, localizadas no município de Itacoatiara. A profundidade das
descobertas em ambos os municípios variam entre 680
a 1000 m de profundidade com teor médio de 33 a 40%
de KCl (POTÁSSIO DO BRASIL, 2011). Isto mostra que
além das descobertas e reservas já conhecidas, a Bacia
do Amazonas apresenta enorme potencial exploratório.
Devido sua similaridade com bacias que apresentam
depósitos de classe mundial de KCl, a exemplo das bacias
de Saskatchewan no Canadá e Urais na Rússia, a Bacia do
Amazonas, sem dúvida alguma, se apresenta como uma
área estratégica global para sais de potássio, além de ser
uma das últimas fronteiras em área terrestre nacional.
O presente estudo objetivou a seleção de áreas/
alvos favoráveis para potencializar descobertas de
novos depósitos de sais potássio na Bacia do Amazonas, com foco na expansão do conhecimento, relacionadas às características estratigráficas da bacia, por meio
do levantamento de 51 perfis litoestratigráficos, bem
como análises e reinterpretação de seções sísmicas,
obtidas por meio de convênio com a Agência Nacional
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, além
de tecer considerações sobre gradiente geotérmico.
Além do conhecimento científico, o presente trabalho
apresenta uma síntese sobre a infraestrutura regional,
favorável ao desenvolvimento de projetos de exploração
e explotação, que envolve rodovias, hidrovias, aeroportos,
portos, disponibilidade de telecomunicações, energia e
mercado consumidor. Para um melhor entendimento das
correlações evaporíticas foi levado em consideração a análise do perfil de raios gama, o qual, auxiliou na identificação
de camadas potencialmente mineralizadas em KCl nas
áreas denominadas de Sub-Bacia Evaporítica de Abacaxis
(SBEA), Sub-Bacia Evaporítica do Uatumã (SBEU), Sub-Bacia
Evaporítica de Faro-Juruti (SBEF) e Sub-Bacia Evaporítica
Tauari (SBET). Desta forma, apresentamos informações
favoráveis à ampliação da extensão de prospectos de silvinita na região adjacente ao depósito de Fazendinha e Arari.
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Gráfico 1.1 - Evolução do consumo aparente de K no Brasil (IPIN, 2019).

1.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSO

1.2. METODOLOGIA

A Bacia do Amazonas está localizada na região norte
do Brasil, ocupa área de aproximadamente 620.000 km2,
é classificada como uma bacia paleozoica do tipo intracratônica com formato alongado na direção ENE-WSW, e
abrange parte dos estados do Amazonas e Pará. A oeste
é balizada pelo Arco de Purus, limite com a Bacia do
Solimões, a leste pelo Arco de Gurupá, limite com a Bacia
do Marajó, enquanto ao norte é limitada pelo Escudo
Guianês e a sul pelo Escudo Brasileiro. A área do projeto
engloba parte dos estados do Amazonas (Centro-Leste)
e Pará (Centro-Oeste), região norte do Brasil (Figura 1.1).
Os poços e linhas sísmicas estão localizados em trechos e pontos específicos dos municípios de Caapiranga,
Manacapuru, Manaquiri, Careiro, Autazes, Borba, Novo
Aripuanã, Itacoatiara, Nova Olinda do Norte, Maués,
Silves, Itapiranga (Amazonas), e Juruti, Santarém Aveiro
e Itaituba (Pará).
O acesso a algumas regiões pode ser realizado por
rodovias, hidrovias e aerovias. Pela rodovia AM-010
se pode acessar os municípios de Silves e Itacoatiara,
enquanto pela AM-070 faz-se conexão entre Manaus
e Manacapuru. Para o município de Autazes, quando o
transporte for terrestre, o acesso se dá pela AM-254, com
uso de balsas e lanchas para cruzar a confluência entre
o Rio Negro e Rio Solimões, bem como para navegar
um trecho do Paraná do Madeirinha. A AM-363 liga as
cidades de Itacoatiara a Itapiranga, e a partir desta, por
uma estrada de terra se chega à cidade de Silves. Para a
cidade de Borba e Nova Olinda do Norte usa-se a Hidrovia
do Madeira, porém aviões de pequeno porte aterrissam
em seus aeródromos. As cidades de Juruti, Santarém,
Aveiro e Itaituba são acessadas por hidrovias e aéreos.

Na fase inicial do projeto, foi empreendida ampla
pesquisa bibliográfica sobre evaporitos no mundo e,
especificamente, no Brasil, com abrangência à área
da Bacia do Amazonas, parte Centro-Oeste. Os registros científicos disponíveis abordam os aspectos
geológicos da bacia, com enfoque em suas unidades
paleozoicas, e principalmente nos evaporitos, seus condicionantes deposicionais e genéticos, além dos ciclos
evaporíticos muito bem discutidos pelos estudos de
Szatmari et al. (1975).
O primeiro passo do projeto com os dados foi a análise
dos perfis compostos, onde foram extraídas informações
acerca das espessuras mínimas, máximas e totais de silvinita, halita e das soleiras de diabásio. As primeiras seções
geológicas construídas não apresentavam ocorrências de
silvinita, e à medida que perfis compostos, mostrando a
mineralização, eram entregues pela ANP, as seções eram
atualizadas. Ressalta-se que seções com ausência de
cloreto de potássio também foram confeccionadas para
buscar entender a espacialização das camadas de halita.
Para confecção das primeiras seções geológicas foi
utilizado vetorização por meio do software Inkscape 0.91,
que é um software livre. Este mais tarde foi substituído
por uma licença do CorelDraw X8, onde foram confeccionadas, além das demais seções geológicas, os modelos e
blocos diagramas que ilustram a estrutura deste trabalho.
Para compilação dos mapas de isópacas e isoteores, foi necessário o georreferenciamento das imagens
em Datum SIRGAS 2000, por meio do software ESRI
ArcMap 10.2, ambiente no qual também foram vetorizadas
todas informações.
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Figura 1.1 - Mapa de Localização da Bacia do Amazonas.

Os dados sísmicos foram encaminhados em pacotes pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis e, à medida que chegavam, passavam
por uma triagem para verificar a existência de poços nas
proximidades da área, os quais, serviriam para balizar as
interpretações. Para interpretação das linhas sísmicas,
houve tentativas quanto ao uso do software SeissPace
ProMAX – Landmark Solutions, licença instalada na Divisão de Geologia Marinha (Rio de Janeiro). Contudo, devido
a problemas no acesso remoto, as linhas sísmicas tiveram
de ser trabalhadas no software OpendTect 6.0.0 – dGB
Earth Science, uma versão livre, com permissões para
carregamento das linhas sísmicas, rastreio dos refletores
sísmicos, e elaboração de blocos e superfícies sísmicas.
A amarração dos poços às seções sísmicas seguiu
uma criteriosa transformação tempo-profundidade com
base nos tempos obtidos da técnica “Vertical Seismic
Profile” (VSP) e nas velocidades obtidas através dos perfis
sônicos dos poços e das espessuras das sequências litológicas de velocidades compatíveis (EDWARD et al., 2002).
Esta conversão consistiu na determinação dos pacotes
de impedância acústica média, a partir dos perfis sônicos
com controle do VSP dos poços e, com isso, separaram-se
os principais contrastes de impedância que seriam também sentidos na sísmica de reflexão. Assim, com as
profundidades dos poços dadas do domínio do tempo,
pôde-se melhorar a precisão da estimativa de profundidade dos refletores identificados nas seções sísmicas.

1.3. INFRAESTRUTURA

O principal sistema logístico do país é o transporte
rodoviário e conta com uma rede de 1.751.868 km de
estradas e rodovias nacionais (a quarta maior do mundo),
por onde passam 56% de todas as cargas movimentadas
no território brasileiro.
Na região norte do país a malha rodoviária conta
com, aproximadamente, 147.792 km de rodovias federais,
sendo que destas somente 21.527 km são pavimentadas
(Figura 1.2).
As principais rodovias que cortam os estados de
Roraima são as rodovias BR-174, 210, 401 e 432; no Amazonas são as BR-174, 319 e 230; no Acre apenas as BR-317
e 364; em Rondônia as BR-364, 421, 425 e 429; no Mato
Grosso as BR-174 e 242; em Tocantins as BR-010, 153, 156,
226, 242 e 235; no Amapá apenas a BR-156. Entretanto,
algumas destas rodovias estão com trechos ainda por concluir como é o caso da BR-319 que liga Manaus (Amazonas)
a Porto Velho (Rondônia); da BR-230, conhecida como Transamazônica, que liga o sul do estado do Amazonas ao sul
do estado do Pará, e que se conecta a rodovia BR-010, esta
última também conhecida como Rodovia Belém-Brasília.
Por outro lado, a BR-174, rodovia não duplicada, que liga
Manaus (Amazonas)-Boa Vista (Roraima) está toda pavimentada e em condições de trafegabilidade, com perfeita
sinalização e recuos para facilitar a ultrapassagem, além
de ser fiscalizada da Polícia Rodoviária Federal.
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Figura 1.2 - Malha rodoviária de região norte e parte do estado de Mato Grosso, além das hidrovias, portos
e aeroportos da região norte e pontos de cabotagem (Fonte: DNIT; Antaq).

Além deste modal, o Brasil também é bem servido
pelas hidrovias que utilizam nossos rios para transporte de passageiros, escoamento de grãos e logísticas
industriais (DNIT, 2016a). Na região norte as principais hidrovias são a do Rio Madeira, Rio Tapajós-Telis
Pires e Rio Solimões-Amazonas. A primeira tem suas nascentes nos Andes Bolivianos e é formada pelas
conexões dos rios Beni, Mamoré e Guaporé, sendo a
segunda hidrovia mais importante com extensão de
1.086 km entre Porto Velho e a foz, em Itacoatiara/AM.
A hidrovia do Rio Tapajós-Telis Pires tem 843 km de extensão até a confluência com os rios Telis-Pires e Juruena, e
suas nascentes estão localizadas na cidade de Sorriso-MT.
Seus principais portos são os de Santarém e Itaituba com
influência aos estados do Amazonas, Rondônia e Mato
Grosso. O gigantismo da hidrovia do Rio Solimões-Amazonas tem suas nascentes nos altos da cordilheira peruana.

Ainda no Peru, ao longo de seu percurso, recebe o nome
de rio Loqueta, Apurímac, Ene, Tambo, Ucayali e Amazonas, com importante contribuição de volume d’agua
do rio Marañón (PENN, 2001). Ele entra no território
brasileiro com o nome de rio Solimões e finalmente,
em Manaus, após a junção com o rio Negro, assim que
suas águas se misturam ele recebe o nome de Amazonas e, como tal, segue até sua foz no oceano Atlântico.
Os principais portos inclusos neste grupo estão localizados
nas cidades de Coari/AM (TSOL - Terminal Solimões operado
pela TRANSPETRO), Manaus/AM (Porto Privatizado de Manaus), Itacoatiara/AM (Porto da HERMASA), Parintins/AM,
Oriximiná/PA, Porto Trombetas/PA, Óbidos/PA, Alenquer/
PA, Santarém/PA, Almerim/PA, Barcarena/PA, Belém/PA e
Santana/AP (DNIT, 2016abc; PENN, 2001) (Figura 1.2 e 1.3).
O complexo aeroportuário da região norte é servido por aeroportos regionais, nacionais e internacionais.
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Dentre os maiores complexos estão o Eduardo Gomes
em Manaus-AM e o Júlio Cezar Ribeiro (Val-de-Cans) em
Belém-PA. Soma-se a estes o Atlas Brasil Cantanhede em
Boa Vista-RR, Plácido de Castro-AC, Governador Jorge
Teixeira de Oliveira-RO, Brigadeiro Lysias Rodrigues, e
Alberto Alcolumbre-AP, com menor movimentação. As
cidades atendidas regularmente por voos nesta região são
Altamira, Belém, Parauapebas, Santarém e Marabá (Pará);
Araguaína e Palmas (Tocantins); Boa Vista (Roraima); Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Rio Branco (Acre); Ji-Paraná
e Porto Velho (Rondônia); Macapá (Amapá); Manaus,
Parintins e Tefé (Amazonas). Dentre os maiores Complexos
Aeroportuários da região norte está o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus/AM, e o Aeroporto
Internacional Val De Cans em Belém/PA (Figura 1.2).
As telecomunicações têm mudado significativamente a vida das pessoas nos últimos anos na região
norte do país, e principalmente das empresas que nela
se instalam. Na região norte o seguimento de telefonia fixa, móvel e TV por assinatura são atendidas por
empresas como a OI, TIM, VIVO, ALGAR, NET, SKY e
CLARO – algumas destas operadoras usando os satélites
e a rede de fibra ótica da Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel) para soluções convergentes
de Telecomunicações e TI em mobilidade corporativa.

A figura 1.4 exemplifica os investimentos em infraestrutura de telecomunicações no Brasil e especificamente na
região norte, como as infovias e os backbones da RNP.
Quanto à disponibilidade de energia, levantamentos
mostram que o potencial hidrelétrico brasileiro é estimado em 260 GW, dos quais 40,5% (105,3 GW) estão localizados na Bacia Hidrográfica do Amazonas. Para efeito
de comparação, a Bacia do Paraná responde por 23%, a
do Tocantins, por 10,6% e a do São Francisco, por 10%.
Contudo, apenas 63% do potencial foram inventariados.
O parque hidroelétrico na região norte começou a ser
instalado em 1978, e, atualmente, algumas hidrelétricas
estão concluídas e muitas outras projetadas. Entre as que
estão em funcionamento estão as de Tucuruí e Curuá-Una,
no Pará, que juntas têm capacidade instalada de 8.760
MW; Balbina, no Amazonas com capacidade instalada de
275 MW; Samuel com 216 MW, em Rondônia; Coaracy
Nunes com 78 MW, no Amapá; e Peixe Angical com 452
MW no Tocantins (Figura 1.2).
1.4. FISIOGRAFIA

O trecho estudado apresenta como característica
períodos climáticos chuvosos tipo A e variedades “Am”,
segundo Koppen (1948), com elevados valores de precipitação e umidade (VIANA et al., 1976).

A

B

C

D

Figura 1.3 - Principais hidrovias da região norte localizadas na bacia sedimentar do Amazonas. (A) Transporte de soja
na hidrovia do rio Madeira. Foto: Divulgação/Antaq; (B) Navio porta container em porto particular de Manaus
(Foto: Marcelo Motta); (C) Navio petroleiro realizando transbordo de combustível em terminal privado de
Itacoatiara-AM, Hidrovia do Rio Amazonas (Foto: Marcelo Motta) e (D) Navio cargueiro/graneleiro ancorado no
Terminal da Cargill, em Santarém-PA (Foto: amazonia.org.br).
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A pluviosidade anual varia entre 1750 mm a 2500 mm
e corresponde às sub-regiões climáticas Subtermaxérica
Branda onde predomina floresta densa tropical e floresta
aberta tropical, e a Eutermaxérica, que é caracterizada
por floresta densa tropical, campinarana, floresta aberta
tropical – contato campinarana/floresta, contato formações pioneiras/floresta e formações pioneiras (COELHO
et al., 1976; MAGNAGO et al., 1978).
A região mapeada está subdividida em seis domínios
morfoestruturais: o Planalto Dissecado Rio Trombetas – Rio
Negro, mais expressivo, é representado pelos litotipos

da Formação Alter do Chão; o Planalto Dissecado Norte
da Amazônia e a Depressão Periférica Norte do Pará,
que correspondem às áreas de ocorrência de vulcânicas e granitoides aflorantes na área setentrional do
projeto; o Planalto Rebaixado da Amazônia onde se
hospedam os terraços pleistocênicos; o Planalto da
Bacia Sedimentar do Amazonas representado pelas
unidades paleozoicas do Grupo Trombetas; a Planície
Amazônica, a qual corresponde aos terraços holocênicos de cotas mais baixas (NASCIMENTO et al., 1976;
COSTA et al.,1978).

Figura 1.4 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, com PoP’s espalhados pelas capitais do país (Backbones da RNP)
e infovias em fase de implantação e em planejamento (Fonte: FIBRACEM/ANATEL e RNP).
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2. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

2.1. ASPECTOS GERAIS

A Bacia do Amazonas é do tipo intracontinental,
está inserida no Cráton Amazônico entre os escudos
das Guianas e Brasil Central, com área de aproximadamente 500.000 km2, abrangendo parte dos estados
do Amazonas e Pará. Está limitada a oeste com a Bacia
do Solimões pelo Arco de Purus e a leste é limita com
a Bacia do Marajó pelo Arco de Gurupá. Seu empilhamento sedimentar, juntamente com intrusões ígneas
podem atingir aproximadamente 5.000 m de espessura
em alguns locais da bacia (Figuras 2.1).
A origem da Bacia do Amazonas está relacionada
à dispersão de esforços ocasionados durante eventos do Ciclo Brasiliano no Proterozoico (NEVES et al.,
1989). O rift precursor da Bacia do Amazonas gerou
esforços distensionais, associados à reativação de
fraturas Precambriano, que por sua vez originaram
estruturas transversais (WANDERLEY FILHO, 1991). Montalvão & Bezerra (1980) advogam que o resfriamento
de massas plutônicas alojadas na interface da crosta

continental - manto superior deu início à subsidência térmica regional que, portanto, levou ao desenvolvimento da sinéclise intracontinental. Este evento
é muito bem marcado por geometrias em onlap,
depositadas a partir do Neo-Ordoviciano em caráter
transgressivo-regressivo (CUNHA et al., 1994).
No decorrer ao desenvolvimento da bacia, antigas
zonas de fraqueza foram reativadas ao ponto de originar
falhas de transferência que compartimentaram a bacia
em quatro segmentos estruturais com características
transtensivas, dobras e falhas inversas, dobras e falhas
de empurrão e linha de charneira (WANDERLEY FILHO &
COSTA, 1991). As estruturas transtensivas, bem como as
dobras e falhas inversas e de empurrão, afetam diretamente a megassequência Devoniano-Carbonífero (fase
inicial da deposição no Paleozoico, controlada pelo
eixo da bacia). A figura 2.2 representa o embasamento
da bacia segundo a concepção de Coutinho (1995, in
MOHRIAK et al., 2008), com as principais feições estruturais e compartimentações (modificações adaptadas
de WANDERLEY FILHO, 1991).

Figura 2.1 - Localização da Bacia do Amazonas.
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Figura 2.2 - Mapa estrutural do embasamento da Bacia do Amazonas mostrando o sistema de falhamentos
transcorrentes de Urucará, plataforma estrutural de Manaus ao norte e de Abacaxis ao sul
(Simplificado de MOHRIAK, 2008).

Todas estas estruturas, conforme dito anteriormente,
refletem antigas zonas de fraqueza relacionadas ao embasamento, o qual é formado por rochas graníticas e metamórficas das províncias Maroni-Itacaiúnas, localizada
no setor oriental, assim como pelas rochas da Província
Amazônia Central na faixa que corta o centro da bacia
e, pela Província Rio Negro-Juruena na parte ocidental
(CORDANI et al., 1984).
De acordo com os preceitos estabelecidos pela Estratigrafia de Sequências, a Bacia do Amazonas apresenta duas
megassequências de primeira ordem, onde a primeira é
sedimentar associada com intrusão de diques e soleiras de
diabásio (Mesozoico) e, a segunda estritamente sedimentar. Juntas as megassequências compõem preenchimento
de aproximadamente 5.000 m de espessura (CUNHA
et al., 1994). Ao utilizar os mesmos critérios, Cunha et al.
(2007) dividiu a megassequência paleozoica em quatro
sequências de segunda ordem, assim designadas:

A. Ordoviciano-Devoniano;
B. Devoniano-Tounasiano;
C. Neoviseano; e
D. Pensilvaniano-Permiano.
Essas sequências serão apresentadas em seguida
para melhor entendimento da sua temporalidade e
características descritivas.
Por outro lado a megassequência mais jovem de
idade MesozoicoCenozoico é composta pelo Grupo
Javari, representado pelas formações Alter do Chão,
Solimões e Marajó. Todas as sequências apresentam
expressivas discordâncias regionais, marcadas pelas
quebras de sedimentação desenvolvidas a partir de
eventos tectônicos na borda da placa Gondwânica. Na
figura 2.3 estão representados o empilhamento das
unidades sedimentares e o evento tectono-magmático
que compõem o arcabouço da Bacia do Amazonas.

| 15 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

2.2. O PALEOZOICO DA BACIA DO AMAZONAS
(PENSILVANIANO-PERMIANO)

O Paleozoico da Bacia do Amazonas é representado
por um espesso pacote sedimentar caracterizado pelas
seguintes sequências sedimentares (CUNHA et al., 2007
e RIKER et al., 2016):
• Ordoviciano-Devoniano ̶ início da deposição paleozoica, alternada entre eventos glaciais e marinhos.
As incursões de leste para oeste formou depósitos
em onlap sobre o Arco de Purus. Para leste, a sedimentação adentrou as bacias do noroeste da África,
pois o Alto de Gurupá não havia se estruturado.
Reconstituições paleogeográficas entre as unidades
das bacias continentais brasileiras e africanas tem
caráter transgressivo-regressivo e está representada
pelo Grupo Trombetas (CUNHA et al., 1994, 2007);
• Devono-Tournaisiano ̶ representada por um
novo ciclo transgressivo-regressivo depositado após
a discordância relacionada à Orogenia Caledoniana.
Esse ciclo está representado pelos Grupos Urupadi
(formações Maecuru e Ererê) e Curuá (formações
Barreirinha, Curiri e Oriximiná) (CUNHA et al., 1994);
• Neoviseano ̶ o principal reflexo da orogenia Acadiana na bacia foi o soerguimento e erosão de parte
da Formação Oriximiná, sobre a qual foi depositada a
Formação Faro, que é a única unidade da Sequência
Neo-Viseano. O topo desta unidade é afetado também pela Orogenia Eo-Herciniana que causou o recuo
do nível do mar e favoreceu a erosão da sequência
(CUNHA et al., 2007) (Figura 2.4); e
• Pensilvaniano-Permiano ̶ após hiato temporal,
uma nova sinéclise se instalou e um novo ciclo deposicional transgressivo-regressivo foi iniciado, controlado por variações climáticas de extremo frio ao
quente. Este ciclo é representado pelo Grupo Tapajós
(formações Monte Alegre, Itaituba, Nova Olinda e
Andirá) (HARLAND et al., 1989). As três primeiras
formações foram depositadas após a discordância
relacionada à Orogenia Eo-Herciniana, enquanto
que a formação Andirá está associada aos efeitos
da Orogenia Tardi-Herciniana.
Datações palinológicas indicam que o hiato deposicional perdurou por aproximadamente 14 Ma (MELO
& LOBOZIAK, 2003). A Orogênese Allegheniana (colisão
entre Laurásia e Gondwana no Neopermiano/Eotriássico),
provocou fraturamento e soerguimentos em toda a
região Setentrional da América do Sul que, por conseguinte, levou a formar uma discordância regional que
se estende até a Bacia do Paraná. Aventa-se que cerca
de 1.000 m da Formação Andirá, Bacia do Amazonas,
tenham sido erodidos durante essa orogenia (CUNHA
et al., 2007).

No Mesozoico, durante o desmembramento dos continentes sul-americano e africano, ocorreram eventos
de magmatismo básico e sedimentação com controle
estrutural caracterizado por falhas normais NE-SW e
NNE-SSW, falhas de transferência NW-SE, bem como
falhas transcorrentes ENE-WSW. No Cenozoico, a Bacia
do Amazonas experimentou movimentação essencialmente transcorrente de natureza dextral (WANDERLEY
FILHO, 1991). Os dados sísmicos indicam dois eventos tectônicos cenozoicos de natureza transcorrente
que afetaram a região amazônica, onde o primeiro é
Pre-Mioceno e o segundo Mio-Plioceno. Este último
evento causou deformação de toda sequência sedimentar
Cretáceo-Paleógeno-Neógeno,com dobras associadas
às falhas transcorrentes, a qual desencadeou a movimentação salífera na região de Nova Olinda-AM (COSTA,
2002). Esse tectonismo é interpretado como interação de
esforços associados ao binário dextral (HASUI, 1990), e
aos compressionais entre a borda sul da placa do Caribe
e Placa Sul-Americana. Essa Neotectônica, de caráter,
essencialmente, rúptil, tem seus registros nos dados de
campo, tanto nas rochas das unidades que compõe o
embasamento Precambriano, bem como nas unidades
paleozoicas e cenozoicas. Nos terraços aluvionares pleistocênicos, ocorrem transcorrências dextrais, que ocasionou
o alinhamento de alguns rios, e estruturas do tipo "dog
leg" em vários trechos do rio Amazonas (WANDERLEY
FILHO, 1991; RIKER et al., 2008).
2.2.1. Grupo Tapajós
Hospeda formações geológicas relevantes do
ponto de vista histórico/evolutivo da Bacia do Amazonas e mineralizações com potencial econômico para
rochas calcárias, explotadas na região de Itaituba/PA,
e jazimentos de sais de potássio na região de Nova
Olinda-Autazes-Itacoatiara/AM, além das ocorrências
em Juruti-Am e Faro/Pa. Conforme dito anteriormente,
esse grupo possui prisma sedimentar de aproximadamente 800 m a 2 km de espessura, depositado a partir
de regressões e transgressões marinhas, ocorridas entre
o Neo-Carbonífero ao Permiano. Esse empilhamento é
constituído pelas formações Monte Alegre, Itaituba e
Nova Olinda (CAPUTO et al., 1971; CUNHA et al., 1994).
2.2.1.1. Formação Monte Alegre
Foi definida por Freydank (1957a, b in CAPUTO,
1984a), para arenitos na região de Maloquinha, com
seção-tipo localizada em um conjunto de serras na
borda sul da bacia, a 5 Km da cidade de Itaituba/PA.
Seus depósitos são flúvio-eólicos, com fácies siliciclásticas intercaladas com carbonatos marinho raso a restrito
Neo-Bashkiriano (Pensilvaniano Inferior) (PLAYFORD &
DINO, 2000a,b; MELO & LOBOZIAK, 2003) (Figura 2.5).
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Figura 2.3 - Carta estratigráfica mostrando os eventos tectono-sedimentares ocorridos na Bacia do Amazonas (CUNHA et al., 2007).
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Figura 2.4 - Paleogeografia relacionada à abertura do Oceano Atlântico com posicionamento Pré-Deriva, a qual
mostra áreas afetadas pela Orogenia Herciniana (Modificado de SZATMARI et al., 1975).

As litofácies predominantes são arenitos no topo, intercalados com siltitos e folhelhos de interdunas e lagos
(COSTA, 1984). Seu limite com a formação Itaituba é
definido por uma camada de anidrita vermelha (CAPUTO,
1984a; CUNHA et al., 1994, 2007).
2.2.1.2. Formação Itaituba
Denominada de Série Itaituba para definir rochas
carbonáticas nos rios Tapajós e Cupari (PA), associado à
fase transgressiva, e a períodos de restrições marinhas
(HARTT, 1874; CAPUTO, 1984, 1998). É constituída por
folhelho, siltito, carbonatos com bioclastos marinhos,
fácies anidrita de ambiente marinho raso, inframaré e
de laguna (Figura 2.5). Nos flancos da bacia próximo do
Alto de Gurupá, ocorrem níveis arenosos (fáceis deltaicas/
leques aluviais). A discordância desta unidade é puramente estratigráfica (trato de sistema de mar alto para
transgressivo/regressivo), marcado por camada arenosa
de 35 m de espessura (PLAYFORD & DINO, 2000a,b).

A idade Neo-Bashkiriano a Muscoviano (ostracodes,
gastrópodes, braquiópodes, fragmentos de peixes,
escolecodontes, bivalves, corais, crinoides, briozoários,
foraminíferos, trilobitas e conodontes) é compatível às
encontradas na América do Norte (Appalaches e Bacia
de Illinóis) (LEMOS, 1990; PLAYFORD & DINO, 2000a,b).
2.2.1.3. Formação Nova Olinda
Proposta por Kistler (1954), a partir do furo 1-NO-1-AM,
para diferenciar camadas evaporíticas acima da Formação
Itaituba. É formada por calcários (inframaré) e evaporitos
como anidrita, gipsita, halita e silvinita (Sabkha). A maior
espessura (1.650 m) é atingida na calha central da bacia,
e menor (250 m) em afloramento do rio Urupadi (WOLF
& SILVA, 1988a). Dados do poço 1-NO-1-AM posiciona a
unidade entre 780 m a 2.075 m de profundidade, com
espessura média de 1.300 m. Nos poços levantados neste
estudo, as camadas de halita atingem 461 m de espessura, enquanto anidrita atinge 280 m (RIKER et al., 2018).
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Figura 2.5 - Representação litológica das unidades que compõem o Grupo Tapajós. Notar mesclagem de carbonatos e
evaporitos no final e/ou em toda sequencia deposicional. A hipersalinidade está representada pelo pacote com silvinita.
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No terço superior da Formação Nova Olinda, os sais de
potássio são semelhantes aos do depósito da região
de Saskatchewan (Canadá), e podem atingir de 3,5 m
de espessura (WOLF & SILVA, 1988). Quanto à idade,
Lemos (1990) atribui Moscoviano ̶ Gazheliano, Playford
& Dino (2000a,b) Moscoviano ̶ Permiano, enquanto
Silva (1996) indica Desmoinesiano. Uma discordância na
parte superior da unidade reconhecida por Playford &
Dino (2000a,b) e Matsuda et al. (2004), levou a divisão
da formação em duas unidades, denominadas de Membro Fazendinha (base) e Membro Arari (topo) (CUNHA
et al., 2007).
O Membro Fazendinha tem seção tipo determinada,
a partir do poço 1-NO-1-AM, no intervalo entre 1.181 a
2.075 m de profundidade, entre os marcos 07 ao 70 de
Szatmari et al. (1975) (CAPUTO, 2016). Suas principais
exposições estão na borda da bacia, mas o restante
ocorre apenas em subsuperfície (CAPUTO, 2016). É constituído por arenitos fino, folhelhos, carbonatos finos,
anidrita, halita e restritamente silvinita (CUNHA et al.,
2007). Em superfície, entre o Paraná do Castanho e a
montante da cidade de Aveiro, geralmente, afloram
folhelho, arenitos e, muito raramente, calcário e anidrita ̶ apenas no rio Cupari. O ambiente deposicional é
marinho raso, planícies de sabkha e lagos hipersalinos
com idade (Moscoviano) (PLAYFORD & DINO, 2000a) e
Meso-Pensilvaniano (Eo a Meso-Desmoinesiano) e corresponde ao Subciclo 12, topo do Ciclo VII (WOLF et al.,
1986). Por outro lado, o Membro Arari foi definido a partir
do poço 1-AR-1-AM no intervalo entre 940 m a 1.710 m
de profundidade, e referido pelo poço 1-NO-1-AM,
no intervalo entre 780 m a 1.181 m de profundidade.

Foi proposto por Cunha et al. (2007), e apresenta sedimentação cíclica, iniciada entre o Marco 0 ao 07 (SZATMARI
et al., 1975), a partir da regressão e posterior aumento
de aporte siliciclásticos provenientes de fontes continentais. É constituído por carbonatos marinhos afossilíferos, folhelhos, siltitos e halita. Segundo Lemos
(1990), os conodontes conferem ao Membro Arari
idade Kasimoviano-Gzheliano (Pensilvaniano Superior).
Por outro lado, palinozonas atribuem idade Eo-Permiano
(Sakmariano-Antinskiano) (Zona Vittatina costabilis, de
PLAYFORD & DINO, 2000a, b).
2.2.1.4. Formação Andirá
Tem sua seção tipo, a partir do poço 1-AD-1A-AM
(Maués-AM), intervalo entre 393 m a 1.120 m de profundidade e a seção de referência é o poço 1-AR-1A-AM, no
intervalo entre 422 m a 1.100 m de profundidade. Ocorre
restritamente no centro da bacia, e discordam da Formação Arari e Formação Jazida da Fazendinha (Mioceno).
Formalizada por Caputo et al. (1972), e hospedada no Grupo
Alto Tapajós (SANTOS et al., 1975; CAPUTO, 1984), foi depositada a partir dos efeitos da orogenia Tardi-Herciniana
(MILANI & ZALÁN, 1998). É formada por siltito (deposição
seja eólica de löess), arenito avermelhado, silexito e raramente anidrita, intercaladas às fáceis fluviais e lacustres
(CUNHA et al., 2007) (Figura 2.5). Segundo o mesmo autor,
esta unidade encerra a deposição flúvio-lacustre e eólica
do Paleozoico na Bacia do Amazonas. Segundo Daemom
& Contreiras (1971) sua idade é Neo-Permiano, situada no
andar entre o Guadalupiano ao Lopingiano (PICARELLI &
QUADROS, 1992; COHEN et al., 2013), e recentemente no
Asseliano-Sakmariano (PLAYFORD & DINO, 2000a).
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3. EVAPORITOS

O termo evaporitos é usado para designar um conjunto de minerais e rochas que se depositam, a partir,
da evaporação da água do mar em condições favoráveis para sua precipitação, podendo ser em ambientes
marinhos rasos subtropicais, regiões desérticas, polares,
e até mesmo em aquíferos subterrâneos (MOHRIAK
et al., 2008). Entretanto, depósitos salinos também
podem se formar em ambientes continentais em que,
águas oriundas de chuvas torrenciais ao percolarem
as rochas se enriquecem iônicamente com Ca2+, Na+,
Mg2+, Sr2+, Cl-, F-, SO42-, HCO3-, K+ e B, que precipitam em
depressões, lagos efêmero, lagunas, sabkhas ou playa
lake (BRIERE, 2000; NICHOLS, 2009).
Segundo Kinsman (1973, 1976), a restrição à livre
circulação de águas marinhas em ambientes ideais
para a deposição de evaporitos precisa ser efetiva e
deve se estender acima do nível do mar e/ou em áreas
continentais que intersectam uma margem continental
senil, ou margem de oceanos juvenis mais elevadas.
Outra questão que favorece a precipitação de sais
está relacionada com a estabilidade tectônica versus

geração de mantos de intemperismo, a partir dos quais
ocorre mobilização de íons solúveis até regiões estáveis e isoladas, com alta favorabilidade deposicional.
Nas Montanhas Zagros, no Irã, e também na Austrália,
há extenso registro geológico em bacias evaporíticas de
idade Neoproterozoico (MOHRIAK et al., 2008), assim
como em bacias africanas datadas do Proterozoico
(JACKSON et al., 2003). Os principais depósitos econômicos de evaporitos encontrados no mundo estão
em Delaware, Permiano do Texas e New México nos
Estados Unidos; Zechstein, Bacia Messiniana da Europa;
Louann, Jurassico do Golfo da México; Hormuz, Precambriano, Golfo da Arábia; Bacias de idade Mioceno
(Messiniano) em torno do Mar Mediterrâneo; Michigan, Siluriano-Devoniano, Norte dos Estados Unidos;
Elk Point, Devoniano, Canadá; Saskatchewan, Canadá;
Moscou, Devoniano, Rússia; Grupo McArthur, Proterozoico, Austrália; Bacia de Sergipe, Cretáceo (Aptiano),
Margem Continental Leste do Brasil; Itacoatiara-Nova
Olinda-Autazes-Faro, parte oeste e centro Bacia do
Amazonas (Figura 3.1).

Figura 3.1 - Distribuição global dos maiores e principais depósitos evaporíticos (adaptado de TUCKER, 1988).
Dados cartográficos INEGI Imagens ©2017, NASA – TerraMetrics ©2017, obtida do Google Earth Pro ©2017.
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3.1. SEQUÊNCIA DEPOSICIONAL
DOS MINERAIS EVAPORÍTICOS

Essas variações estão diretamente ligadas às condições
climáticas e geográficas vigentes durante o período
deposicional da sequência, o que permite o registro
de ciclos evaporíticos, que podem ser correlacionáveis
na mesma bacia deposicional (MOHRIAK et al., 2008).
Diante desta afirmação é possível que bacias adjacentes
(próximas), submetidas às mesmas condições e processos
geológicos, possam guardar assinaturas estratigráficas
correlacionáveis. Mohriak et al. (2008) relatam que o
aumento da salinidade ambiental define os ciclos de
primeira ordem, a partir do mais baixo até o mais alto
teor e, que retorna novamente para baixo teor em função da variação do nível do mar ou da salmoura na bacia
evaporítica (Figura 3.2).
Segundo este mesmo autor, cada ciclo apresenta
uma característica marcante na base, que é a presença
de folhelhos negros com elevado teor de COT, favorável
a geração de hidrocarbonetos. Por outro lado, no topo
da sequência, geralmente, ocorrem fases evaporíticas
mais solúveis como os sais de magnésio e potássio. Se as
condições ambientais e deposicionais permitirem a preservação do topo das sequências, estes alvos tornam-se
potencialmente favoráveis à exploração de silvinita.
A mesma sequência vertical é nitidamente notada horizontalmente, em face da contemporaneidade de mudanças
na concentração da salmoura ao longo da bacia, desde as
regiões proximais, no limite com o mar aberto, até as áreas
distais continentalizadas.
As concentrações máximas e mínimas dos teores são
atingidas quase que simultaneamente em toda a bacia,
porém as variações laterais são decorrentes do início de
entrada de água do mar na bacia, pois o lento influxo
combinado com o processo de evaporação acentuado
concentra a salmoura e cria forte gradiente horizontal
de salinidade (Figura 3.3).
A precipitação dos evaporitos segue uma sequência
bem definida, com diferentes minerais se formando em
função das diferentes solubilidades e da quantidade
de cada composto iônico disponível na água do mar.

Sabe-se que a água do mar constitui um sistema
iônico complexo, porém a sequência deposicional dos
sais depende da ordem de solubilidade dos diversos
elementos dissolvidos. Assim, a precipitação dos sais
inclui na base os componentes menos solúveis e no topo
da sequência os mais solúveis. Um dos parâmetros para
deposição dos evaporitos é a restrição da circulação de
água no ambiente, a qual promove a concentração de
cátions e ânions que se ligam para precipitarem-se na
forma de sais, e assim gerarem os depósitos, constituídos
por diversos minerais. Além deste parâmetro, também
é necessário que a taxa de evaporação seja maior que a
taxa de precipitação pluviométrica ou de volumes d’água
aportados por rios e incursões marinhas (SZATMARI
et al., 1979; MOHRIAK et al., 2008). Desta forma para que
esses parâmetros ocorram são necessárias condições
áridas ou desérticas, além de isolamento da bacia sedimentar, de modo a permitir a progressiva concentração
e deposição sequencial dos evaporitos (SZATMARI et al.,
1975; MOHRIAK et al., 2008).
Ensaios com água a partir desta fonte, em temperatura constante a 25°C, mostram grande perda de
moléculas de água com a evaporação. Nestas condições
ambientais registra-se uma sequencia de precipitação de
minerais de acordo com a composição química, conforme
apresentado na Tabela 3.1 (MOHRIAK et al., 2008).
Os compostos nestas concentrações são depositados
durante a evaporação da salmoura e representam as
quantidades moleculares normalizadas, com cálculos
obtidos a partir de íons duplos de Na2, K2, moléculas
duplas de halita Na2Cl2, para serem equivalentes a Mg2+
e SO42- (MOHRIAK et al., 2008).
Alinhada a deposição dos evaporitos, em uma bacia
com tais favorabilidades, ocorrem empilhamentos litológicos que indicam variações da concentração de salinidade na solução ao longo da escala de tempo geológico.

Tabela 3.1 - Composição da água do mar na precipitação inicial de evaporitos a 25°C.
ÁGUA
DO MAR
H2O(X)

GIPSO

HALITA BLOENDITA EPSOMITA

KAINITA

HEXAHIDRITA KIESERITA CARNALITA BISCHOFITA

70,000

21,100

6.450

1.170

1.080

965

800

585

576

428

K2

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

4,8

2

1

0,1

Mg

69

69

69

69

67,3

63,4

58,1

52,1

49,9

44,9

SO4

24,6

24,6

24,6

24,6

21

17,1

11,6

5,7

3,6

0,4

NaCl2

303

303

26

26

11,45

9,1

4,7

1,5

1,4

0,25

CaCO3

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CaSO4

11,7

11,7

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

322,4

24,46

24,46

21,75

19,61

16,30

12,22

11,78

9,27

Peso das
soluções*
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Figura 3.2 - Perfil típico de um ciclo evaporítico completo formado em fases regressivas e transgressivas
(modificado de COSTA et al., 1987).

Em ordem sequencial precipitam os carbonatos (calcita, aragonita, dolomita), sulfatos de cálcio (gipsita
e anhidrita), halita, sulfatos de magnésio (epsomita,
hexahidrita, polihalita), silvita, carnalita e bischofita.
No quadro abaixo são apresentados os minerais primários e secundários (diagenéticos e epigenéticos),
gerados em cada zona de precipitação (MOHRIAK
et al., 2008) (Tabela 3.2).
A síntese abaixo apresenta breve descrição da
ordem deposicional dos minerais de uma sequência
evaporítica de acordo com os componentes solubilizados na água do mar (MOHRIAK et al., 2008):
A – Os carbonatos (CaCO3, CaMg.(CO3)2) apresentam fases minerais que antecedem a deposição
dos sais e sulfatos. Assim, na base do ciclo evaporítico estes passam a recobrir sedimentos terrígenos
marcados por folhelho com elevado teor de carbono
orgânico total;

B – O primeiro sulfato a precipitar, geralmente, é o
de cálcio na forma de gipsita (CaSO4.2H2O) que, posteriormente, será convertido em anidrita (CaSO4), face sua
desidratação contida no retículo cristalino. Portanto, a
gipsita é o primeiro evaporito da sequência a ser precipitado e o último a permanecer quando a bacia for
afetada por incursões marinhas e dissoluções de sais
mais solúveis;
C – O cloreto de sódio (halita (NaCl)) é o mineral mais
abundante em depósitos evaporíticos, assim como na
forma de íons dissolvido na água do mar. Sua precipitação
ocorre a partir do momento em que a salmoura atinge
concentração de, aproximadamente, 24,46%;
D – Os cloretos hidratados de potássio e cálcio – carnalita (KMgCl3.6H2O), magnésio – bischofita (MgCl2.6H2O)
e, cálcio e magnésio – taquidrita (CaMg2Cl6.12H2O), ocorrem em salmouras altamente concentradas, na fase final
de deposição ou por rápida hidratação.
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A

B

C

D

Figura 3.3 - Representação de um sistema evaporítico relacionado a conexões marinhas e isolamento parcial da
bacia. (A) Incursão marinha inicial com refluxo de salmouras densas e precipitação de carbonatos e sulfatos; (B) e (C)
Início da regressão marinha em trato de sistema de mar baixo com pouco refluxo - precipitação de sais à base de Na,
K e Mg e (D) incursão marinha com trato de sistema transgressivo – finalização do ciclo evaporítico completo.
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D.1 – As condições de precipitação da carnalita requer
elevado nível de concentração a partir de salmouras
depositadas singeneticamente. Nos depósitos evaporíticos
é comum encontrar misturas de carnalita com silvita, a
qual tem sua gênese vinculada à dissolução do cloreto de
magnésio. É o primeiro cloreto de magnésio a ser depositado durante o ciclo evaporítico e só irá ocorrer quando
a salmoura atingir a concentração de pouco mais de 1%
do peso original - valor é obtido experimentalmente;
D.2 – A bischofita tem sua precipitação, normalmente, na última zona do ciclo evaporítico. Nas bacias
da margem atlântica brasileira e africana, Sergipe e
Gabão, respectivamente, esse mineral via processo
diagenético assimila cálcio, magnésio, cloro e água para
forma a taquidrita;
D.3 – Mineral formado a partir de rápida hidratação,
a taquidrita é muito vulnerável a condições ambientais

com altíssima umidade como da Amazônia. Para que
a taquidrita venha a coexistir com outros sais solúveis é necessário que o sulfato presente na salmoura
seja insuficiente para precipitar todo o cálcio na água.
Este processo é desencadeado por controles biológicos,
onde bactérias reduzem o sulfato de cálcio e geram
calcita, disponibilizando o H2S para reinício do ciclo.
Por outro lado, o processo pode ocorre inversamente,
desta vez, a abundância de sulfatos favorece a deposição
de minerais de potássio como kainita e polihalita, dentre
outros que se precipitam na junto com os cloretos de
potássio e magnésio.
Os sais de potássio e magnésio são os mais
escassos, e os últimos a se depositarem, com destaque
para a carnalita e silvita, como os mais relevantes para
os prospectos mineiros, a indústria de fertilizantes
e agronegócio.

Tabela 3.2 - Componentes genéticos precipitados sequencialmente em
depósitos evaporíticos com ciclo completo (Copilado de MOHRIAK et al., 2008).
S.P.*

6

ZONA

Bischofita

MINERAIS PRIMÁRIOS

MINERAIS SECUNDÁRIOS

Borato Eutônico

Boracita

Bischofita

Kieserita

Sulfato de magnésio

Anidrita

Carnalita
Halita
Gipsita

5

Carnalita

Carnalita

Kieserita

Sulfato de magnésio

Langbeinita

Kainita

Kainita

Halita

Polihalita
Anidrita

4

3

Silvita

Sulfato de magnésio

Silvita

Kainita

Hexahidrita

Langbeinita

Epsonita

Kieserita

Polihalita

Polihalita

Halita

Leonita

Epsonita

Kieserita

Hexahidrita

Polihalita

Polihalita

Bloedita

Halita
2

Halita

1

Gipsita-anhidrita

Halita

Anidrita

Gipsita

Polihalita

Gipsita

Anidrita

*S.P.: Sequência de Precipitação.
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4. CICLOS EVAPORÍTICOS NA BACIA DO AMAZONAS

Segundo Szatmari et al. (1975), os estudos estratigráficos tradicionais não são, suficientemente, aplicáveis às sequências salíferas, devido uma característica
típica dos depósitos que é a incipiência de organismos.
Por isso, os trabalhos são balizados na contemporaneidade de mudanças na solubilidade dos sais, os quais
refletem na concentração da salmoura inicial, mesmo
que os teores variem em qualquer parte da bacia.
Desta forma, o aumento da salinidade faz precipitar
cloreto de sódio, e sua continuidade possibilita a deposição de cloreto de potássio e magnésio (SZATMARI
et al., 1975; SZATMARI et al., 1979; COSTA et al., 1987;
MOHRIAK et al., 2008).
Na Bacia do Amazonas se conhece apenas duas
áreas que favoreceram a precipitação de sais de K e Mg.
A maior está localizada a sudeste e leste da cidade de
Manaus (municípios de Autazes, Nova Olinda do Norte
e Itacoatiara), e a menor na parte centro-norte da bacia
nos municípios de Nhamundá-AM, Faro e Juruti-PA.
Para melhor entendimento acerca destes depósitos
estudos paleogeográfico, combinados com a ciclicidade dos evaporitos (alta e baixa concentração salina),
identificou apenas um ciclo principal, onde se formaram os depósitos de sais potássicos, o qual foi denominado de ciclo VII (SZATMARI et al., 1975). Estes
mesmos autores determinaram a ocorrência de nove
ciclos evaporíticos, a partir da base da Formação Itaituba até o topo da Formação Nova Olinda (Mb. Arari)
(Figura 4.1).

Segundo os mesmos autores, a restrição a leste causou
subsidência da bacia e bloqueio pelo Arco de Purus, que
em conjunto formavam uma plataforma elevada e estável.
4.2. CICLO IA

Compreende o intervalo entre o marco 75 a 73,
que é constituído por calcários marinhos intercalados
por anidrita, halita e folhelho, sem ordem definida
(Figura 12). O ambiente deposicional dos carbonatos está
de acordo com o ciclo supracitado e, provavelmente, as
anidritas são nodulares em razão da precipitação nos
espaços porosos ou formada concomitantemente à
deposição das rochas. Tal ciclo também segue a restrição
do anterior, porém com ampla extensão na Bacia do
Solimões, e que pode atingir até 75 metros de espessura
(SZATMARI et al., 1975).
4.3. CICLO II

Este ciclo compreende calcários marinhos e halita
intercalados com folhelhos e espessos pacotes de halita
e anidritas intercaladas com folhelhos, posicionadas
entre o marco 72/73 ao 70 (Figura 4.2). Estão restritos
à base da Formação Carauari na Bacia do Solimões e
podem atingir até 150 m de espessura em seu depocentro. Em termos de distribuição e modo de ocorrência, este ciclo é semelhante aos ciclos I e IA, com
padrão concêntrico e paleoambientalmente idêntico
(SZATMARI et al., 1975).
4.4. CICLO IIA

4.1. CICLO I

Ocorre entre a base da Formação Itaituba até o marco
75, intervalo este constituído por calcários marinhos de
intermaré (baixa a alta), intercalados com anidritas e
folhelhos (Figura 4.2).
O prisma sedimentar deste ciclo está restrito a
Bacia do Solimões, varia entre 63 m a 100 m de espessura e formado após transgressão marinha no Pensilvaniano, que depositou os siliciclásticos da Formação
Monte Alegre. Nesta fase se depositaram sequências
de calcários, enquanto que na regressiva depositaram
sulfatos. Assim, a presença de dolomita porosa pode
ser produto do refluxo de salmouras ricas em Mg, provenientes de lagoas residuais (SZATMARI et al., 1975).

Compreende o intervalo entre os marcos 70 ao 65
que é constituído por folhelho na parte oeste da bacia,
anidrita precipitada em lagoas salinas residuais e calcário marinhos. As fácies deste ciclo foram influenciadas e controladas regionalmente pelo Alto Estrutural.
É o primeiro registro de transgressão para o lado leste
já individualizado que atinge ampla área, ultrapassa o
Arco de Purus e atinge as partes mais distais da Bacia
do Amazonas, até muitos quilômetros além da cidade
de Santarém no Pará. Na parte central da bacia a espessura pode atingir 90 m e, mais para oeste, devido à
lenta subsidência da época, os pacotes não ultrapassam
os 70 m de espessura, enquanto sobre o Alto Estrutural de Purus as espessuras são de no máximo 20 m
(SZATMARI et al., 1975) (Figura 4.3).
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Figura 4.1 - Seção esquemática dos ciclos evaporíticos nas bacias do Solimões e Amazonas. Notar localização das ocorrências
de silvinita no Ciclo VII (topo do Mb. Arari) na Bacia do Amazonas (copilado e modificado de SZATMARI et al., 1975).
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Figura 4.2 - Perfis representativos dos ciclos I, IA e II, mostrando o marco e as fases transgressivas e regressivas com aumento
de salinidade e a restrição da bacia do Amazonas (Compilação e modificação, a partir de SZATMARI et al., 1975).
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Figura 4.3 - Ciclo IIA mostra presença significativa de folhelhos supridos pela área continental, bem como de calcários marinhos no clico III formados durante evento transgressivo.
Aporte significativo de siliciclásticos entre os marcos 50 ao 40 no cilco IV. Prisma sedimentar do ciclo V com aporte de terrígenos, intercalado com calcários e anidrita.
Notar aumento da salinidade devido restrição da bacia com expressiva deposição de halita (Copilação e modificação, a partir de SZATMARI et al., 1975).
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4.5. CICLO III

Composto por calcários marinhos e anidritas,
geneticamente, relacionadas à salinidade das águas e,
por folhelho, siltito e arenito, a partir de aportes continentais (Figura 4.3). Este ciclo está entre os marcos
65 e 50, regionalmente se estende da Bacia do Solimões até o Arco de Gurupá na Bacia do Amazonas.
Este ciclo é bastante espesso e pode atingir até
300 m na Bacia do Solimões (Baixo de Juruá) e Bacia do
Amazonas (Sub-bacias do Urariá e Faro-Juriti). Paleoambientalmente, o mesmo padrão é apresentado por este
ciclo em relação aos anteriores. Entretanto, a regionalidade deste ciclo nos permite associá-lo a lagoas salinas interiores, que favoreceu a precipitação de sulfatos
diante da redução acentuada do afluxo de terrígenos
continentais. Portanto, a entrada de águas a partir do
continente foi mais restrita, e permitiu a precipitação das fácies concentradas (SZATMARI et al., 1975;
WOLF & SILVA, 1988).
4.6. CICLO IV

Compreende a base do marco 50 formada por
folhelhos e vai até o marco 40, situado na porção superior da Formação Itaituba. Neste ciclo também
são encontrados calcários marinhos, anidritas e arenitos intercalados com folhelhos, muito similar aos
do ciclo IIA. Na parte central da Bacia do Amazonas
o ciclo IV apresenta 175 m de espessura, enquanto na Bacia do Solimões não ultrapassa os 150 m.
Sobre as lagoas salinas remanescentes deste ciclo
instalaram-se ambientes deltaícos e leques aluviais,
com aporte de siliciclásticos de fontes continentais.
A massa de água desta fonte causou mudanças de
pH, reduziu o potencial de concentração das salmouras, e impediu a precipitação de cloretos de K e Mg
(SZATMARI et al., 1975) (Figura 4.3).
4.7. CICLO V

Este ciclo é balizado a partir do marco 40 na base
da Formação Nova Olinda (Mb. Fazendinha), até o
marco 30 na mesma unidade. Na Bacia do Solimões
não ultrapassam os 200 m de espessura, enquanto que
na parte central da Bacia do Amazonas, pode alcançar
255 m (Figura 4.3). Este ciclo si divide em dois intervalos, onde o inferior é dominantemente siliciclástico,
coalescem sobre lagos hipersalinos, estão associados
a arenitos de leques aluviais intercalados com folhelhos e, raramente, com calcários e anidrita nodular.

Ocorrem nas regiões leste e central da Bacia do Amazonas e, para oeste esta sequência é representada
por calcários, anidrita e intensa precipitação de halita
(SZATMARI et al., 1975; WOLF & SILVA, 1988). O intervalo
superior é evaporítico, formado por anidrita nodular,
halita grossa e laminada e recristalizada, bem como
raros calcários fossilíferos (SZATMARI et al., 1975;
WOLF & SILVA, 1988).
4.8. CICLO VI

Intervalo médio do Membro Fazendinha (Fm. Nova
Olinda), entre os marcos 30 ao 20 com empilhamento
constituído por calcários marinhos, anidrita nodular,
halita granular intercaladas com folhelho e siltito.
Intercalação com arenito ocorre na borda leste da
bacia, nas proximidades de Gurupá. Este ciclo está
organizado entre as bacias do Solimões e Amazonas, e
pode atingir até 125 m (Baixo de Juruá) a 175 m (Calha
Central), respectivamente (Figura 4.4). Na região de
Gurupá os calcários marcam os eventos transgressivos,
enquanto os arenitos foram depositados na borda da
bacia no evento regressivo. Neste ultimo evento se
desenvolveram lagoas com altíssima salinidade que
depositou espessas camadas de halita com teor de
bromo entre 20 ppm a 80 ppm (SZATMARI et al., 1975;
WOLF & SILVA, 1988).
4.9. CICLO VII

Em relação aos demais este sem dúvida é o mais
importante, pois guarda registos de hipersalinidade,
e contextualiza a Bacia do Amazonas, junto às bacias
de classe mundial, portadora de cloreto de potássio
(Ex: Bacia de Elk Point - Devoniano, Saskatchewan-Canadá;
Bacia de Williston, Devoniano/Jurassico, Dakota do
Norte - USA). Este ciclo compreende os marcos 20 ao
10 e, está posicionado no topo do Mb. Fazendinha
(SZATMARI et al., 1975; CUNHA et al., 2007) (Figura 4.4).
A precipitação de sais de potássio e magnésio é o maior
evento de restrição da bacia, resultante da hipersalidade
das salmouras em condições extremamente áridas.
Os cloretos, especificamente a silvinita, estão restritos às áreas de Urariá e provavelmente a região de
Faro-Juriti, conforme detectado pelo sinal de raios
gama no poço 2-PR-1-PA, e no poço 2-AP-1A-PA corroborado por testemunhos de sondagem. A regionalidade deste ciclo abrange a parte oeste e central da
Bacia do Amazonas, com máximas espessuras entre
150 m a 200 m, preservados, devido ao acentuado
processo de subsidência.
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Figura 4.4 - Notar significativo aporte de folhelhos na base do ciclo VI, intercalado com calcários e anidrita, relacionados geneticamente a lagoas salinas residuais.
No ciclo VII observar destaque para camada de silvinita detectada pelos raios gama, com altas concentrações de bromo. No ciclo VIII a base é siliciclástica
intercalada com halitas, enquanto ciclo IX há mesclagem de fácies continentais e marinhas (Copilação e modificação, a partir de SZATMARI et al., 1975).
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4.10. CICLO VIII

Ocorre restritamente a leste da Bacia do Amazonas
e, ao Baixo do Juruá na Bacia do Solimões em caráter isolado, posicionado entre os marcos 7 ao 3, balizado por folhelhos (Figura 4.4). Na Bacia do Solimões
foram depositados calcários marinhos intercalados
com folhelhos, enquanto que na Bacia do Amazonas depositou sulfatos nodulares (anidrita), cloreto
de sódio (halita) recristalizado e cristaloblástico, com
rede argilosa, formados em salmouras diluídas, bem
como por siliciclásticos constituídos por folhelho vermelho, siltito e arenito, intercalados em coluna de até
200 m de espessura.
4.11. CICLO IX

Este é o último ciclo depositado no sistema evaporítico amazônico, caracteristicamente ainda mais
restrito que os descritos anteriormente e, que ocupa

a parte central do Baixo de Juruá e parte centro-oeste
da Bacia do Amazonas, com espessuras de 40 m no
poço 2-TU-1-AM e 350m no poço 1-AX-1-AM, respectivamente (SZATMARI et al., 1975; WOLF & SILVA, 1988).
Na seção em que foi definido está posicionado entre o
marco 3 ao 0, e é constituído por anidrita, halita, raras
lentes de calcário marinho, siltito e arenito (Figura 4.4)
(SZATMARI et al., 1975). As principais feições deste ciclo
se assemelham apenas no Baixo de Juruá, enquanto
a parte oeste da Bacia do Amazonas se manteve preservada, pois havia conexões das lagoas restritas com
leques aluviais que se instalaram na borda das bacias.
Tal sedimentação clástica se torna mais acentuada
gradativamente para o topo da sequência, até marcar o
final do sistema Permo-Carbonífero, onde intercalações
episódicas entre anidrita e calcários marinhos, testemunham eventuais entrada do mar na bacia à época
da passagem definitiva para a fase continental, formalizada como Formação Andirá (SZATMARI et al., 1975;
WOLF & SILVA, 1988; CUNHA et al., 2007).
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1. MERCADO CONSUMIDOR E APROVEITAMENTO
ECONÔMICO DA SILVINITA

Os depósitos de silvinita, já quantificados no Estado
do Amazonas (Arari, Fazendinha e Autazes), permitem
que sejam aproveitados economicamente, devendo esse
aproveitamento ser iniciado pelo depósito de Autazes,
em função do minério estar em profundidades mais
rasas (650 m a 860 m).

A silvinita a ser explotada no estado do Amazonas,
possivelmente, deverá ter destinação, exclusivamente,
interna, pois deverá suprir a demanda necessária do
componente potássico na maior zona do agronegócio
nacional que corresponde à região de Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e a quádrupla fronteira denominada
de MATOPIBA, que compreende os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, além de suprir também
as necessidades dos estados do Amazonas, Pará, Amapá,
Rondônia e Roraima (Figura 5.1).

Figura 5.1 - Principais áreas de produção e expansão agrícola com grandes propriedades rurais, além de
áreas que produzem cerca de 50% da produção nacional (Modificado da Fonte: Potássio do Brasil Ltda.,
DNIT, ANTT, ANTAQ, INFRAERO).
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O potássio descoberto no Amazonas é estratégico
para o Brasil e sua produção tem grandes chances de ser
efetivada, em função da redução dos custos de implantação do projeto por estar localizado a 120 km de Manaus.
A área está situada em uma região com excelente infraestrutura, disponibilidade de mão de obra qualificada,
porto, estradas asfaltadas e energia abundante, a qual
está interligada ao sistema nacional.
Some-se a isso, a necessidade que o Brasil tem de
produzir potássio para alavancar a agricultura do estado
e de todo o país, bem como para estancar a evasão de
divisas correspondente à importação desse fertilizante
(94% de nossas necessidades), que em 2017 representou
uma cifra de U$ 2,44 bilhões (DNPM, 2017ab). Em 2017
as importações alcançaram a marca de 9,674 Mt, e em
2018 a cifra com importações já somam US$ 1,05 bilhões
apenas no 1º semestre (DNPM, 2018).

O potencial apresentado para os dois depósitos foi de
aproximadamente 1,15 bilhão de toneladas de minério
de potássio em 45 áreas de conceções. Entretanto, por
considerar que as reservas licitadas faziam parte de um
grupo de minerais estratégicos para o país, o Governo
Federal, por meio do Ministério de Minas e Energia, resolveu cancelar a venda dos depósitos supracitados.
Atualmente, na Bacia do Amazonas são conhecidos um
total de 360 autorizações de pesquisa, 106 requerimentos
de pesquisa, 8 concessões de lavra e 3 requerimento de
lavra para sais de potássio (SIGMINE-ANM, 09/10/2019).
As empresas envolvidas são: à Amarilo Mineração
do Brasil Ltda., Amazonas Exploração e Mineração Ltda.,
Falcon Metais Ltda., Mineração Sul Americana Ltda.,
Petróleo Brasileiro S/A., Potássio Ocidental Mineração
Ltda., Potássio do Brasil Ltda., e Serviço Geológico da
Amazônia Ltda (Figura 5.2).

5.2. CONCESSÕES MINERÁRIAS PARA SAIS
SOLÚVEIS NA BACIA DO AMAZONAS

5.3. GEOFÍSICA

A presença de cloreto de sódio na Bacia do Amazonas
foi detectada pela primeira vez no ano de 1957, a partir
da perfuração do poço 1-NO-1-AM, a uma profundidade de 802 m. Por outro lado, o mixing de cloreto de
sódio e potássio (silvinita) foi detectado em 1974, por
meio dos furos 1-FZ-1-AM e 9-FZ-2-AM (Fazendinha),
localizado no município de Nova Olinda do Norte.
Posteriormente, a petroleira brasileira criou em 1977
a subsidiária PETROMISA (Petrobras Mineração S/A.),
com o objetivo de desenvolver a pesquisa e exploração
destes sais, assim como o fez inicialmente com a mina de
Taquari-Vassoura em Sergipe.
Em 1982, a estatal brasileira voltou a descobrir
novas reservas de sais de potássio na região do rio Arari,
município de Itacoatiara, e mais para leste, detectaram novas ocorrências na cidade de Faro, região centro
norte da bacia.
Em 1999, a Petrobras informou a ANP sobre a descoberta de hidrocarboneto no município de Silves, mais
precisamente gás e condensado, por meio do poço
1-RUT-1-AM (Rio Uatumã). Este poço além de mostrar
o potencial gaseífero da região, também ampliou as
possibilidades para pesquisa de sais de potássio além
dos limites de Fazendinha e Arari. A ocorrência neste
poço está no intervalo entre 1.030 m a 1.035 m, onde
foi detectada uma camada de silvinita, a qual pode apresentar regionalidade.
No ano de 2008, o governo brasileiro, por meio da
Petrobras, abriu licitação para a venda dos depósitos de
Arari e Fazendinha, no qual saiu vencedora a empresa Falcon Metais Ltda., uma subsidiária do grupo de investimentos
Forbes e Manhattan, pelo valor de U$ 96 milhões de dólares.

Os dados geofísicos utilizados neste trabalho são de
domínio público e disponibilizados gratuitamente pela
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), conforme protocolos 124218, 123811,
124215 e 124217, de 15/12/2015 para fins de pesquisa.
O trabalho foi concentrado em duas áreas específicas,
dentre outros motivos, devido a uma malha relativamente
densa de dados de sísmica 2D, aliada a informações de
perfilagem de poços entre as linhas sísmicas.
As duas áreas escolhidas foram o campo de Azulão
(assim denominado pela Petrobrás), situado à cerca 200 km
a leste-nordeste de Manaus entre os rios Amazonas
e Uatumã e a segunda área foi o campo de Abacaxis
(assim denominado pela CPRM neste trabalho), situado
também à cerca de 200 km a leste-sudeste de Manaus
(Figura 5.3).
5.3.1. Interpretação de seções sísmicas
do Campo de Azulão
Foram utilizados dados de 19 seções sísmicas 2D no
domínio do tempo, dispostas numa malha com espaçamento médio de 2,5 km entre as linhas NW e de 2 km
entre as linhas NE (Figura 5.4). A numeração das linhas e
nomenclatura dos poços seguem também na tabela 5.1.
O poço 1-RUT-1-AM foi perfurado praticamente sobre
a projeção na superfície da seção sísmica S0254-0151.
Esta seção, portanto, foi uma importante balizadora
dos refletores das demais seções, principalmente para
aquelas com ausências de poços próximos disponíveis
para este trabalho. Os eventos de maior contraste de
impedância e, por consequência, de maior refletividade,
foram interpretados e marcados em 19 seções sísmicas,
e todas estão apresentadas no ANEXO I deste trabalho.
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Figura 5.2 - Localização de áreas com requerimentos e solicitações de pesquisa, bem comocom requerimento
e concessões de lavra, solicitadas junto a ANM. Notar contextualização dos depósitos de silvinita e poços
com ocorrência de sais de potássio.

Figura 5.3 - Localização das linhas sísmicas sobre os principais campos estudados.
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Figura 5.4 - Localização das linhas sísmicas e poços no campo de Azulão, mostrando a seção D-D'

Tabela 5.1 - Número das seções sísmicas
e poços no campo de Azulão.
LINHAS SÍSMICAS

POÇOS

254-133, 254-134, 254-135, 254-136

3-AZU-1-AM

254-137, 254-138, 254-139, 254-140,

3-RUT-2-AM

254-141, 254-150, 254-151, 254-152

1-RUT-1-AM

254-153, 254-156, 254-159, 254-160

3-RUT-3-AM

254-161, 254-163, 219-253

1-ITP-1-AM

Como exemplo, escolheu-se a interpretação da seção
S0254-0151 para ilustrar os refletores correspondentes
aos principais contrastes litológicos e principais discordâncias, segundo os poços 1-RUT-1-AM e 3-RUT-2-AM
(Figura 5.5).
De uma maneira geral, todas as seções deste campo
foram interpretadas como tendo o topo da formação
Itaituba em ~1000 ms; o topo da Formação Nova Olinda
em ~500 ms e o topo da Formação Andirá em ~300 ms.
Além disso, um evento magmático datado do Triassico (ZALÁN, 2004) gerou soleiras de diabásio e também podem ser percebidas em todas as seções.
Na maioria das linhas sísmicas pôde-se mapear uma
primeira soleira S1, que trunca o topo da Formação
Andirá e a base da Formação Alter do Chão. Ao menos
outras duas soleiras, S2 e S3, também se encontram intrudidas na Formação Nova Olinda entre a
sequência evaporítica.

Conforme o poço 1-RUT-1-AM, entre a Formação Alter do Chão e a Formação Nova Olinda, existe
uma camada de diabásio com 437 m de espessura.
Esta intumescência foi interpretada como lacólito L
(Figura 5.5), com origem posterior à soleira S1, evidenciada pelo arqueamento e descontinuidade da
soleira no topo do lacólito. Outro fato importante são
as formas convexas entre as coordenadas 365000 e
370000 (UTM), as quais poderiam levar à interpretação de camadas dobradas, mas os dados de poços mostram que tal soerguimento é inexistente (Figura 5.5).
Portanto, trata-se de típico efeito pull-up, causado pelo
traveltime que é a redução do tempo de trânsito da onda
(TIEMAN, 1994). Especificamente, o pull-up foi devido ao
aumento de velocidade da onda no lacólito L, enquanto
que lateralmente a energia se propagou em baixa velocidade no meio siliciclástico.
Existe também o efeito pull-down que, ao contrário
do efeito pull-up, causa o abaulamento de parte do
refletor no domínio do tempo devido ao aumento do
traveltime. Ambos podem estar presentes em outras
seções, assim como na figura 5.5, onde se destaca
o topo da sequência evaporítica (H), entre 600 ms e
700 ms, com silvinita intercalada. Segundo o poço
1-RUT-1-AM, esta camada tem 5 m de espessura e se
encontra a 1.030 m de profundidade. A seção sísmica
supracitada mostra ainda que o refletor "H" apresenta
continuidade lateral de cerca de 20 km de extensão do
extremo SW ao extremo NE.
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Figura 5.5 - Principais eventos interpretados na seção sísmica S0254-151 com base no tempo VSP
e perfil sônico dos poços 1-RUT-1-AM e 3-RUT-2-AM.

Com base nos poços da seção D-D' (5.4), foi produzida
uma seção sísmica composta usando trechos de linhas
próximas e paralelas à direção da seção (Figura 5.6).
Em seguida procederam as projeções dos poços nesta
seção mesclada, que serviram de referência para a regularização e controle da seção geológica D-D', com eventos
estruturais e estratigráficos como: falhas, intrusões e
continuidade das camadas entre os poços. As seções
sísmicas completas e interpretadas dos trechos utilizados
na figura 5.6 encontram-se no ANEXO II.
Por sua vez, o poço 1-ITP-1-AM, na porção mais a
leste do campo, foi perfurado praticamente sobre a
projeção na superfície da linha sísmica S0254-0160.
Portanto, esta seção também foi uma importante balizadora dos refletores, principalmente para os que ocorrem
mais a leste do campo (Figura 5.7).
Na Formação Nova Olinda, enquanto todos os outros
poços interceptaram a soleira S2 com espessura que
varia entre 50 m e 90 m, o poço 1-ITP-1-AM, por sua
vez, mapeou entre o topo da Formação Nova Olinda e
topo da camada H, uma soleira de 586 m de espessura.
A figura acima mostra o topo da Formação Nova Olinda
na porção SW em um nível muito mais raso que na porção centro-NE da seção (312 m). A espessa camada de
diabásio (S2) também tem seu topo em nível muito mais
raso na porção SW do que na porção centro-NE.

Já o topo da camada H e o da Formação Itaituba,
conforme o poço projetado na figura 5.7 está a 1.140,0 m
e 1.951,0 m de profundidade, respectivamente. Essas profundidades, quando confrontadas com os quatro poços
projetados na figura 5.4, mostram que esses topos estão
em níveis mais profundos da bacia. Portanto, essa dobra
dos refletores abaixo desta espessa soleira S2 trata-se
na verdade de outro efeito pull-up.
Já o soerguimento da Formação Nova Olinda na
porção SW é real e comprovado pelo poço 1-ITP-1-AM.
Este soerguimento muito provavelmente foi causado pela
injeção anômala de magma nesta porção do campo, que
deu origem à soleira de diabásio de 586 m nos arredores
deste poço, pelo menos.
5.3.2. Resultados da integração das seções
sísmicas para o Campo de Azulão
Os refletores interpretados nas 19 seções sísmicas foram correlacionados uns aos outros, e balizados
pelos cinco poços da tabela 5.1. Os eventos de maior
refletividade e com alcance ao longo de toda seção,
como topos das formações, topos de soleiras e alguns
outros eventos na sequência evaporítica, foram marcados e separados por padrão de cores, conforme
legenda da figura 5.8.
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Figura 5.6 - Trechos mesclados de seções sísmicas mais próximas e mais paralelas à direção da seção geológica
(D-D'). Notar a rastreabilidade da camada de halita que hospeda a mineralização de silvinita.
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Figura 5.7 - Seção sísmica S0254-0160 amarrada com poço 1-ITP-1-AM.

Figura 5.8 - Amarração dos refletores das 19 seções sísmicas do campo de Azulão.
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A figura 5.8 mostra as superfícies geradas a partir dos
eventos de maior refletividade ilustrados na figura acima.
Para efeito de localização, além do eixo triaxial abaixo de
cada uma das figuras, as superfícies da figura 5.9A seguem
a mesma orientação das linhas vistas em planta, como
na figura 5.9. Outra maneira de se orientar é pela porção
verde da primeira superfície, que está a NW do campo.
A superfície S1, ainda dentro da Formação Alter do
Chão, trata-se de uma soleira de diabásio, fragmentada
por algumas janelas (cor branca na superfície), possivelmente por falta de preenchimento magmático que deu
origem a esta soleira.
Segundo o poço 3-AZU-1-AM, há ausência de soleiras
na base da Formação Alter do Chão, porém a figura 66 mostra continuidade do refletor sísmico. Além disso, nota-se
redução da refletividade de todas as seções NW-SE
na porção NW do campo. Os levantamentos sísmicos
S0254-135 e S0254-0136, que estão entre o poço mencionado, foram escolhidos para ilustrar essa diminuição
no padrão de refletividade na porção NW (Figura 5.10).
Mostrar-se-á, na sequência das superfícies mais rasas
para as mais profundas, as principais feições e particularidades dos principais refletores.
A primeira superfície 3D (Figura 5.11) foi gerada a
partir da interseção do conjunto de refletores interpretados como sendo o topo da primeira soleira na Formação
Alter do Chão. Nela se destacou cinco feições nomeadas
de A, B, C, D e G, sendo:

Provável efeito pull-down (A)
Os poços 2 e 3, que interceptam esta soleira, marcam
seu topo em torno de 370 m. Análise de velocidade e
conversões tempo-profundidade sugerem um topo de
soleira em torno de 320 m na região A, portanto o topo
não é mais profundo como a estrutura aparente A sugere.
Topo da Formação Nova Olinda (B)
A região B transcende a soleira de diabásio e teve
seu topo interpretado como sendo a topo da Formação
Nova Olinda, em nível mais elevado que o topo da soleira
no seu entorno.
Topo do lacólito L (C)
A região circunscrita "C" trata-se do topo da intumescência L vista na figura 5.6.
Região de menor profundidade do topo da soleira S1 (D)

Como esperado, o topo da soleira S1 atinge níveis de
menor profundidade na porção "D", que fica a NW do
campo (região mais próxima da borda da bacia). Inclusive,
nota-se ausência de soleira em alguns setores da região "D"
(formação de janelas ilustradas na cor verde). Esta região
está limitada a NW por uma descontinuidade lateral, que
foi interpretada como zona de topo siliciclástico.

A

B

C

D

Figura 5.9 - Superfícies dos principais eventos em diferentes ângulos (S1, S2 e S3: Soleiras de diabásio;
H: Topo da subsequência evaporítica com halita e potencial para KCl).
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A

B

Figura 5.10 - (A) e (B) Mudança de refletividade indicando passagem
da soleira de diabásio para camada siliciclástica.

Topo siliciclástico (G)

Efeito pull-up (C)

A diminuição da refletividade na região "G" (Figura
5.9) levou à interpretação da discordância lateral entre a
região "D" e a região "G", com transição para provável topo
siliciclástico em vez de soleira de diabásio (Figura 5.11).
A segunda superfície 3D (Figura 5.12) mostra o topo
da Formação Andirá, também com topo em menor profundidade na região NW. Nela destacaram-se duas importantes feições, sendo elas:

Superfície de traveltimes menores causados pelo
lacólito "L", que tem sua base justaposta no topo da
Formação Nova Olinda na região "C".

Topo da Formação Nova Olinda (B)

A quarta superfície 3D (Figura 5.14) representa o topo
da soleira S2 (caracterizada na Figura 5.9), intercalada na
sequência evaporítica da Formação Nova Olinda.
Assim como nas camadas superiores, o efeito
pull-up na região "C" e a porção de menor profundidade "D" também foram destacados nesta figura.
O maior destaque, porém, é a região "E", que apresenta forte intumescência causada pela maior injeção de
magma. Este, por sua vez, deu origem à espessa camada
de diabásio, com 586 m de espessura no entorno do
poço 1-ITP-1-AM, pelo menos. Esta superfície mostra
que o corpo de diabásio extrapola a região do poço em
grande parte da porção oeste do campo.
Os refletores que deram origem a quinta superfície
3D (Figuras 5.15A e 5.15B, em diferentes ângulos de
visão) foram interpretados como o topo da sequência
evaporítica imediatamente abaixo da soleira S2 "H".

A região "B" transcende a Formação Andirá e teve
seu topo interpretado como sendo o topo da Formação
Nova Olinda. Evidencia um soerguimento pontual da Fm.
Nova Olinda, que se apresenta em nível mais elevado que
o topo da Formação Andirá no seu entorno.
Lacólito L (C)
A intumescência L tem sua base no topo da Formação Nova Olinda e corta toda a Formação Andirá
na região "C".
A terceira superfície (Figuras 5.13A e 5.13B) ilustra
o topo da Formação Nova Olinda no domínio do tempo
em dois diferentes ângulos. Destaca-se neste refletor:

Região proximal de topo mais raso da Formação Nova
Olinda (D)
Região arqueada da Formação Nova Olinda (E)
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Figura 5.11 - Superfície 3D representativa do topo da soleira S1 no domínio do tempo.
(A) Provável efeito pull-down; (B) Topo da Formação Nova Olinda; (C) Topo do lacólito L; (D) Região de menor
profundidade do topo da soleira S1 (G) Topo siliciclástico. Poços utilizados na representatividade
(1: 3-AZU-1-AM; 2: 3-RUT-2-AM; 3: 1-RUT-1-AM; 4: 3-RUT-3-AM; 5: 1-ITP-1-AM).

Figura 5.12 - Superfície 3D representativa do topo da Formação Andirá no domínio do tempo.
(B) Topo da Formação Nova Olinda; (C) Topo do lacólito L. Perfis utilizados no balizamento do estudo
(1: 3-AZU-1-AM; 2: 3-RUT-2-AM; 3: 1-RUT-1-AM; 4: 3-RUT-3-AM; 5: 1-ITP-1-AM).

Os poços mostram que existe, entre a base da soleira S2 e o
topo da primeira camada de sal, moderado a forte contraste
de impedância acústica, ou seja, há contraste de vagarosidade de duas décadas da base da soleira para o topo do
sal no poço 3.
Ainda segundo o poço 3, a camada de silvinita tem
seu topo a 25 m da base da soleira, a 1.030 m de profundidade. Entre a silvinita e a base da soleira existe uma
subsequência evaporítica, que teria seu topo representado pela figuras 5.15A e 5.15B.

A interpretação do topo desta camada na região "E",
segundo o poço 5, estaria relacionada ao evaporito com
topo em torno de 1.140 m, portanto mais profunda que
em outras regiões do campo (~1.000 m). Logo, a porção
"E" não se trata de uma porção de menor profundidade
do início da sequência evaporítica, mas sim de mais
um efeito pull-up causado, assim como na porção C,
pelo espessamento da soleira de diabásio acima desta.
A porção D foi destacada apenas para dar consistência as
superfícies anteriores e mostrar que este evento também
atinge níveis mais rasos nesta região.
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A

B

A

Figura 5.13 - (A) e (B) Superfícies 3D representativas do topo da Formação Nova Olinda no domínio do tempo,
onde: (C) É o Efeito pull-down; (D) É a Região proximal de topo mais raso da Formação Nova Olinda;
(E) É a Região arqueada da Formação Nova Olinda. Perfis de poços utilizados para balizamento
do estudo (1: 3-AZU-1-AM; 2: 3-RUT-2-AM; 3: 1-RUT-1-AM; 4: 3-RUT-3-AM; 5: 1-ITP-1-AM).

Figura 5.14 - Superfície 3D representativa do topo da soleira S2 no domínio do tempo. (C) Efeito pull-down;
(D) Região proximal de topo mais raso da Formação Nova Olinda; (E) Corpo de diabásio. Perfis de poços utilizados
para o balizamento do estudo (1: 3-AZU-1-AM; 2: 3-RUT-2-AM; 3: 1-RUT-1-AM; 4: 3-RUT-3-AM; 5: 1-ITP-1-AM).

Por último, se destaca o trend F que é uma região
de "vale" alongado e que contém ao menos parte da
camada de silvinita interceptada pelo poço 3-AZU-1-AM.
Não foi detectada sobre esta zona "F" qualquer estrutura capaz de gerar um efeito pull-down (aumento do
traveltime). Desta forma, esta parte pode ter sido formada anteriormente à deposição do sal, e serviu como
uma região favorável à formação de lagoa restrita, hipersalina, condição básica para deposição do cloreto de
potássio (KCl) (Figura 5.15A e 5.15B).

A sexta superfície 3D destacada foi o topo da
Formação Itaituba, onde ainda se nota em menor
abrangência, o mesmo efeito pull-up na região C e
níveis de menor profundidade na região "D" do topo
da formação (Figura 5.16). Como evento principal,
destacou-se o trend "F", que, conforme dito anteriormente, pode tratar-se de um "vale" alongado que,
se pretérito à deposição do sal, poderia ter condicionado à formação de lagoa restrita supersalina após
transgressões marinhas.
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A

B

Figura 5.15 - (A) e (B) Superfície 3D representativa do topo da sequência evaporítica
no domínio do tempo. (C) Efeito pull-down; (D) Região proximal de topo mais raso;
(E) Efeito pull-down; (F) Trend de possível deposição de silvinita).

Figura 5.16 - Superfície 3D representativa do topo da Formação Itaituba no domínio do tempo.
(C) Efeito pull-down; (D) Região proximal de topo mais raso; (F) Região de vale. Perfis de poços utilizados
para o balizamento do estudo (1: 3-AZU-1-AM; 2: 3-RUT-2-AM; 3: 1-RUT-1-AM; 4: 3-RUT-3-AM; 5: 1-ITP-1-AM).

5.3.3. Interpretação de seções sísmicas
da área de Abacaxis
Foram utilizados para interpretação dados de
6 seções sísmicas 2D no domínio do tempo, que estão
dispostas quase que paralelas e perpendiculares entre si
e com espaçamento médio de 4 km entre as linhas NW
e de 6 km entre as outras duas linhas NE (Figura 5.17).
A numeração das linhas e nomenclatura dos poços estão
apresentados na tabela 5.2.
O poço 1-AX-1-AM foi o mais próximo das linhas
sísmicas do campo e, portanto, o único balizador dos
refletores das seis seções sísmicas.

Assim como nos poços do campo de Azulão (PETROBRAS), neste poço também foi realizada análise dos
tempos VSP e das velocidades obtidas, a partir do perfil
sônico com o objetivo de integrar as estratigrafias deste
poço aos refletores interpretados nas seções sísmicas.
Os eventos de maior contraste de impedância e, por
consequência de maior refletividade, foram balizados
com o poço 1-AX-1-AM, interpretados e marcados em
todas as seções (Figura 5.18 e 5.19).
De uma maneira geral, todas as seções deste campo
foram interpretadas como tendo o topo da Formação
Itaituba em ~1400 ms; o topo da Formação Nova Olinda
em ~750 ms e o topo da Formação Andirá em ~400 ms.
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Figura 5.17 - Localização das linhas sísmicas e poços no campo de Abacaxis.

Tabela 5.2 - Número das seções sísmicas
e do poço no campo de Abacaxis
LINHAS SÍSMICAS

POÇOS

254-297, 254-298, 254-299,
254-307, 254-312, 254-313

1-AX-1-AM

Todas as seções com orientação NW mostram o topo da
Formação Itaituba com mergulho relativamente acentuado na direção NW, sentido ao depocentro da bacia.
Na Formação Nova Olinda, de provável topo evaporítico, além da sequência evaporítica até a base da
formação, destaca-se a intrusão de ao menos duas
soleiras de diabásio com mais de 100 m de espessura
nos arredores do poço. Este evento pode ter desencadeado movimentos halocinéticos, com formação de
pequenos domos no topo desta unidade e/ou formação
de estruturas dômicas, evidenciadas nas seções pela
letra D, que cortam alguns refletores ou impedem a
continuidade dos mesmos (Figura 5.18A). Ainda dentro
da Formação Nova Olinda, o poço 1-AX-1-AM mostra,
entre 2.165 m e 2.180 m de profundidade, duas lentes de sal com alta contagem no perfil gama, o que
pode indicar presença anômala de KCl. Esta camada
encontra-se intercalada em um pacote sedimentar de
moderado contraste de impedância acústica na profundidade de 2.108 m. Esse topo foi correlacionado nas
seções sísmicas e indicado pela letra "A" entre ~1.100 ms,
a SE, e ~1.300 ms, a NW.

O topo da Formação Andirá também é bem marcado
em todas as seções e apresenta falhamentos e deformações importantes. Acima dela, outro refletor chama
a atenção devido a forte refletividade e continuidade
da camada ao longo de todas as seções. No entanto, o
poço 1-AX-1-AM não mostra litologias da Formação Alter
do Chão com fortes contrastes de impedância, porém
nota-se um pacote sedimentar de velocidades mais elevadas e bem comportadas a partir da profundidade de
420 m, segundo o poço. Isso, portanto, só poderia ser
explicado se houvesse uma discordância no interior da
Formação Alter do Chão.
As estruturas dômicas verticalizadas na área de
estudo, assim como estruturas similares (MOHRIAK
et al., 2008), que aparecem em todas as seções do campo
(exceto na linha 0254-313), acompanham um trend
com direção de aproximadamente E-W (Figura 5.20A).
O entendimento acerca destas estruturas é que, possivelmente, trata-se de um corpo sólido, extenso, encaixado
na sequência sedimentar e discordante em quase toda a
Formação Nova Olinda. A figura 5.20B, ilustra um esboço
da projeção desta estrutura em superfície na imagem de
satélite, com a localização das linhas e a posição onde
esta estrutura é interceptada.
5.3.4. Resultado da integração das seções
sísmicas da área de Abacaxis
No campo de Azulão, também foram geradas
superfícies 3D dos principais eventos interpretados, a
partir das seções do campo de Abacaxis (Figuras 5.83).
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Figura 5.18 - Seções sísmicas que mostram feições, possivelmente, geradas por halocinese e dissolução de
sal. (A) L254-297 com estrutura de diápiro bem marcada; (B) L254-307 mostra pouco efeito de diapirismo;
(C) L254-298 com evento halocinético bem marcado, onde é possível observar provável almofada de sal.
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Figura 5.19 - Seções sísmicas com alto contraste de impedância acústica. (A) L254-299 com estrutura
de domo salino; (B) L254-312 com provável redução do tamanho do domo salino; (C) L254-313.
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Figura 5.20 - (A) Estruturas dômicas com trend aproximadamente E-W; (B) Em vermelho é apresentada
localização do trend de estruturas dômicas, observadas nas seções sísmicas apresentadas acima.

A seção S0254-312 foi escolhida como plano de interceptação das superfícies apenas para melhor orientação do
ângulo de visão. No entanto, devido à baixa densidade
de linhas sísmicas neste campo, preferiu-se evitar interpretações de detalhe. Apesar desta limitação, as figuras
5.21A e 5.21B ilustram bem a estratigrafia dos principais
eventos interpretados, inclusive o provável topo da subsequência evaporítica "A" com KCl intercalado.
O topo da provável subsequência evaporítica, que
contém lentes de KCl intercaladas na região do poço
1-AX-1-AM (Figura 5.22), tem níveis de profundidade
aparente mais rasos na região B da superfície (centro-SE).
5.4. POÇOS ESTUDADOS

Foram analisados um total de cinquenta e um poços
da Bacia do Amazonas, dos quais, vinte e quatro estão
localizados no Estado do Amazonas e vinte e sete no
estado do Pará. Deste universo, oito poços apresentaram ocorrências de silvinita, quatro estão no Estado do
Amazonas, entre Nova Olinda do Norte e São Sebastião
do Uatumã, e os demais no Estado do Pará, entre os
municípios de Faro e Juruti (Tabela 5.3).
A figura abaixo mostra espacialização e disposição das seções geológicas dos furos analisados, bem
como em destaque os furos 1-RUT-1-AM (Rio Utumã-1),
1-RPV-1-AM (Rio Pacoval-1), 2-PR-1-PA (Paraná da Rosa1), 2-AP-1A-PA (Arapiuns-1A), 2-UA-3-AM (Rio Urariá-3),
9-FZ-004-AM (Fazendinha-4), 9-PJ-1-PA (Projeto Juruti),
2-PR-1-PA (Paraná da Rosa-1) todos mineralizados em
silvinita (Rio Uatumã-1) (Figura 5.23).
O perfil litológico do poço 1-RUT-1-AM mostra que a
silvinita apresenta camada com 4,5 m de espessura, localizada no intervalo entre 1.030,5 m a 1.035,0 m de profundidade, com sinal gama de 225 API, e está posicionada
entre duas camadas de halita, onde a capeadora mede
8 m e a basal 43,5 m de espessura, respectivamente.

No furo 9-FZ-4-AM, mais precisamente no intervalo de
1.555 m a 1.558,5 m de profundidade, a silvinita possui
3,5 m de espessura, e, conforme a descrição do testemunho no. 6, é branca, leitosa, em parte alaranjada, fina,
maciça, semidura e é intercalada por níveis milimétricos
de halita cinza claro e lâminas contorcidas de anidrita
cinza esbranquiçada. No perfil do poço 1-RPV-1-AM
(1-BRSA-9-AM), a silvinita apresenta uma camada de
1,5 m de espessura no intervalo mineralizado entre 1.178,5 m
a 1.180 m de profundidade, com sinal gama de 202
API, capeada por uma camada de calcário com 4 m de
espessura, enquanto a camada basal mede 47 m de
espessura. A silvinita no poço 2-PR-1-PA apresenta 2 m
de espessura, no intervalo de 1.155 m a 1.157 m de
profundidade (intervalo não testemunhado), com sinal
gama de 98 API, posicionada entre duas camadas de halita
entre 1.153,5 m a 1.155,0 m e 1.157,0 m a 1.231,0 m,
respectivamente (Figura 5.24).
No perfil litológico do poço 2-AP-1A-PA a silvinita
apresenta 2 m de espessura entre 1.628 m a 1.630 m,
com sinal gama de aproximadamente 158,5 API, posicionada entre duas camadas de halita entre 1.625 m
a 1.628 m e 1.630 m a 1.701,5 m, respectivamente
(Figura 5.24).
Na figura 5.25, são apresentados os poços 1-TR-1-PA,
1-PFJ-3-PA, 9-PFJ-2-PA e 9-PJ-2-PA, localizados na parte
centro-norte da bacia e próximos a poços com ocorrências
de silvinita. O primeiro apresenta dentro de um pacote de
sal de, aproximadamente, 60 m de espessura, uma anomalia, inicialmente interpretada como folhelho. O poço
1-PFJ-3-PA, no intervalo entre 1.467 m a 1.470,5 m, também indica presença de uma camada de folhelho entre
um pacote de halita, porém com espessura de aproximadamente 80 m. Destoante dos demais, o intervalo entre
1.519,5 m a 1.521,5 m, do poço 9-PFJ-2-PA foi interpretado como uma camada de siltito, dentro de uma camada
de halita com, aproximadamente, 70 m de espessura.
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Figura 5.21 - Superfícies dos principais eventos observadas em diferentes ângulos.

Figura 5.22 - Superfície representativa no domínio do tempo do topo da subsequência evaporítica
com potencial para KCl.

Tabela 5.3 - Poços analisados e suas profundidades finais de perfuração.
POÇOS

LATITUDE

LONGITUDE

P* (m)

COTA (BAP)**

MR***

ESTADO

1-AX-1-AM

04°16’25,28”

58°42’42,54”

3751,5

40,0

46,0

1-BL-1-PA

03°57’38,99”

55°48’02,99”

1375,1

135,0

138,0

Pará

1-BR-1A-PA

02°38’52,12”

54°54’04,14”

3376,0

163,4

167,0

Pará

1-RX-2-AM

04°35’46,79”

58°11’45,58”

2312,3

55,0

58,0

Amazonas

1-CAST-2-AZ

04°49’17,00”

59°15’07,00”

1623,2

-

-

Amazonas

1-CAST-1-AZ

05°05’30,00”

59°21’50,00”

1102,3

-

-

Amazonas

1-UR-1-AZ

03°06’53,00”

58°51’12,00”

2650,0

-

-

Amazonas

1-RCM-1-AM

03°53’49,42”

60°37’28,42”

1784,0

32,7

39,5

Amazonas

1-MNST-1-AZ

02°56’55,00”

60°00’45,00”

1500,0

-

-

Amazonas
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Tabela 5.3 - Poços analisados e suas profundidades finais de perfuração (continuação).
POÇOS

LATITUDE

LONGITUDE

P* (m)

COTA (BAP)**

MR***

ESTADO

1-AB-1-PA

03°34’47,57”

54°49’59,45”

1380,0

90,0

96,0

Pará

1-AC-1-PA

02°31’14,99”

54°58’30,00”

3579,8

14,0

18,0

Pará

1-FO-1-PA

03°46’07,00”

55°26’58,02”

1738,6

15,0

18,0

Pará

1-FZ-1-AM

03°43’35,33”

58°57’03,06”

2858,0

23,0

28,0

Amazonas

1-JUT-1-PA

03°18’53,06”

56°38’03,70”

3342,0

49,3

56,0

Pará

1-MA-1-PA

02°06’36,00”

54°19’51,02”

3056,7

17,0

20,0

Pará

1-PB-1-PA

04°07’17,98”

55°47’24,00”

661,7

22,0

26,0

Pará

1-PFJ-3-AM

02°12’23,00”

56°24’52,02”

2854,0

9,7

14,4

Pará

1-PQ-1-PA

01°53’36,85”

52°21’09,65”

3041,0

24,0

29,0

Pará

1-RUT-1-AM

02°44’28,79”

58°10’50,99”

3478,0

83,0

88,0

Amazonas

1-RX-3-AM

04°22’45,70”

58°15’29,34”

2745,2

32,0

36,0

Amazonas

1-SP-1-PA

03°21’21,82”

54°56’57,34”

3290,0

178,5

184,5

Pará

1-TA-1-PA

03°16’03,00”

55°10’54,98”

1175,5

54,3

58,3

Pará

1-TR-1-PA

03°00’34,88”

54°54’18,90”

3255,0

118,1

123,0

Pará
Pará

1-TU-1-PA

03°09’04,14”

54°03’17,71”

2914,0

177,0

183,5

1-RPV-1-AM

02°41’44,03”

58°10’43,73”

2770,0

37,0

43,0

Amazonas

2-AAST-1-AM

04°55’14,99”

60°18’29,02”

1529,0

38,0

41,0

Amazonas

2-AIST-1-AM

05°26’38,00”

59°58’26,00”

630,0

-

-

Amazonas

2-SLST-1-AM

03°05’09,00”

61°25’42,00”

2260,0

-

-

Amazonas

2-PR-1-PA

02°02’16,98”

55°50’46,00”

1418,0

33,5

40,0

Pará

2-AP-1A-PA

02°21’49,50”

55°58’21,90”

1908,0

35,0

40,0

Pará

2-LFST-1-AM

01°56’20,02”

56°58’17,00”

3151,7

13,3

16,0

Amazonas

2-IPST-1-AM

04°48’54,00”

60°40’05,99”

1054,4

43,9

46,4

Amazonas

2-MUST-1-AM

03°18’44,96”

60°36’09,00”

1624,2

26,0

30,0

Amazonas

2-ALST-1-PA

01°31’58,01”

52°37’05,02”

2909,0

22,0

26,0

Pará

2-BUST-1-PA

03°23’44,99”

55°13’45,01”

2401,0

80,4

84,9

Pará

2-CUST-1-PA

01°45’29,99”

54°58’30,00”

1577,6

13,0

15,0

Pará

2-IGST-1-PA

02°06’27,00”

54°49’43,00”

2040,7

4,2

7,4

Pará

2-JCST-1-PA

02°44’19,00”

52°56’28,00”

1957,6

11,9

15,2

Pará

2-JIST-1-PA

01°13’59,99”

52°22’18,01”

1785,5

0,8

4,8

Pará

2-MAST-2-PA

01°53’10,97”

54°01’50,99”

1866,3

15,5

19,0

Pará

2-MMST-1-PA

03°18’31,00”

56°18’18,00”

3001,5

70,5

74,5

Pará

2-UA-3-AM

03°50’32,28”

58°50’41,60”

2292,0

24,5

29,5

Amazonas

3-AZU-1-AM

02°41’44,03”

58°10’43,73”

2500,0

105,0

111,0

Amazonas

3-RUT-2-AM

02°43’15,24”

58°10’19,74”

2217,0

81,6

71,0

Amazonas

3-RUT-3-AM

02°46’36,92”

68°09’50,58”

1841,0

64,7

71,2

Amazonas

3-IMP-2-AM

02°30’47,78”

58°00’31,74”

1730,0

25,2

32,0

Amazonas

9-FZ-4-AM

03°39’58,93”

58°56’20,54”

1359,0

22,0

27,0

Amazonas

9-FZ-3-AM

03°41’11,36”

58°49’51,89”

1425,0

23,0

28,0

Amazonas

9-PFJ-2-PA

02°15’05,00”

56°24’06,98”

2100,0

13,0

17,0

Pará

9-PJ-1-PA

01°57’37,37”

56°19’16,10”

1290,0

23,0

28,0

Pará

9-PJ-2-PA

01°56’57,88”

56°05’06,50”

1099,0

22,0

27,0

Pará

P*: Profundidade;
BAP**: Boca ou base do ante poço – distância da superfície do terreno ao nível do mar;
MR***: Mesa rotativa.
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Figura 5.23 - Mapa de Localização dos furos estudados na Bacia do Amazonas, entre
o estado homônimo e do Pará.

Figura 5.24 - Parte dos perfis compostos que mostram a sequência evaporítica mineralizada com sais de potássio na
Bacia do Amazonas (Área de Azulão, Fazendinha, Rio Pacoval, Paraná da Rosa, Arapiuns e Rio Urariá). Notar que, no
geral, as camadas de silvinita estão entre duas camadas de halita e, raramente, capeadas por rochas siliciclásticas.
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Figura 5.25 - Parte de perfis localizados na parte centro-norte da bacia,
região dos municípios de Faro e Juruti, estado do Pará.

O poço 9-PJ-2-PA, o sinal de raios gama apresentou uma
anomalia incomum, porém de baixa intensidade, dentro
de um pacote de halita com 70 m de espessura.
Dos quatro poços supracitados, a reinterpretação do
sinal de raios gama indica a possibilidade de ao menos
três deles estarem mineralizados em silvinita e o último,
possivelmente, em polihalita. O balizador para essa reinterpretação foi o perfil do poço 2-PR-1-PA, onde no
intervalo entre 1.155 m a 1.157 m, o sinal gama de 97,5
API indica haver uma camada mineralizada em potássio.
Este intervalo está encoberto por 2 m de halita, enquanto
a camada basal mede 74 m de espessura.
A partir do poço supracitado como referência, a releitura do perfil do poço 9-PJ-2-PA, indica potencialidade para
uma camada de polihalita com, aproximadamente, 3 m
de espessura, posicionada no intervalo entre 1.013,5 m
a 1.016,5 m de profundidade, ou seja, um pouco mais
raso que o poço anterior. Este intervalo é capeando
e suportado por camadas de halita com, aproximadamente, 3 m e 60 m de espessura, respectivamente
(Figura 5.26).
O poço 1-TR-1-PA indica potencialidade para uma
camada de silvinita com 2 m de espessura no intervalo
entre 1.959 m a 1.961 m de profundidade, ou seja, mais
profundo que o poço anterior. A camada capeadora

e basal é formada por halita, e mede 7 m e 46 m de
espessura, respectivamente (Figura 5.26). No início da
exploração os poços 1-PFJ-3-PA e 9-PFJ-2-PA apresentaram anomalias de 194 API e 98 API, nos intervalos
entre 1.467 m a 1.470,5 m e 1.519,5 m a 1.521,5 m, os
quais foram reinterpretados como silvinita. Assim como
nos demais poços, o topo dos intervalos supracitados é
balizado por camadas de halita com aproximadamente,
3 m e 5,5 m, enquanto que a as camadas basais medem
80 m e 68.5 m de espessura (Figura 5.26).
Na oeste da bacia, o poço 1-AX-1-AM chamou atenção,
pois o perfil de raios gama entre 2.166,5 m a 2.171,5 m
e entre 2.175,0 m a 2.180,0 m, antes interpretado como
camadas de halita, provavelmente, trata-se de prováveis
camadas de silvinita ou polihalita. Em média, as duas
camadas medem 5 m de espessura cada uma, e o sinal
de raios gama, nestes dois intervalos são de 135 API e
143 API, respectivamente. Estes valores são superiores ao apresentado para a silvinita que ocorre no poço
2-PR-1-PA, o qual é de 97,5 API. Os dois intervalos evaporíticos estão balizados no topo e na base por camadas
de calcarenito de, aproximadamente, 1 m de espessura
cada, sendo que as camadas da provável mineralização
estão separadas por uma camada de anidrita de, aproximadamente, 4 m de espessura (Figura 5.27).
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Figura 5.26 - Parte dos perfis compostos que mostram sequência evaporítica mineralizada com sais de potássio na Bacia do Amazonas
(Projeto Juriti, Tauari, Paraná da Rosa, Projeto Faro-Juriti). Notar que, no geral, as camadas de silvinita estão capeadas por duas camadas de halita.
| 53 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

Figura 5.27 - Parte do perfil 1-AX-1-AM, com anomalia
do sinal gama indicativa da existência de silvinita
em área profunda da Bacia do Amazonas.

Do universo de poços analisados vinte e quatro apresentam camadas de halita como o principal
evaporito. A espessura mínima de 1 m foi detectada
nos poços 1-AX-1-AM (Abacaxis-1), 1-BR-1A-AM
(Belterra-1A), 1-JUT-1-AM (Juruti-1), 1-SP-1-PA (Sucupira-1), 2-LFST-1-AM (Lago de Faro-1), 1-MMST-1-AZ
(Mamuru-1), 3-RUT-2-AM (Rio Uatumã-2). Por outro lado,
a maior espessura encontrada foi de 153 m no poço
1-AC-1-AM (Alter do Chão-1), e as maiores somatórias,
acima de 400 m, foram encontradas nos poços 1-AC-1-AM
(Alter do Chão) com 414 m,1-BR-1A-PA (Belterra-1A) e
1-TR-1-PA (Tauari-1) com 442 m em ambos, e 1-AX-1-AM
(Abacaxis) com 461 m.
Outra informação relevante diz respeito às espessuras das soleiras de diabásio, as quais afetaram alguns
depósitos de sais da Bacia do Amazonas. A espessura
mínima do diabásio encontrada foi de 1,5 m no poço
1-RPV-1-AM (Rio Pacoval-1), a máxima foi de 202 m
no poço 1-TU-1-PA (Tucumã-1), e a espessura total,
também neste último poço alcança a marca de 677 m.
As demais espessuras relacionadas aos poços analisados
podem ser observadas na (Tabela 5.4).
Além da relevância das camadas de halita, suas relações de contato são de fundamental importância para
o entendimento da sequência deposicional dos poços
analisados. No geral 47% dos contatos (topo e base)
são balizados por anidrita, 19% por folhelho, 19% por
siltito, 9% por calcário e 6% por rochas metamórficas.
Conforme observado é notório o balizamento
das camadas de halita por sulfatos de cálcio-anidrita.

Esse sal de baixíssima solubilidade é um dos mais expressivos, envolvidos na relação topo-base das camadas de
halita. Nesse trabalho, as principais relações identificadas
foram folhelho-anidrita, calcarenito-anidrita,siltito-anidrita, anidrita-folhelho, anidrita-siltito, diabásio-anidrita,
diabásio-siltito, arenito-anidrita e calcário-anidrita.
Além da relação de topo e base das camadas de
cloreto de sódio, se verifica que nos poços 1-RUT-1-AM,
2-PR-1-PA, 2-AP-1A-PA e 2-UA-3-AM, as camadas de
silvinita estão basicamente balizadas por camadas de
halita. Nos demais poços mineralizados em silvinita a
relação de topo e base das camadas de halita é dada
por calcário-anidrita, folhelho-anidrita, anidrita-folhelho e folhelho-diabásio. Mesmo diante da incerteza
quanto à existência de silvinita nos poços 1-AX-1-AM,
1-TR-1-PA, 9-PJ-2-PA, 1-PFJ-3-PA, 9-PFJ-2-PA, se verifica
que as camadas potencialmente mineralizadas estão
balizadas por calcarenito- anidrita, anidrita-calcarenito, rocha metamórfica-diabásio, anidrita-anidrita,
folhelho-anidrita e siltito-anidrita.
Para melhor entendimento e visualização das relações
de contato que balizam as camadas de halita, observar
a tabela 5.5, a qual mostra um cenário de 31 poços
mapeados entre os cinquenta e um poços analisados.
5.5. DISTRIBUIÇÃO DAS CAMADAS EVAPORÍTICAS
NA PARTE OESTE E CENTRO-NORTE DA
BACIA DO AMAZONAS

Os evaporitos da Bacia do Amazonas são encontrados,
principalmente, na Formação Nova Olinda (Pensilvaniano
Médio), unidade da parte superior da sequência paleozoica. Conforme dito anteriormente, o poço pioneiro que
detectou halita na Bacia do Amazonas foi o 1-NO-1-AM
no ano de 1957 e apenas mais tarde, em 1971, houve a
descoberta de silvinita no município de Nova Olinda do
Norte a partir dos poços 1-FZ-1-AM e 1-FZ-2-AM.
A figura abaixo mostra exemplo das contribuições
de trabalhos anteriores na identificação dos depocentros bem característicos da sequência evaporítica na
Bacia do Amazonas, apresentados no mapa de isólitas de
halita da Formação Nova Olinda (Modificado DE COSTA
& WANDERLEY FILHO, 2008) (Figura 5.28).
Segundo Szatmari et al. (1975), a faciologia demostra
que regionalmente a Bacia do Amazonas é uma clássica
bacia evaporítica normal, com geologia e escala similares
as bacias de Saskatchewan no Canadá e Urais na Rússia.
Diante de parte do acervo de perfis litoestratigráfico da
Bacia do Amazonas, cedidos pela ANP, foi possível confeccionar uma seção geológica transversal simplificada
na parte central da Bacia do Amazonas. Nela é possível
observar as correlações entre as unidades geológicas e,
especificamente, entre camadas de sal e intrusões de
diabásio (Figura 5.29).

| 54 |

| Programa Geologia, Mineração e Transformação Mineral - Projeto Avaliação do Potencial de Potássio no Brasil |

Tabela 5.4 - Ocorrência de silvinita/halita/diabásio nos furos analisados.
FUROS / COORDENADAS
SIGLA

SILVINITA

HALITA

LATITUDE (S) LONGITUDE (W) INTERVALO (M) ESPESSURA (M)

CAMADAS

DIABÁSIO

ESPESSURA
MÍNIMA

ESPESSURA
MAXIMA

ESPESSURA
TOTAL

CAMADAS

ESPESSURA
MÍNIMA

ESPESSURA
MAXIMA

ESPESSURA
TOTAL

1-AX-1-AM*

4°16´25,28´´

58°42´42,54´´

2166,5-2171,5,
2175,0-2180,0

5
5

24

1

115

461

4

13

135

321

1-BL-1-PA

3°57´38,99´´

55°48´02,99´´

-

-

-

-

-

-

3

19

25

96

1-BR-1A-PA

2°38´52,12´´

54°54´04,14´´

-

-

40

1

114

442

7

4

160

505

1-RX-2-AM

4°35´46,79´´

58°11´45,58´´

-

-

4

6

29

57

4

23

92

281

1-CAST-2-AZ

4°49´17,00´´

59°15´07,00´´

-

-

2

9

30

39

4

15

147

204

1-CAST-1-AZ

5°05´30,00´´

59°21´50,00´´

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1-UR-1-AZ

3°06´53,00´´

58°51´12,00´´

-

-

5

3

57

103

4

5

187

280

1-RCM-1-AM

3°53´49,42´´

60°37´28,42´´

-

-

-

-

-

-

7

5

74

205

1-MNST-1-AZ

2°56´55,00´´

60°00´45,00´´

-

-

-

-

-

-

1

18

18

18

1-AB-1-PA

3°34´47,57´´

54°49´59,45´´

-

-

-

-

-

-

16

5

52

412

1-AC-1-PA

2°31´14,99´´

54°58´30,00´´

-

-

10

4

153

414

7

5

126

254

1-FO-1-PA

3°46´07,00´´

55°26´58,02´´

-

-

1

65

65

65

1-FZ-1-AM

3°43´35,33´´

58°57´03,06´´

-

-

29

1,5

48

302

2

18

132

150

1-JUT-1-PA

3°18´53,06´´

56°38´03,70´´

-

-

38

1

60

330

8

4

123

492

1-MA-1-PA

2°06´36,00´´

54°19´51,02´´

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1-PB-1-PA

4°07´17,98´´

55°47´24,00´´

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1-PFJ-3-AM*

2°12´23,00´´

56°24´52,02´´

1467,0-1470,5

3,5

21

1,5

80

331,5

6

8

144

370,5

-

1-PQ-1-PA

1°53´36,85´´

52°21´09,65´´

-

-

1-RUT-1-AM

2°44´28,79´´

58°10´50,99´´

1030,5-1035,0

4,5

1-RX-3-AM

4°22´45,70´´

58°15´29,34´´

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

50

179

15

3

155

482

12

5

53,5

213,5

5

8

115

181

1-SP-1-PA

3°21´21,82´´

54°56´57,34´´

-

-

4

1

21

99

9

2

191

607

1-TA-1-PA

3°16´03,00´´

55°10´54,98´´

-

-

-

-

-

-

17

5

79

349

1-TR-1-PA*

3°00´34,88´´

54°54´18,90´´

1659,0-1661,0

2

15

3

96

442

7

3

202

425

1-TU-1-PA

3°09´04,14´´

54°03´17,71´´

-

-

-

-

-

-

16

4

157

677

1-RPV-1-AM

2°41´44,03´´

58°10´43,73´´

1178,5-1180,0

1,5

22

1,5

46

278,5

10

1,5

143

224

2-AAST-1-AM

4°55´14,99´´

60°18´29,02´´ -

-

-

-

-

-

1

115

115

115

2-AIST-1-AM

5°26´38,00´´

59°58´26,00´´ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Tabela 5.4 - Ocorrência de silvinita/halita/diabásio nos furos analisados (continuação).
FUROS / COORDENADAS
SIGLA

SILVINITA

HALITA

LATITUDE (S) LONGITUDE (W) INTERVALO (M) ESPESSURA (M)

CAMADAS

DIABÁSIO

ESPESSURA
MÍNIMA

ESPESSURA
MAXIMA

ESPESSURA
TOTAL

CAMADAS

ESPESSURA
MÍNIMA

ESPESSURA
MAXIMA

ESPESSURA
TOTAL

2-SLST-1-AM

03°05´09,00´´

61°25´42,00´´

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2-PR-1-PA

02°02´16,98´´

55°50´46,00´´

1155,0-1157,0

2

5

3

74

130

4

3

165

234

2-AP-1A-PA

02°21´49,50´´

55°58´21,90´´

1628,0-1630,0

2

6

3

70

164

9

3

85

302

2-LFST-1-AM

01°56’20,02”

56°58’17,00”

-

-

7

1

51

192

2

77

106

183

2-IPST-1-AM

04°48’54,00”

60°40’05,99”

-

-

-

-

-

-

3

4

9

28

2-MUST-1-AM

03°18’44,96”

60°36’09,00”

-

-

-

-

-

-

2

15

27

42

2-ALST-1-PA

01°31’58,01”

52°37’05,02”

-

-

-

-

-

-

1

150

150

150

2-BUST-1-PA

03°23’44,99”

55°13’45,01”

-

-

6

5

59

128

8

5

200

561

2-CUST-1-PA

01°45’29,99”

54°58’30,00”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2-IGST-1-PA

02°06’27,00”

54°49’43,00”

-

-

5

6

70

116

9

1

116

227

2-JCST-1-PA

02°44’19,00”

52°56’28,00”

-

-

-

-

-

-

8

2

159

334

2-JIST-1-PA

01°13’59,99”

52°22’18,01”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2-MAST-2-PA

01°53’10,97”

54°01’50,99”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2-MMST-1-PA

03°18’31,00”

56°18’18,00”

-

-

14

1

139

314

6

2

141

483

2-UA-3-AM

03°50’32,28”

58°50’41,60”

1427,0-1431,0

4

35

1,5

43

319

5

6

107

204

3-AZU-1-AM

02°41’44,03”

58°10’43,73”

-

-

8

3

57

160

3

37

118

239

3-RUT-2-AM

02°43’15,24”

58°10’19,74”

-

-

8

1

57

167

3

41

119

237

3-RUT-3-AM

02°46’36,92”

68°09’50,58”

-

-

11

3

57

222

3

94

116,5

309,5

3-IMP-2-AM

02°30’47,78”

58°00’31,74”

-

-

8

6

56

223

7

8

110

368

9-FZ-4-AM

03°39’58,93”

58°56’20,54”

1055,0-1058,5

3,5

15

2

40

18

3

10

22

44

9-FZ-3-AM

03°41’11,36”

58°49’51,89”

-

-

6

3

57

117

7

5

149

215

9-PFJ-2-PA*

02°15’05,00”

56°24’06,98”

1519,5-1521,5

2

9

4

58,5

177,5

6

5

137

414,5

9-PJ-1-PA

01°57’37,37”

56°19’16,10”

1217,5-1219,5

2

17

1

65

161

8

9

114

293

9-PJ-2-PA*

01°56’57,88”

56°05’06,50”

1013,5-1016,5

3

3

2

72

84

4

4

114

201

(*) Reinterpretação dos intervalos de poços com possibilidades de silvinita.
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T-anidrita
B-anidrita
T-silvinita
B-anidrita
T-anidrita
B-siltito
T-anidrita
B-folhelho
T-anidrita
B-calcário
T-anidrita
B-calcarenito
T-anidrita
B-diabásio
T-anidrita
B-marga
T-arenito
B-anidirta
| 57 |

9-PFJ-2-PA

9-PJ-2-PA

9-PJ-1-PA

9-FZ-3-AM

9-FZ-4-AM

3-IMP-2-AM

3-RUT-3-AM

3-RUT-2-AM

3-AZU-1-AM

2-UA-3-AM

2-MMST-1-PA

2-IGST-1-PA

2-BUST-1-PA

2-LFST-1-AM

2-AP-1A-PA

2-PR-1-PA

1-PFJ-3-PA

1-RPV-1-AM

1-TU-1-PA

1-TR-1-PA

1-SP-1-PA

1-RUT-1-AM

1-JUT-1-PA

1-FO-1-PA

1-AC-1-PA

1-UR-1-AZ

1-CAST-2-AZ

1-RX-2-AM

1-BR-1A-PA

1-BL-1-PA

LITOLOGIA

1-AX-1-AM

Tabela 5.5 - Litologias relacionadas ao balizamento das camadas de halita nos poços com evaporitos � (T) topo e (B) base.
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T-calcário
B-calcário

T-calcáreo
B-anidrita

T-calcário
B-siltito

T-calcarenito
B-calcarenito

T-calcarenito
B-anidrita

T-calcarenito
B-diabásio

T-diabásio
B-anidrita
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9-PFJ-2-PA

9-PJ-2-PA

9-PJ-1-PA

9-FZ-3-AM

9-FZ-4-AM

3-IMP-2-AM

3-RUT-3-AM

3-RUT-2-AM

3-AZU-1-AM

2-UA-3-AM

2-MMST-1-PA

2-IGST-1-PA

2-BUST-1-PA

2-LFST-1-AM

2-AP-1A-PA

2-PR-1-PA

1-PFJ-3-PA

1-RPV-1-AM

1-TU-1-PA

1-TR-1-PA

1-SP-1-PA

1-RUT-1-AM

1-JUT-1-PA

1-FO-1-PA

1-AC-1-PA

1-UR-1-AZ

1-CAST-2-AZ

1-RX-2-AM

1-BR-1A-PA

1-BL-1-PA

LITOLOGIA

1-AX-1-AM

Tabela 5.5 - Litologias relacionadas ao balizamento das camadas de halita nos poços com evaporitos � (T) topo e (B) base (continuação).
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T-diabásio
B-siltito
T-folhelho
B-folhelho
T-folhelho
B-anidrita
T-folhelho
B-calcáreo
T-folhelho
B-calcarenito
T-folhelho
B-diabásio
T-folhelho
B-silvinita
T-folhelho
B-metamórfica
T-marga
B-marga
T-metarenito
B-metarenito
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9-PFJ-2-PA

9-PJ-2-PA

9-PJ-1-PA

9-FZ-3-AM

9-FZ-4-AM

3-IMP-2-AM

3-RUT-3-AM

3-RUT-2-AM

3-AZU-1-AM

2-UA-3-AM

2-MMST-1-PA

2-IGST-1-PA

2-BUST-1-PA

2-LFST-1-AM

2-AP-1A-PA

2-PR-1-PA

1-PFJ-3-PA

1-RPV-1-AM

1-TU-1-PA

1-TR-1-PA

1-SP-1-PA

1-RUT-1-AM

1-JUT-1-PA

1-FO-1-PA

1-AC-1-PA

1-UR-1-AZ

1-CAST-2-AZ

1-RX-2-AM

1-BR-1A-PA

1-BL-1-PA

LITOLOGIA

1-AX-1-AM

Tabela 5.5 - Litologias relacionadas ao balizamento das camadas de halita nos poços com evaporitos � (T) topo e (B) base (continuação).
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Figura 5.28 - Mapa de isólitas de halita (total) da Formação Nova Olinda (Simplificado de MOHRIAK, 2008).

As últimas camadas de halita depositadas são encontradas 95 km a partir do flanco norte da bacia, entre 1.161 m
a 1.564 m de profundidade no poço 1-IGST-1-PA, com
espessuras entre 6 m a 68,5 m. Distante 87 km, a partir
do flanco sul, as camadas de sal ocorrem no intervalo de
profundidade entre 1.474 m a 1.847 m no poço 1-SP-1-PA,
com espessuras entre 2 m a 54,5 m. No flanco norte, a
somatória destas camadas atribui valores de 119,5 m
de espessura, enquanto que para o flanco sul o total é
de 99 m.Na parte central da seção que coincide com o
centro da bacia, vale ressaltar que as primeiras camadas
salinas depositadas se encontram entre 1.181 m a 2.552
m de profundidade, com espessuras individuais que
variam entre 1 m a 153 m e espessura total (isólitas)
entre 413,5 m a 453,5 m.
A análise dos perfis de raios gama na sequência evaporítica da Formação Nova Olinda indica que a silvinita na
Bacia do Amazonas, caracteriza-se por apresentar radioatividade variando entre 260 a 280 API no furo 9-FZ-004-AM;
97 API no furo 2-PR-1PA; 200 API no furo 2-AP-1A-PA; 225
API no furo 1-RUT-1-AM; 260 a 280 API no furo 9-FZ-4-AM;
205 API no furo 1-RPV-1-AM e 293 API no furo 2-UA-3-AM.
Nos perfis que foram reinterpretados, os raios gama
apresentaram valores de 135 a 142 API no furo 1-AX-2-AM;
194 API no furo 1-PFJ-3-AM; 98 API no furo 9-PFJ-2-PA; 48
API no furo 9-PJ-2-PA; 80 API no furo 1-TR-1-PA. Para os
valores de raios gama dos litotipos halita, anidrita, calcário
e folhelho, observar a Tabela 5.6.
A radioatividade observada nos pacotes de halita dos
perfis estudados de uma maneira geral é alta, quando comparada com os padrões da literatura, que é de zero API.

Dos poços analisados o menor valor de radioatividade
para halita foi zero API no poço 2-MMST-1-PA e o maior
foi 78 API no poço 2-BUST-1-PA. Por outro lado, a anidrita
apresentou valores entre 0 a 100 API nos poços 1-AC-1-PA
e 2-IGST-1-PA, respectivamente. Apenas para efeito de
conhecimento, foram tabulados também os valores da
radioatividade observada nos calcários (calcilutitos e
calcarenitos) e folhelhos (Tabela 5.6).
O evento deposicional que controlou a precipitação das primeiras camadas de halita na Formação
Nova Olinda, provavelmente, foi de extensão reduzida.
As duas primeiras camadas no centro da seção, depositadas entre 2.393 m a 2.410 m (1-TR-1-PA), e 2.350 m
a 2.373 m de profundidade (1-BR-1A-PA) são correlacionáveis até, aproximadamente, 58 km de extensão.
Durante os eventos de transgressão e regressão
marinha os processos que controlaram a deposição se
desenvolveram a partir das restrições da bacia, associada a elevadas taxas de evaporação e remobilizações
supridas por águas continentais. Além disso, os eventos
tectônicos foram a motriz dos controles da subsidência,
bem como do estabelecimento de altos estruturais e
plataformas, que balizaram a formação de depósitos
evaporítico com 91 km, 130 km, 170 km, e até 250 km
de extensão.
A partir das análises de perfis, se ressalta que a
deposição das camadas de sal em toda extensão da
Formação Nova Olinda foi, geralmente, precedida por
pacotes de anidrita (18% a 78%), folhelho (22% a 25%)
e calcilutito (2,5%).
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Figura 5.29 - Seção geológica localizada na parte central da Bacia do Amazonas, com foco na Formação Nova Olinda, onde se observa os
depósitos de halita em relação às intrusões de diques, sills e soleiras de diabásio. Os poços utilizados não atingiram o embasamento cristalino.
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Tabela 5.6 - Sinal de raios gama nos perfis da Formação Nova Olinda.
RAIOS GAMA (API)
Nº FURO

SILVINITA

HALITA

ANIDRITA

CALCÁRIO

FOLHELHO

1-AX-1-AM*

135 - 142

13 - 34

13 – 40

15 - 93

53 - 135

1-BL-1-PA

-

45 - 50

13 – 43

38 - 135

88 - 200

1-BR-1A-PA

-

3 - 37

7 -38

28 - 90

80 -145

1-RX-2-AM

-

10 - 14

3 – 12

20 - 40

55 - 90

1-UR-1-AZ

-

25 - 47

3 -75

15 - 90

45 -170

1-RCM-1-AM

-

-

5 -30

22 - 65

72 - 143

1-AB-1-PA

-

-

17 – 35

35 - 90

75 - 165

1-AC-1-PA

-

3 - 37

0 – 72

45 - 92

75 -195

1-FO-1-PA

-

13 - 16

5 – 15

13 - 45

45 -105

1-FZ-1-AM *

26-27

7 - 30

5 - 55

15 - 140

35 - 250

1-JUT-1-PA

-

5 - 33

7 – 28

15 - 115

30 - 220

1-MA-1-PA

-

-

40 – 70

58 - 135

90 - 210

1-PB-1-PA

-

-

-

70 - 75

112 -185

1-PFJ-3-AM *

194

15 - 28

31 - 75

60 - 153

50 - 120

1-PQ-1-PA

-

-

15 – 23

23 - 63

67 - 93

1-RUT-1-AM

225

10 - 25

5 - 80

55 - 180

37 - 240

1-RX-3-AM *

41

10 - 15

1 - 44

28 - 75

35 - 285

1-SP-1-PA

-

8 - 15

10 -32

28 - 70

82 -148

9 - 30

12 – 30

30 -78

60 - 150

13 - 15

12 – 40

23 - 60

82 - 140

1-CAST-2-AZ Sem perfil Raios Gama
1-CAST-1-AZ Sem perfil Raios Gama

1-MNST-1-AZ Sem perfil Raios Gama

1-TA-1-PA Sem perfil Raios Gama
1-TR-1-PA *
1-TU-1-PA

-
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Tabela 5.6 - Sinal de raios gama nos perfis da Formação Nova Olinda (continuação).
RAIOS GAMA (API)
Nº FURO

SILVINITA

HALITA

ANIDRITA

CALCÁRIO

FOLHELHO

1-RPV-1-AM

202

7-60

11-70

15-75

65-255

2-AAST-1-AM

-

-

28 – 30

37 - 72

93 - 132

2-AIST-1-AM A Formação Nova Olinda não está presente
2-SLST-1-AM A Formação Nova Olinda não está presente
2-PR-1-PA

98

3-5

3 – 30

25 - 93

40 -105

2-AP-1A-PA

200

3–5

5 – 45

15 - 80

35 - 145

2-LFST-1-AM

-

13 - 17

13 – 28

20 - 55

60 - 128

2-IPST-1-AM

-

-

3 – 20

23 - 75

103 - 210

2-MUST-1-AM

-

-

15 – 60

28 - 126

87 - 165

2-ALST-1-PA

-

-

17 – 52

23 - 78

75 - 137

2-BUST-1-PA

-

63 - 78

60 – 90

65 - 100

80 - 140

2-CUST-1-PA

-

-

30 – 33

50 - 78

72 - 110

2-IGST-1-PA

-

60 - 70

55 – 100

65 - 120

84 - 142

2-JCST-1-PA

-

-

20 – 60

54 - 120

112 - 168

2-JIST-1-PA A Formação Nova Olinda não está presente
2-MAST-2-PA

-

-

-

66 - 75

60 - 148

2-MMST-1-PA

-

0 - 28

3 – 22

35 - 130

35 - 152

2-UA-3-AM

293

5-31

5-40

5-130

15-193

3-AZU-1-AM

-

7 – 27

7 – 28

12 - 75

105 - 240

3-RUT-2-AM

-

5 – 25

5 – 32

5 - 110

35 - 180

3-RUT-3-AM

-

3 – 20

1 – 67,5

67 - 88

32 – 207

3-IMP-2-AM

-

5 - 32

5 – 40

32 - 80

80 - 195

9-FZ-3-AM

-

5 - 54

5 – 30

28 - 98

150 -185

9-FZ-4-AM

260 - 280

5 - 30

5 – 40

45 - 90

117 - 213

9-PFJ-2-PA *

98

15 - 30

22,5 - 30

15 – 97,5

67,5 - 157,5

9-PJ-1-PA

175

1 – 37,5

5 - 20

-

75 - 200

9-PJ-2-PA *

-

2 - 30

3 – 23

42 - 82

95 - 168
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No poço 1-AC-1-PA, entre o intervalo de 1.346 m a
1.531,5 m, as camadas de sal com 1 m a 16 m de espessura,
estão intercaladas por siliciclásticos, predominantemente,
siltito, também reportado nos trabalhos de Szatmari et al.
(1975) e Mohriak et al. (2008), como estrutura de empilhamento para os evaporitos da Bacia do Amazonas.
A fim de proporcionar melhor entendimento acerca
da distribuição das camadas de sal na parte oeste da Bacia
do Amazonas, foi confeccionada uma seção geológica,
onde se observa as camadas de halita e silvinita em
relação às intrusões de diabásio (Figura 5.30).
A seção supracitada tem 550 km, com início no poço
1-CAST-2-AZ, localizado a sul da bacia, e passa pelos poços
9-FZ-4-AM e 3-AZU-1-AM, ambos localizados a N-NE
da origem. Estes poços estão localizados no estado do
Amazonas e foram correlacionados ao poço 2-AP-1A-PA,
que fica a leste, localizado no estado do Pará.
Ao observarmos as camadas de halita na seção supracitada, verificamos que as mais profundas apresentam
regionalidade e, neste contexto, a ocorrência de sais de
potássio no poço 2-AP-1A-PA, ocorre a uma profundidade de 1.628 m a 1.630 m. Essa camada de minério foi
depositada sobre uma camada de halita com, aproximadamente, 72 m de espessura, e é capeada por outra
de 3 m de espessura. O fato da existência de depósitos
profundos nesta parte da bacia ser um problema para
futuros projetos exploratório, a região pode ser considerada potencialmente favorável. Neste poço as camadas
de evaporitos estão balizadas, geralmente, por anidrita,
porém também é observado calcarenito e rocha metamorfisada no topo (Figura 5.30).
Foi constado que as camadas de sal na parte oeste
da seção diminuem em quantidade e espessura. Apenas
duas camadas foram detectadas, e a mais espessa mede
29 m, enquanto a menos espessa mede 14 m. A primeira
camada assim como a segunda estão balizadas na base
por anidrita, e seus topos por anidrita e folhelho, respectivamente. As duas camadas estão separadas por uma
camada de argilito de aproximadamente 13 m de espessura, o que dá indicativo do aporte de siliciclásticos por
águas continentais para dentro da salmoura (Figura 5.31).
No poço 9-FZ-4-AM, em níveis mais rasos, entre
1.056 m a 1.060 m de profundidade, ocorre uma camada
com 4 m de espessura de sais de potássio, balizada por
10 m de anidrita no topo e 40 m de halita na base. No
poço 1-RUT-1-AM, a mineralização de cloreto de potássio
atinge os 4,5 m de espessura entre 1.030,5 m a 1.035,
0 m de profundidade, que está balizada no topo e base
por 8,5 m e 43,5 m respectivamente.
Na figura 5.32 é apresentada provável correlação da
camada de potássio do depósito de Fazendinha, posicionada mais ao centro da bacia com a encontrada no
campo gaseífero de Azulão, a uma distância de aproximadamente 134 km.

A figura 5.33 é uma releitura da figura 5.32, que levou
em conta a formação de dois depósitos de silvinita na
mesma sequência deposicional, correlatos temporalmente,
porém isolados, por diferenças topográficas.
Diante dos levantamentos realizados neste estudo,
foi verificado que dentro da bacia evaporítica ocorrem
depósitos com continuidade lateral, e depósitos isolados
formados pelo confinamento de massas d'água que
atingiram hipersalinidade quando submetidas a altas
taxas de evaporação.
A figura abaixo apresenta de maneira simplificada a
evolução deposicional de um ciclo evaporítico com foco
para deposição de silvinita (Figura 5.34).
A ilustração acima mostra a evolução para acumulação de silvinita, onde: (A) aporte de água marinha com
soluções que favorecem a precipitação de carbonatos e
sulfatos; (B) início da evaporação implica na precipitação
de halita; (C) entrada de água salgada, aumento das taxas
de evaporação e consequentemente redução da lâmina
d'água favorece o aumento da espessura das camadas
de halita; (D e E) aumento das taxas de evaporação,
redução da lâmina d'agua, concentração e precipitação
dos primeiros íons de potássio; (F) hipersalinidade e
contínuo aumento da evaporação promovem a deposição e ampliação das acumulações de sais de potássio
em diferentes cotas topográficas; (G) incursão de água
oceânica e diluição da solução hipersalina, restringe a
precipitação de sais de potássio e iniciam processo de
precipitação de halita, as quais trapeiam e protegem os
depósitos de silvinita; (H) aporte de águas continentais
e altas taxas de precipitações pluviométricas, espessam
a lâmina d'água, carreiam siliciclásticos para dentro da
bacia, e formam depósitos de folhelho, siltito e arenito.
Ao analisarmos o perfil do poço 1-CAST-2-AZ se
percebe que há três camadas de halita nos intervalos
705 m a 719 m, 740 m a 769 m e 796 m a 798 m de
profundidade, e suas camadas não apresentam continuidade em direção aos poços 1-CAST-1-AZ e 1-RCM-1-AM,
conforme será visto na seção A-A', apresentada mais
adiante, neste trabalho. De outro modo, a correlação
das camadas é percebida em direção a NW, rumo à
parte oriental da bacia, perfeitamente correlacionável
ao poço 9-FZ-4-AM.
No bloco diagrama apresentado abaixo, entre as
camadas de halita, podemos observar a espacialização
da camada de silvinita que ocorre neste último poço
dentro do depósito de Fazendinha e que, provavelmente, é correlata às ocorrências no campo de Azulão,
poço 1-RUT-1-AM, com diferença entre si de 23,5 m
de espessura. Entretanto, não podemos dizer que a camada
mineralizada que ocorre no poço 1-AP-1A-PA seja correlata com a sub-bacia de Fazendinha/Azulão pelo fato desta
se encontrar em profundidade entre 1.628 m a 1.630 m.
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Figura 5.30 - Seção mostrando disposição das camadas de halita e silvinita entre seções transversais na parte oeste até a parte central
da Bacia do Amazonas. Notar a expressividade das camadas de diabásio ao longo da seção, e sua incipiência no poço 9-FZ-4-AM.
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Figura 5.31 - Seção de correlação das camadas de sal entre as proximidades do Arco de Purus, passando pelo depósito de Fazendinha até a
borda centro-norte da bacia (seção Strike). Notar que nas extremidades a espessura e quantidade das camadas de sal diminuem.
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Figura 5.32 - Provável correlação da camada de silvinita entre o depósito de Fazendinha e ocorrência no campo
de Azulão. Notar que as camadas de halita apresentam regionalidade considerada.

Figura 5.33 - Depósitos de silvinita correlatos temporalmente, regionalmente depositados
e controlados por fatores ambientais.

A diferença de cota deste depósito para os depósitos
de Fazendinha e Azulão é de 583 m e 569,5 m, respectivamente (Figura 5.35). A espessura das camadas
mineralizadas é de 3,5 m no poço 9-FZ-4-AM, e 5 m
no poço 1-RUT-1-AM. É muito provável que o Depósito
de Fazendinha, mais ao centro da bacia, seja menos
espesso em razão da moderada saturação iônica e taxa

de evaporação reduzida. Contudo, o depósito de Azulão
apresenta maior espessura, pois essa ocorrência está
localizada sobre a Plataforma Manaus e, possivelmente,
foi formada quando ocorreu a regressão marinha e restrição de um grande volume de água em uma depressão
relativamente ampla e profunda, com efetiva taxa de
evaporação (Figura 5.35).
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Figura 5.34 - A figura acima exemplifica uma provável situação encontrada entre o depósito de Fazendinha e as
ocorrências de silvinita no município de Silves, Campo de Azulão - Bacia do Amazonas. Nível da água (n.a.).

Segundo Mohriak et al. (2008), as camadas de halita
ocorrem na porção mais basal da Formação Nova Olinda
e atingem mais de 450 m de espessura. Neste trabalho, a
soma total das espessuras nos poços estudados alcançou
a marca de 461 m de espessura no poço 1-AX-1-AM,
localizado mais próximo à região de depocentro na parte
sudoeste da bacia.
Na figura 5.36 é possível observar uma provável zona
de falha, a qual corta a sequência do Paleozoico, por onde
foi carreado fluxo de sal aquecido que se concentrou
bem próximo do limite de sequência Cretáceo-Terciário.

Essa concentração gerou uma estrutura do tipo almofada
com, aproximadamente, 7 km de extensão, bem acima
da terceira soleira de diabásio, dentro da sequência
Permo-Carbonífero.
5.6. PROSPECÇÃO DE SILVINITA
NA BACIA DO AMAZONAS

Estudos realizados ainda na década de 70 mostram que os primeiros evaporitos da Amazônia foram
depositados na Bacia do Solimões, seguidos pela deposição na Bacia do Amazonas em sua porção ocidental.
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Figura 5.35 - Espacialização das camadas de halita na parte oeste da Bacia do Amazonas, encobrindo parte da Plataforma de Abacaxis-Mamuru
até a Plataforma de Manaus. Notar ocorrências de silvinita em poços distantes entre si, por aproximadamente 388 km.
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Figura 5.36 - Seção sísmica mostrando: (A) zona de falha e fraturas por onde passou fluxo de sal;
(B) almofada de sal; (C) diabásio dentro das camadas evaporíticas.

Esta sequência se encontra intercalada com as camadas de rochas siliciclásticas dos grupos Tefé e Tapajós
(SZATMARI et al., 1975). Para estes autores, o padrão
faciológico da sequência evaporítica na Amazônia é típico
de uma bacia evaporítica normal, comparável ao modelo
clássico da Bacia de Zechstein (Permiano Superior), situada na região central e noroeste da Europa.
Na Bacia do Amazonas a sequência evaporítica compõem sedimentos das formações Itaituba, Nova Olinda
e parte da Andirá e englobam, inclusive, sedimentos
terrígenos depositados durante o PermoCarbonífero.
Essa sequência se depositou num período de estabilidade
tectônica, em condições de clima árido, numa "bacia
intracontinental faminta" e entre dois eventos orogênicos
mundiais (SZATMARI et al., 1975). Os autores supracitados
identificaram duas sub-bacias com silvinita localizadas nas
extremidades sudoeste e nordeste da área de deposição
de halita, correspondente ao ciclo de salinidade máxima
da Formação Nova Olinda (Figura 5.37).
Os autores em questão mostram que na Bacia do
Amazonas a sequência evaporítica de idade Carbonífero Superior (Pensilvaniano), se depositou em uma
bacia marinha interior, com períodos sucessivos de
conexão e isolamento do mar aberto (situado a oeste),
e que corresponderia a um Paleo-Oceano Pacífico.
Por ser uma sequência espessa, o pacote evaporítico foi
dividido em onze ciclos e alguns destes em subciclos.
Neste trabalho foi realizada reavaliação de áreas
conhecidas e potenciais para silvinita na Bacia do Amazonas, por meio dos perfis de poços cedidos pela ANP.

Para a região nordeste de deposição da halita, foram
identificados dois furos com silvinita (2-PR-1-PA e
2-AP-1A-PA), localizados nos municípios de Juruti e
Faro, enquanto que na área sudoeste os furos mineralizados 9-FZ-004-AM, 1-RUT-1-AM, 1-RPV-1-AM
(1-BRSA-9-AM), e 2-UA-3-AM, estão localizados nos
municípios de Nova Olinda do Norte, Maués, Borba e
Itapiranga (Figura 5.38).
Conforme observado nos logs, halita é o sal mais
abundante na sequência evaporítica, a qual se estende
geograficamente desde o município de Autazes-AM até o
município de Santarém-PA. Além da recente constatação
de silvinita em zonas mais rasas, conforme sondagens
realizadas pela empresa Potássio do Brasil Ltda., nos
municípios de Autazes, Silves e Itacoatiara (região de
Novo Remanso), foi possível traçar mapas provisionais
de ocorrência do Ciclo VII na Bacia do Amazonas.
Em função da presença de silvinita em furos analisados, situados nas sub-bacias correspondente ao ciclo
de salinidade máxima da Formação Nova Olinda, na
parte sudoeste da Bacia do Amazonas, a PETROMISA
delimitou dois depósitos de silvinita (Fazendinha e
Arari). No entanto, trabalhos prospectivos recentes nas
adjacências destes dois depósitos levaram à empresa
Potássio do Brasil Ltda. cubar o depósito de Autazes e
iniciar levantamentos em outras áreas ao norte-nordeste deste, que resultaram em novas descobertas
(Figura 5.39).
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Figura 5.37 - Mapa de fácies da bacia evaporítica, com destaque para duas áreas com reservas
e potencial para silvinita (Simplificado de MOHRIAK et al., 2008).

Figura 5.38 - Mapa de previsibilidade de ocorrência do Ciclo VII na Bacia do Amazonas
(Modificado de PETROMISA, 1988).
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Figura 5.39 - Mapa representativo dos depósitos de Arari, Autazes e Fazendinha (Modificado de WOLF et al., 1986;
KIEFER et al., 2019). (AV - Avaliado e N.AV. - Não avaliado).

Diante das configurações acima apresentadas,
o depocentro da sub-bacia evaporítica se projetado
para norte, segue parte do curso do rio Amazonas.
Nota-se que dentro da sequência evaporítica, o minério
está posicionado na parte superior do subciclo XII, dentro do ciclo VII, o qual se encontra capeado e sotoposto
por halitas. Na base, estas podem atingir até 50 m de
espessura, o que evidenciam saturação da sub-bacia
com cloreto de sódio (NaCl), em estágio extremamente
acentuado. A presença de anidrita e gipsita intercalada
com as halitas indicam variações composicionais da salmoura que controlaram a deposição de sulfato de cálcio.
5.6.1. Depósito de Fazendinha
O perfil de poço 2-UA-3-AM, nas adjacências deste
depósito, foi identificado novas ocorrências de cloreto de
potássio. A provável camada mineralizada está localizada
entre 1.427 m a 1.431 m de profundidade, com espessura
de até 4 m. Essa configuração composicional também

pode ser observada nos poços 1-UA-1-AM e 1-UA-2-AM,
localizados a sul-sudeste dos depósitos de Fazendinha.
Diante desta constatação, as linhas de espessura do
minério, a partir da zona de dissolução do depósito de
Fazendinha, foram estendidas por, aproximadamente,
34 km para sudeste, balizada por provável eixo deposicional que vai em direção ao Rio Abacaxis (Figura 5.40).
Segundo trabalho de Sad et al. (1982) o Depósito
de Fazendinha compreende mais de 450 Mt de minério,
podendo ser beneficiado até 100 milhões de toneladas
de KCl. Entretanto, dados atualizados indicam que o
depósito detém 487 milhões de toneladas de minério.
Esse depósito apresenta zona mineralizada entre 1 m a
3,6 m de espessura, com média de 2,7 m. O intervalo
mineralizado foi dividido em intervalo superior, médio e
inferior (Figura 5.41). O primeiro apresenta 0,50 m a 1,0 m
de espessura, está representado por silvinita vermelha com teor entre 26% a 39,2% de KCl, com média
de 32%. Aproximadamente 16% de toda reserva de
potássio deste depósito está contido neste intervalo.
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Figura 5.40 - Provável extensão (limites inferidos) dos depósitos de Fazendinha e Arari, com previsibilidade de poços
exploratórios para comprovação das ocorrências. A linha verde compreende o topo do marco 10 (marco 10b)
(modificado de SAD et al., 1982; WOLF & SILVA, 1988; Potássio do Brasil,
apresentação SIMEXMIN, 2016).
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Figura 5.41 - Seção tipo do minério localizado entre os marcos 10a e 10b, o qual mostra a variação composicional da
zona mineralizada com mesclagem de cloretos e sulfatos (modificado de SAD et al., 1982 e WOLF & SILVA,1988).

A parte intermediária, também conhecida como zona sulfatada, é formada por kainita, kieserita, leonita, langbeinita,
polihalita e anidrita, todos associados com halita e silvinita.
A espessura desta zona varia entre 0,5 m a 1,6 m de
espessura, com teor entre 12,3% a 36,7% de KCl, com
média de 24%. O intervalo basal do minério apresenta
entre 1 m a 1,8 m de espessura, e espacialmente é predominante por toda área do depósito, com teor que varia
entre 14,6% a 47,3% de KCl.
5.6.2. Depósito de Arari
Para estudar este depósito foi seguido o mesmo
critério aplicado ao depósito de Fazendinha. A extensão
das camadas mineralizadas foi balizada pelo perfil do
poço 1-TR-1-AM e 9-FZ-25-AM (Figura 5.42).
O depósito em questão compreende 775 Milhões de
toneladas de minério com teores de potássio entre 9,74%
a 26,46%, dividido em zona superior, zona intermediária
e zona inferior (WOLF et al., 1986) (Figura 5.43).
Na zona superior os teores extremos de potássio
variam entre 11,39% a 37,04%, com média de 22,03%,

apresentados nas curvas de isópacas e isoteores em KCl
(Figura 5.43). A zona intermediária, também conhecida
como zona sulfatada, é composta por sulfatos e cloretos
complexos como anidrita, kieserita, polihalita, todos
associados com silvinita e halita. As curvas de isópacas
variam entre 0,77 m a 2,04 m, e isoteores variam entre
2,19% a 23,83% (Figura 5.43). A zona inferior é constituída, predominantemente, por silvinita branca, com
isópacas entre 0,58 m a 1, 49 m, e isoteores 7,21% a
23,90%, com média de 17,09% (Figura 5.43).
Para ambos os depósitos propõem-se neste trabalho
locações de furos para confirmar as prováveis extensões
das camadas mineralizadas. Os pontos locacionais para
uma primeira fase exploratória foi posicionado nas proximidades de poços com indícios, e próximos às linhas
de provável eixo deposicional. Os pontos locados para
uma eventual segunda fase de exploração dependem do
sucesso alcançado na primeira fase, bem como podem
ser redefinidos de acordo com o plano de futuro prospecto. Essas ações se fazem necessárias, pois apenas
por meio deste mecanismo haverá confirmação quanto
à potencialidade de silvinita, nestas áreas inexploradas.
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Figura 5.42 - (A) Empilhamento geológico mostrando o posicionamento da zona mineralizada no ciclo VII;
(B) Detalhamento do ciclo VII e seus subciclos de 1 a 14; (C) Detalhamento do subciclo SC-12 com divisão
em zona superior (ZS), zona sulfatada (ZSu) e zona inferior (ZI). Sv - silvinita vermelha, Ki - kieserita,
S - silvinita, Sb - silvinita branca (modificado de WOLF et al., 1986).

5.6.3. Depósito de Autazes
Localizado em uma área de 155 Km2 adjacente aos
depósitos de Arari e Fazendinha, a empresa Potássio do
Brasil Ltda., através de 33 furos exploratórios, encontrou
camadas mineralizadas de silvinita em profundidades mais
rasas (entre 685,45 m a 863,32 m). Tal descoberta levou a
empresa a cubar um depósito de silvinita com volume da
ordem de, aproximadamente, 767 milhões de toneladas.
A espessura mínima foi de 0,69 m, enquanto a máxima
foi de 4,03 m, respectivamente, nos furos 05, a sul do
depósito e 26, na parte noroeste, com média de 2,07 m.

O teor de KCl, oscila entre 4,40% no furo 05 e 43,39% no
furo 23, localizado a leste, com média de 30,86% (KIEFER
et al., 2019). Segundo estes mesmos autores o depósito
de Autazes foi dividido em mineralização inferior, intermediária e superior, ricos em silvinita branca (halita, silvita,
silvinita, kieserita, kaianita, anidrita e traço de carnalita),
sulfatos (anidrita, kieserita, kaianita, polihalita, langbeinita e
carnalita) e silvinita vermelha (silvinita, halita, intercalações
de sulfatos de cálcio e magnésio), respectivamente (Figura
5.44). Mesmo sem existência de furos na parte mais a sul é
sugestivo que este depósito possa ser um prolongamento
dos depósitos de Fazendinha e Arari (Figura 5.44).
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Figura 5.43 - Depósito de Arari: (A) Isópacas do minério; (B) Isoteores do minério; (C) Isópacas da zona superior;
(D) Isoteores da zona superior; (E) Isópacas da zona intermediária; (F) Isoteores da zona intermediária;
(G) Isópacas da zona inferior; (H) Isoteores da zona inferior. Compilado e modificado de Wolf et al. (1986).
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B

Figura 5.44 - Mapa da mineralização do depósito de Autazes. (A) Isópacas do minério;
(B) Isoteores de KCl da mineralização. Compilado e modificado de Kiefer et al., 2019.
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5.6.4. Outros Prováveis depósitos
Além dos depósitos citados, foi verificado que o
perfil do poço 2-UA-3-AM, localizado a sudeste do depósito de Fazendinha, apresenta ocorrências de sais de
potássio na profundidade entre 1.427,0 m a 1.431,0 m.
Outros dois poços adjacentes a este, um a sudeste
1-UA-1-AM, outro a nordeste 1-UA-2-AM, também apresentam mineralizações de sais de potássio, entretanto,
maiores informações não podem ser apresentadas,
pois não foram obtidos logs. Por outro lado, à reavaliação do perfil do poço 1-AX-1-AM, também localizado a
sudeste do depósito de Fazendinha, na profundidade
de 2.166,5 m a 2.171,5 m e 2.175,0 m 2.180,0 m, identificou duas camadas com anomalia no canal de K do
perfil gama. Essa anomalia indica tratar-se, provavelmente, de sais de potássio, possivelmente, silvinita.
As camadas medem 5 m de espessura cada uma, e pode
se entender para leste-sudeste de sua localização.
Outra ocorrência de silvinita na área, adjacente
ao poço supracitado, faz referencia ao perfil do poço
1-RPV-1-AM, o qual indica uma camada de 1,5 m de
minério no intervalo entre 1178,5 m a 1180,0 m de profundidade. Devido à proximidade entre estes dois poços
e suas diferenças de cota, em mais de 988 m, o entendimento apresentado é que: a) se futuras pesquisas na área
do poço 1-AX-1-AM comprovar a existência de silvinita
a essa profundidade, é possível que estejamos diante
dos primeiros eventos de hipersalinidade na bacia do
Amazonas, e que não teria sido detectado pelo trabalho
de Szatmari et al. (1975); b) se o primeiro entendimento
for verdadeiro, assim como sua extensão, estaremos
diante de uma superposição de depósito, controladas
pelas variações do depocentro da bacia (Figura 5.45).
A NNE do depósito de Arari, o perfil do poço 1-RUT-1-AM
mostrou que há novas possibilidades exploratórias para
sais de potássio. Neste poço a camada de silvinita está a
uma profundidade entre 1.030 m a 1.035 m de profundidade. Dados de sísmica mostram a existência de uma
provável paleo depressão, com trend para leste-nordeste,
que pode ter controlado a deposição de sais de potássio.
Essa depressão provavelmente se desenvolveu por meio
da incisão de vales sobre a Plataforma Manaus na borda
norte da bacia (Figura 5.45).
O trabalho de Szatmari et al. (1975) mostra que na
parte centro-norte da Bacia do Amazonas há ocorrências de silvinita na região dos municípios de Juruti-Faro.
As ocorrências foram detectadas pelos poços 9-PJ-1-PA
(1.217,5 a 1.219,5 m), 2-PR-1-PA (1.155,0 m a 1.157,0 m),
2-AP-1A-PA (1.628,0 a 1.630,0 m), 9-PFJ-2-PA (1.519,5 m
1.521,5 m), 1-PFJ-3-PA (1.467,0 m 1.470,5 m), na maioria deles as camadas mineralizadas são de apenas
dois metros de espessura. A camada de minério mais
espessa mede aproximadamente 3,5 m de espessura.

Contudo, esta área ainda não foi detalhada para entendimento real da extensão destas ocorrências, muito embora
para sudeste, a reinterpretação do poço 1-TR-1-PA, intervalo entre 1.659 m a 1.661 m, tenha sido detectada uma
provável camada de 2 m de silvinita (Figura 5.45).
5.7. INTERPRETAÇÃO DE SEÇÕES GEOLÓGICAS
A PARTIR DE PERFIS LITOLÓGICOS

A partir da análise do perfil litológico de 44 poços
na Bacia do Amazonas, foi constatada em 24, a presença
de evaporitos. Para melhor entendimento da provável
distribuição e correlação destas camadas foram confeccionadas as seções geológicas denominadas de A-A´,
B-B´, C-C´ e D-D´ (Figura 5.46).
A primeira seção (A-A´) está localizada no extremo
oeste da Bacia do Amazonas e teve como datum as
discordâncias: a) entre as formações Alter do Chão e
Nova Olinda, no centro da seção; b) entre as formações
Alter do Chão e Acari na borda sul da bacia; e c) entre
as formações Alter do Chão e Itaituba em direção a
borda norte da bacia. Essa seção é composta pelos perfis
2-SLST-1-AM, 2-MUST-1-AM, 1-RCM-1-AM, 1-CAST2-AZ,
1-CAST-1-AZ e 2-AIST-1AM (Figura 5.47).
Camadas de halita foram identificadas apenas no
poço 1-CAST-2-AZ, localizado mais para borda sul da
bacia, com espessura total de 39 m e, que desaparecem
em direção aos poços 1-RCM-1-AM (centro da bacia) e
1-CAST-1-AZ, este último localizado na borda sul/sudeste
do primeiro poço. No detalhe ilustrado pela figura 5.48,
é possível observar duas camadas de halita marcadas
no intervalo entre 705,0 m a 769,5 m de profundidade,
envelopadas e intercaladas por camadas de folhelho,
anidrita, dolomito e arenito.
Para a segunda seção (B-B´), localizada a centro-oeste
da Bacia do Amazonas, os datum utilizados estão relacionados as seguintes discordâncias: a) entre a Formação
Alter do Chão e Formação Andirá no centro da seção;
b) entre a Formação Alter do Chão e Formação Nova
Olinda, na parte sul e em direção ao norte em concordância com as respectivas bordas da bacia. Essa seção é
constituída pelos perfis 1-UR-1-AZ, 9-FZ-4-AM, 1-AX-1-AM
e 1-RX-2-AM (Figura 5.49). Ela mostra que camadas de
halita ocorrem em todos os poços e destaca a camada
de silvinita no poço 9-FZ-4-AM que ocorre no intervalo
entre 1.056,5 m a 1.060,0 m de profundidade, a qual
desaparece lateralmente em direção aos perfis 1-UR-1-AZ
e 1-AX-1-AM no mesmo intervalo de profundidade (Figura
5.50). Porém, em relação a este último poço, a reinterpretação do perfil de raios gama detectou anomalias que
podem estar relacionadas a sais de potássio (silvinita/
polihalita?), localizadas no intervalo entre 2.166,5 m a
2.171,5 m e entre 2.175,0 m a 2.180,0 m de profundidade
e que foi aqui denominado "Sub-Bacia Evaporítica de
Abacaxis", em alusão ao poço portador da ocorrência.
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Figura 5.45 - Áreas com potencial para sais de potássio na Bacia do Amazonas: (A) Limites inferidos para ocorrência de sais de
potássio a sudeste da Jazida de sais de potássio de Fazendinha; (B) Prováveis extensões dos depósitos de Azulão a nordeste
do depósito de Arari e Fazendinha; (C) Prováveis extensões das ocorrências de sais de potássio na parte centro norte da bacia.

Figura 5.46 - Mapa de localização das seções geológicas.
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Figura 5.47 - Seção geológica A-A´, com direções NW-SE, N-S, NW-SE e NE-SW (furos 2-SLST-1-AM, 2-MUST-1-AM, 1-RCM-1-AM, 1-CAST-2-AZ, 1-CAST-1-AZ, 2-AIST-1-AM),
com detalhe de potencial prospecto evaporítico (Fonte dos perfis: ANP).
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Figura 5.48 - Detalhe da seção A-A', seção Dip, mostrando camadas de halita no poço 1-CAST-2-AZ
(Fonte dos perfis: ANP).

Diante deste provável play, e por meio do princípio da
estratigrafia de sequências, é possível não haver correlação lateral com os depósitos de Fazendinha, Arari
e Autazes - este encontrado pela empresa Potássio do
Brasil S/A (Figura 5.51).
Em relação à seção C-C´, que está localizada na
parte central da Bacia do Amazonas, o datum utilizado
foram as discordâncias: a) entre a Formação Alter do
Chão e Formação Andirá, a partir do centro até a parte
norte-nordeste da seção; b) entre a Formação Alter do
Chão e Formação Nova Olinda na parte sul da seção, e
borda sul da bacia (Figura 5.52).
Esta seção é composta pelos perfis 2-PR-1-PA,
2-AP-1A-PA, 2-MMST-1-PA, 1-BL-1-PA e 1-PB-1-PA
(Figuras 5.36). As camadas de halita variam de 27 m a
314 m de espessura e ocorrem, praticamente, em toda
seção, exceto no poço 1-PB-1-PA localizado na borda sul
da bacia. As mineralizações de sais de potássio foram
descobertas pela PETROMISA apenas nos primeiros dois
poços, anteriormente mencionados, nos intervalos entre

1.155 m a 1.157 m no poço 2-PR-1-PA e entre 1.628 m
a 1.630 m no poço 2-AP-1A-PA (Figuras 5.53A e 5.53B).
No ANEXO III é apresentado uma parte da seção
geológica C-C' que envolve os dois poços com ocorrência de silvinita, onde se observa a continuidade da
camada mineralizada entre camadas de halita. Contudo,
similar ao caso do depósito de Abacaxis, nas proximidades destes poços, a reinterpretação do perfil de raios
gama do poço 9-PJ-2-PA, detectou anomalias que podem
estar relacionadas a sais de potássio (silvinita/polihalita?), localizadas no intervalo entre 1.010 m a 1.017 m
de profundidade. As seções apresentam intrusões de
diabásio que também cortam a sequência evaporítica.
As camadas evaporíticas (sais solúveis: halita e silvinita) na Bacia do Amazonas estão principalmente
associadas e intercaladas com folhelhos, siltitos, diabásio, anidrita, calcilutitos, margas e calcarenitos.
Nota-se também que as intrusões de diabásio nas
seções estudadas cortam, ou se arranjam em padrão
estratiforme, de acordo com as camadas intrudidas.
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Figura 5.49 - Seção geológica B-B´, praticamente toda na direção NW-SE (furos 1-UR-1-AM, 9-FZ-004-AM, 1-AX-1-AM, 1-RX-2-AM), com detalhe de potencial
prospecto evaporítico, para sais de potássio (Fonte dos perfis: ANP).
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Figura 5.50 - Detalhe de prospecto evaporítico, com camadas de silvinita de aproximadamente 3 m de espessura
(Intervalo de 1.056,5m a 1.060,0 m, mineralizado), intercalada com halita e anhidrita
(Fonte dos perfis: ANP).

Estes eventos permitiram o "isolamento" das camadas
evaporíticas que por conta de suas densidades não permitiram, a princípio, intensa atividades halocinéticas.
A seção D-D' é composta pelos perfis 3-AZU-1-AM,
3-RUT-2-AM, 1-RUT-1-AM e 3-RUT-3-AM, os quais estão
localizados em direção à borda norte da bacia, sobre a Plataforma Manaus (Figura 5.54). O primeiro poço transpôs
as formações Alter do Chão, Andirá, Nova Olinda, Itaituba,
Monte Alegre, Faro, Oriximiná e Curiri, e atingiu profundidade final de 2.500 m. O segundo cortou as formações
Alter do Chão, Andirá, Nova Olinda, Itaituba, Monte
Alegre e Faro, e atingiu a profundidade final de 2.219 m.

O terceiro poço atravessou as formações Alter do Chão,
Nova Olinda, Itaituba, Monte Alegre, Oriximiná, Curiri,
Barreirinha, Ererê, Maecuru, Manacapuru, Pitinga, e Nhamundá, e foi finalizada a profundidade final de 3.478 m.
O quarto poço seccionou a pilha sedimentar das formações Alter do Chão, Andirá, Nova Olinda, Itaituba, Monte
Alegre, Faro, Oriximiná e Curiri, até a profundidade final
de 1.841 m (Figura 5.54).
O poço mais profundo foi o 1-RUT-1-AM, é portador
de mineralização em sais de potássio, com uma camada
de silvinita posicionada no intervalo entre 1.030 m a
1.035 m de profundidade dentro da Formação Nova Olinda.
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Figura 5.51 - Detalhe de prospecto evaporítico, reinterpretado a partir de raios gama, com características que provavelmente indicam
camadas de até 5 m de silvinita e/ou polihalita (Fonte dos perfis: ANP).
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Figura 5.52 - Seção geológica C-C´, nas direções NE-SW e NW-SE (furos 2-PR-1-PA, 2-AP-1A-PA, 2-MMST-1-PA, 1-BL-1-PA, 1-PB-1-PA),
mostrando potencial prospecto evaporítico, para sais de potássio (Fonte dos perfis: ANP).
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Figura 5.53 - Detalhe de prospecto evaporítico, com camadas de silvinita de aproximadamente 2m de espessura,intercalada com halita. A) Raios gamma comprovam anomalia decorrente do teor
de potássio no intervalo da camada (Fonte dos perfis: ANP); (B) A camada se encontra em profundidade inferior ao detalhe apresentado A (Fonte dos perfis: ANP).
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Figura 5.54 - Seção D-D' do prospecto evaporítico, com camada de silvinita de aproximadamente 2 m de espessura, intercalada com halita (Fonte dos perfis: ANP).
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Figura 5.55 - Detalhe de prospecto evaporítico, com camada de silvinita de aproximadamente 5 m de espessura,
intercalada com halita. A camada se encontra na profundidade entre 1.030,0 m a 1.035,0 m - Seção Dip dentro do
campo de Azulão (SBEU), (Fonte dos perfis: ANP).

Conforme pode ser observado no detalhe, o sinal de
raios gama ultrapassa o valor de 210 API, e a camada está
envelopada por halita, que em seguida recebe um capeamento de pelito e intercalação de anidrita-halita-anidrita,
que por fim é capeada por folhelho e siltito (Figura 5.55).
A seção geológica no geral está posicionada de
NW para SE, porém o seguimento balizado pelos poços
3-AZU-1-AM e 3-RUT-2-AM tem direção NNW-SSE, o
seguimento 3-RUT-2-AM, 1-RUT-1-AM está posicionado para NNE-SSW, e o seguimento balizado pelos
poços 1-RUT-1-AM e 3-RUT-3-AM está alinhado para
NNW-SSE. Nota-se que, a partir do poço 1-RUT-1-AM em
direção a NE (poço 3-RUT-1-AM), e em direção a SE (poço
3-RUT-3-AM), a mineralização desaparece sem deixar

vestígio de continuidade, o que nos leva a crer que a
sub-bacia potassilífera nessa região se estende na direção
ENE-WSW. Porém essa hipótese não pode ser confirmada
devido à ausência de poços na área. Entretanto dados
sísmicos nessa região mostram que o refletor da zona
mineralizada indica a presença de uma depressão que
se prologa para ENE.
Conforme já foi dito, a partir da reinterpretação do
acervo de dados disponibilizados pela ANP, especificamente os perfis litológicos e elétricos dos poços, foi possível
efetuar reavaliações. A análise do sinal de raios gama no
poço 1-AX-1-AM, resultou na identificação de um provável depósito de silvinita, divididos em duas camadas (5 m
cada uma), porém a grande profundidade (> 2000 m).
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A primeira camada está localizada no intervalo entre
2.180,0 m a 2.175,0 m, separadas por uma camada de
anidrita entre 2.175,0 m a 2.171,0 m, sobre a qual repousa a
segunda camada no intervalo entre 2.171,0 m a 2.166,5 m.
Ao observar cuidadosamente, a base e topo do
depósito são balizados por calcarenitos, gerados, a
partir da mesclagem do produto erosivo de prováveis
leques aluviais e calcários marinhos, expostos após a
sedimentação siliciclástica que é encontrada na base da
sequência. Na figura 5.56 é apresentada uma relação
entre os depósitos de Autazes (Potássio do Brasil S/A),
o depósito de Fazendinha (PETROBRAS) e o provável

Depósito de Abacaxis. Quando comparado os depósitos, é notório que a partir do provável depósito de
Abacaxis, os depósitos de Fazendinha e Autazes ficam
mais rasos e evidenciam deslocamentos das paleolagoas
hipersalinas na mesma unidade.
Depois de Arari e Fazendinha, a segunda área favorável a prospectividade de silvinita, compreende a região
de Juruti-Faro. Os furos locados na região, 2-PR-1-PA e
2-AP-1A-PA, apresentam ocorrência de uma camada
de silvinita, com aproximadamente 2m de espessura,
preteritamente interpretada pela força de trabalho da
estatal petroleira (Figura 5.57).

Figura 5.56 - Modelo 3D mostra a relação entre os depósitos conhecidos e o potencial/provável
depósito de Abacaxis com duas camadas de aproximadamente 5 m cada uma.
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Figura 5.57 - Modelo 3D mostra duas ocorrências de silvinita na região de Juruti-Faro,
com diferença de profundidade de aproximadamente 471m entre os poços mineralizados.

Assim como nos depósitos de Fazendinha, Arari e
Autazes, as ocorrências em Juruti-Faro também mostram que os depósitos estão em profundidade distintas.
No poço 2-PR-1-PA a ocorrência de mineralização está balizada entre o intervalo de 1.155,0 m a 1.157,0 m, enquanto
que no poço 2-AP-1A-PA a ocorrência está entre 1.628,0 m
a 1.630,0 m de profundidade.
A diferença entre a base da camada no primeiro poço
e o topo da camada no segundo chega aos exatos 471 m.

Os poços estão distantes um em relação ao outro por
aproximadamente 39 km, com aproximadamente de
1,5° de inclinação da camada em direção ao centro da
bacia. Diante do exposto, a ocorrência no primeiro poço
pode ter se desenvolvido em uma depressão gerada
sobre a plataforma norte no início de um processo de
hipersalinização, enquanto que a ocorrência do segundo
pode ter sido formada no pretérito depocentro da
sub-bacia evaporítica.
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5.8. GRADIENTE GEOTÉRMICO E ASSOCIAÇÃO
COM EVAPORITOS

Em uma bacia o calor radiogênico gerado pelas rochas
do embasamento e pelas camadas sedimentares, somado
ao calor proveniente da astenosfera, resulta no fluxo
de calor superficial total. Esse fluxo pode se dar por
condução, convecção e radiação, e pode desempenhar
papel relevante na história térmica da bacia. Um dos
primeiros trabalhos, sobre gradiente geotérmico na Bacia
do Amazonas, reporta a Meister (1973), que ao analisar
e interpretar dados de 43 poços petrolíferos, identificou
áreas no município de Oriximiná-PA e Nova Olinda do
Norte-AM (Rio Abacaxis), com as maiores anomalias.
A temperatura média a 2.000 m de profundidade ficou
em 67°C com gradiente de 20°C/km. Na figura 5.58
pode-se observar a distribuição e a variação do gradiente
geotérmico ao longo da bacia supracitada.
A temperatura superficial de referência máxima (TSR)
determinada foi de 26,6°C (80°F). Na acima é possível
observar o comportamento das variações de gradientes
geotérmicos em razão da circulação de fluídos hidrodinâmicos em zonas convergentes e divergentes.
Como a Bacia do Amazonas apresenta uma
espessa sequência evaporítica (ciclo VII), é importante
que se estude esses evaporitos, pois os mesmos são
capazes de alterar o fluxo natural de calor na bacia.

Podem, assim, condicionar a geração de hidrocarboneto em determinadas trapas, ou, por sua mobilidade,
gerar domos de halita com silvinita associada. Deve ser
considerado também que, na Bacia do Amazonas existe
inúmeras soleiras de diabásio do Mesozoico, que cortam
a sequência evaporítica do ciclo VII, as quais podem ter
promovido fusão e mobilização dos evaporitos, aliado a
tectônica cenozoica e halocinese (Figura 5.59).
A condutividade térmica da halita pode variar, segundo
alguns autores, de 4,5 ± 0,6 W/m°C a 6,1 W/m°C, chegando
a alguns casos a 7,1 W/m°C. A silvinita também possui
elevada condutividade térmica, ao contrário da carnalita,
onde a condutividade térmica é baixa, em torno de 1,1 ±
0,4 W/m°C. No geral, a condutividade térmica dos evaporitos diminui com a temperatura e impurezas associadas.
Segundo alguns autores, o ponto de fusão da halita
sob pressão atmosférica se dá em 800°C, mas ela apresenta um comportamento plástico já a 350°C e uma mobilidade relativa a 200°C, ainda sob pressão atmosférica.
A mobilidade e a deformação dos evaporitos podem
ocorrer em temperaturas ainda mais baixas, quando o
próprio peso dos evaporitos age em associação a uma
instabilidade gravitacional. A partição da deformação
nas camadas mais ricas em halita pode provocar redistribuição dos evaporitos e, até mesmo, apresentar alguma
estratificação interna quando submetida a cisalhamento
(GARCIA, 1999).

Figura 5.58 - Gradiente geotérmico da Bacia do Amazonas, obtido por Meister (1973), e a relação entre o modelo de
circulação de fluídos e o gradiente geotérmico médio (CAMPOS & ZEMBRUSCKI, 1987; ZEMBRUSCKI & KIANG, 1989).
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Figura 5.59 - Soleiras de diabásio na Bacia do Amazonas (WANDERLEY FILHO et al., 2007; Caputo, 2012).

Outro fator importante é a ocorrência de intrusões
ígneas, como é o caso na Bacia do Amazonas, que apresenta
inúmeras soleiras de diabásio intercaladas na sequência
evaporítica, capazes de fluidizar a halita, com temperaturas acima de seu ponto de fusão. O contato do diabásio
com a halita ficou registrado nos furos 9-FZ-004-AM,
2-AP-1A-PA, 1-RUT-1-AM, 1-AX-1-AM, 1-AC-1-PA,
1-BR-1A-PA, 1-JUT-1-PA, 1-TR-1-PA e 2-BUST-1-PA, utilizados neste trabalho. A figura 5.60 mostra por meio da
sísmica a identificação dos principais refletores sísmicos,
associados com dados do poço 1-AX-1-AM, no qual é
possível observar relação entre sal e diabásio.
Dentre os furos estudados observa-se que a halita
hospeda na Formação Nova Olinda, alcança espessura
individual de até 153 m (1-AC-1-PA), e apresenta somatória máxima de 461 m, conforme observado no furo
1-AX-1-AM. Já o diabásio, em forma de soleiras, intrude
a sequência evaporítica da unidade supracitada, onde a
espessura individual máxima é de 202 m no poço 1-TR-1-PA,
e espessura total de 677 m no poço 1-TU-1-PA (Tabela 5.4).
Szatmari et al. (1975) mostram que as halitas da
Formação Nova Olinda foram parcialmente dissolvidas
e afetadas por termometamorfismo decorrente das
intrusões denominadas de Magmatismo Mesozoico.
Assim, descreveram o termometamorfismo: "As halitas e silvinitas caracterizam-se por alta termocondutividade, permitindo que espessas camadas (até 50 m)
atinjam temperaturas aproximadas às apresentadas pelas
soleiras intrusivas. Esta temperatura (800°C a 1000°C) é
acima do ponto de fusão da halita. Consequentemente, a
halita aquecida derrete-se nas proximidades do diabásio,
torna-se plástica em distâncias relativamente grandes
(dezenas de metros) ensejando a formação de estruturas
de fluxo" (Figura 5.60).

O estudo do vulcanismo nas bacias do Solimões e
Amazonas, quando considerado o teor de Na em testemunho de diabásio adjacente a uma camada de halita,
não se observa assimilação pela intrusiva. Porém a influência do sal é percebida no diabásio alguns centímetros
próximo do contato, o que impossibilita assimilação em
grande escala (MISUZAKI et al.,1992) (Figura 5.61).
Costa & Wanderley Filho (2008) mostram que a halocinese verificada na Bacia do Amazonas tem relação
com os falhamentos transcorrentes, vigentes durante
os pulsos tectônicos cenozoicos nela atuantes, e que as
dobras complexas observadas nos níveis evaporíticos,
intrudidos por soleiras de diabásio da Formação Nova
Olinda, resultam da condição de extrema plasticidade e
mobilidade tectônica decorrente da presença de camadas
de sal. Esses autores mostram também que, além do
fator da temperatura, como facilitador da mobilidade
das camadas de sal, a frequente variação de espessura
das soleiras, principalmente das mais rasas, foi outro
importante condicionante (diferencial de sobrecarga)
para a movimentação salífera nesta bacia, podendo
afetar, inclusive, a seção Cretáceo-Terciário (Formação
Alter do Chão) (Figura 5.62).
5.9. INTEGRAÇÃO GEOLÓGICA / GEOFÍSICA
DA SEÇÃO DO CAMPO DE AZULÃO

Na área do Campo de Azulão foi verificada ampla
cobertura de levantamentos sísmicos, e a partir dos
dados disponíveis, foram trabalhadas algumas linhas
que resultaram na interpretação de uma seção sísmica
combinada por seguimentos de linhas que si interceptavam, e que passavam próximas à seção geológica (Figura
5.63, 5.64).
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Figura 5.60 - (A) Seção sísmica em fase de identificação dos refletores sísmicos; (B) Reinterpretação do sinal sísmico
mostrando a relação intrusiva do diabásio em camadas evaporítica da Formação Nova Olinda (Linha Sísmica 0254-0297).

Para que essa integração fosse realizada da maneira
mais acertada possível, foi realizada a projeção e correlação aproximada das velocidades dos refletores das linhas
sísmicas com a geologia e sísmica (VSP) de cada perfil
de poço, uma vez que as linhas estão em tempo e são
dados Pós-Stack. Dos quatro poços utilizados na seção
geológica apenas o 3-RUT-3-AM não dispunha de dados
VSP, porém a correlação estratigráfica foi determinante,
assim como a correlação dos refletores sísmicos de parte
das linhas L-L254-15 e 254-134.

A mesclagem e projeção das linhas sísmicas junto
com os poços permitiu o ajuste da seção geológica
D-D´ a eventos estratigráficos e estruturais como,
a correlação de camadas, perturbação dos estratos promovidos pela intrusão de soleiras de diabásio e movimentações tectônicas que geraram falhas
normais (Figura 5.65).
Como é perceptível na seção supracitada, a espessura total do diabásio na área do poço 1-RUT-1-AM é
bem expressiva e chega atingir 482 m de espessura.
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Uma diferença de 172,5 m em relação ao poço 3-RUT-3-AM
com 309,5 m, localizado a sudeste do poço mineralizado.
Em relação aos poços 3-RUT-1-AM e 3-AZU-1-AM, a diferença na espessura total do diabásio é de 245 m e 242 m,
respectivamente. Ou seja, a área com menos diabásio está
localizada a N e NNE do poço mineralizado. Em relação à
seção sísmica foi detectado dentro da Formação Andirá,
topo do perfil do poço 1-RUT-1-AM, a entrada de um lacólito
que preencheu, substituiu ou termometamorfisou, praticamente todo o pacote da referida formação (Figura 5.63).
Nota-se também que diante do alojamento e espessuras do diabásio, este não afetou o nível mineralizado
em silvinita, possivelmente, porque este adentrou em
conformidade da base para o topo entre camadas folhelho-siltito (1-RUT-1-AM).

Nos poços 3-RUT-3-AM,3-RUT-2-AM e 3-AZU-1-AM,
o alojamento do diabásio, provavelmente ocorreu da
base para o topo entre camadas de folhelho-folhelho
para os dois primeiros poços, e folhelho-siltito para o
último (Figura 5.63).
Uma série de falhas normais e estrutura em flor positiva também foram identificadas ao longo da seção sísmica, entretanto nenhuma visualmente corta o prisma
sedimentar Cretáceo-Terciário, e sim, no máximo, atingem o topo da Formação Andirá. Este arranjo de falhas
está posicionado sobre a região central denominada de
Plataforma Manaus, onde o conjunto de falhas localizado
no seguimento L-254-150, próximo ao poço 3-AZU-1-AM
pode ser interpretado como resultantes de movimentos transcorrentes com provável direção NW-SE.

Figura 5.61 - Contato da soleira de diabásio com halita, sem evidências de assimilação ou fluidização do sal.
Notar comportamento característico do sinal de raios gama e sônico (DT) na interface de contato
intrusiva/evaporito (Linha Sísmica 0254-0297).
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Por outro lado, o conjunto de falhas localizado no final do
seguimento da linha L254-135, próximo ao poço 3-RUT-2-AM,
é quase ortogonal ao sistema transcorrente supracitado
NW-SE, ao qual está associada, porém com prováveis
suspeitas de reativação no Cenozoico. Ainda neste seguimento, pode ser observado emplacement gerados pela
entrada do diabásio com fluxo de sal associado (ANEXO
II: L254-134).
Na linha L254-151 é observada uma falha transcorrente de direção NW-SE, com mergulho para SSW, a
qual além de cortar a sequência evaporítica, também
corta a primeira e segunda soleira de diabásio, além
do lacólito que intrudiu na base e envolveu parte da
terceira soleira. No último seguimento da linha sísmica
L254-134 se observam falhas geradas por movimentos
transpressionais de direção NE-SW. Em alguns pontos se
nota a presença de dobras com feições indicativas de
encurtamento dentro da Formação Andirá e movimentações no topo da sequência evaporítica na Formação Nova
Olinda (ANEXO I). Ainda nesta linha podemos observar
feições de paleocanal com direção pretérita NE-SW, que
se instalou no topo da Formação Andirá.
5.9.1. Conversão tempo-profundidade
dos dados sísmicos do campo de Azulão
A conversão tempo-profundidade dos eventos sísmicos é uma técnica que produz uma imagem aproximada
da subsuperfície. Para isso a análise de velocidade de

propagação das ondas no meio geológico, juntamente com
as informações de perfilagem de poços (principalmente a
perfilagem sônica) é essencial para seu êxito.
A figura 5.66 destaca parte do poço 1-RUT-1-AM
munido de perfilagem sônica, de onde foram extraídas as
velocidades ponto-a-ponto do meio geológico na região
das sondagens. No caso da seção deste poço, é possível
notar claramente um aumento abrupto da velocidade
média ao passar dos arenitos da Formação Alter do Chão
para a soleira de diabásio S1, a partir da profundidade
de 360 m. Esta transição produz na sísmica um aumento
da amplitude do sinal do traço, devido ao contraste de
impedância acústica entre os meios. Isso faz com que horizontes de maior refletividade se formem cujos refletores
podem ser relacionados a essas principais transições de
propriedade elástica nas proximidades dos poços.
Uma vez conhecidas as velocidades médias (Vm) de cada
pacote de impedância (obtidas a partir do perfil sônico) e
correlacionados estes principais contrastes de velocidades
com os refletores sísmicos, ainda no domínio do tempo (∆t),
a obtenção da espessura aproximada (∆Z) das principais
amplitudes em cada traço sísmico da seção obedecerá a
uma equação cinemática simples dada por: ∆Z = Vm.∆t. A partir deste entendimento os refletores do topo da Formação
Nova Olinda e os da soleira S1, se apresentam lateralmente
contínuos e são os de maior contraste de impedância acústica nas 19 seções sísmicas do Campo Gaseífero de Azulão.

Figura 5.62 - Seção geológica sobre a plataforma Manaus, em que é possível observar inúmeros falhamentos
que afetam a seção Cretáceo-Terciário, além de diápiros salinos.
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Figura 5.63 - Seguimentos de linhas sísmicas combinadas, mostrando os refletores das principais unidades geológicas. No poço 1-RUT-1-AM
é possível ver o lacólito intrudido no topo da Formação Nova Olinda.
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Figura 5.64 - Seção geológica da área denominada Campo de Azulão em Silves-AM, obtida por meio de dados de poços cedidos pela ANP.
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Figura 5.65 - Seção geológica-geofísica integrada com dados de sísmica 2D Pós-Stack da área do Campo de Azulão, município de Silves-AM. Os condutos de fluxo para esta seção
foram estilizados uma vez não aparecem linhas sísmicas analisadas.
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Figura 5.66 - Parte da perfilagem do poço 1-RUT-1-AM com destaque para a perfilagem sônica.
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Isso permitiu a ampliação da análise de velocidade para
regiões longínquas, mesmo distantes dos poços, tendo
ainda como base o mapa geológico da área.
Após análise supracitada a construção dos modelos
preliminares das superfícies 3D em profundidade do
topo e da espessura da Soleira S1, bem como do topo
da Formação Nova Olinda, estão sustentadas com base
nas velocidades médias dos pacotes de impedâncias
extraídos dos cinco poços da Tabela 5.1 e extrapoladas
para todo o campo de Azulão.
O modelo criado para mostrar a morfologia do topo
da Soleira S1 indica que seu topo varia regionalmente
entre 230 m na porção NW do campo e atinge valores
superiores a 300 m nas porções SW e, principalmente a
NE. Nesta região a maior profundidade está relacionada
à maior espessura da cobertura sedimentar da Formação
Alter do Chão (Figura 5.67).
Quanto à espessura dessa soleira, o modelo
mostra um espessamento com direção NE ao longo
de toda a porção central do mapa (Figura 5.68).
Esta figura mostra também que o diabásio tem diminuição da espessura na direção NW, o que provoca
“janelas” pela ausência ou desvio da intrusão magmática à medida que se avança para NW do campo.

Outro destaque da figura 5.68 é a presença do Lacólito
L interpretado na seção sísmica da figura 5.5 e que pode
ser visto na porção SW do mapa entre as coordenadas
365000 e 370000.
Por último, a Formação Nova Olinda como principal
player, portador da sequência evaporítica com potencial
para silvinita, apresenta topo com variação regional entre
250 m e 700 m de profundidade (Figura 5.69). Assim
como a Soleira S1, a Formação Nova Olinda também tem
seu topo mais raso na região a NW, porém em direção
SW este apresenta aumento da profundidade gradativamente. A exceção desta tendência está localizada na
porção SE do mapa, onde o topo da referida unidade salta
abruptamente com redução de 700 m para até 250 m de
profundidades, as quais são corroboradas pela informação
apresentada no poço 1-ITP-1AM, o qual mapeia o topo
da Formação Nova Olinda a aproximadamente 300 m.
Na figura 5.66 se destaca ainda a região F´, denominada pelo contorno, com profundidades acima de 600 m
e, que tem correspondência com a “zona F” delineada na
figura 5.15. No passado a geomorfologia desta zona, caso
tenha sido afetada por regressão e transgressão marinha,
pode ter oferecido condições favoráveis para restrição de
circulação de águas marinhas, condição essencial para
precipitação do KCl.

Figura 5.67 - Modelo do topo da Soleira S1 no campo de Azulão.
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Figura 5.68 - Modelo da espessura da Soleira S1 no campo de Azulão.

Figura 5.69 - Modelo do topo da Formação Nova Olinda no campo de Azulão.
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste trabalho se verifica que a infraestrutura
necessária para pesquisa, instalação industrial e escoamento da cadeia produtiva de sais de potássio na
Amazônia, está dentro do esperado.
Para o escoamento do beneficiamento da silvinita
a ser extraído, especificamente na Bacia do Amazonas
nas proximidades de Manaus, verifica-se que o transporte terrestre é o que requer maior atenção. Uma das
principais vias de acesso é a BR-319, que liga Manaus a
Porto Velho e a todo Brasil. O trecho, de 696 km, entre
Manaus e Humaitá necessita de asfalto e tem estado
em discussão na esfera federal e estadual.
Devido as proximidades e facilidades logísticas
(principalmente portos), o principal destino do KCl a
ser produzido na Região Metropolitana de Manaus,
atenderá as regiões que concentram cerca de 50% da
produção agrícola nacional, compreendidos pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia (MATOPIBA).
Os depósitos de silvinita em Fazendinha e Arari,
Bacia do Amazonas, são conhecidos desde a década
de 70 e 80, respectivamente, e mais recentemente
em 2010 o Brasil tomou conhecimento do depósito de
Autazes na mesma bacia, por meio da iniciativa privada.
Com o intuito de fomentar ainda mais o conhecimento
deste recurso mineral estratégico, este projeto analisou alguns poços e linhas sísmicas, com vistas que os
resultados pudessem indicar novas áreas prospectáveis.
Devido ao imenso potencial para sais de potássio na
Bacia do Amazonas, muitas empresas fizeram solicitações
de pesquisa junto a Agência Nacional de Mineração - ANM.
Isto mostra o interesse do capital privado por este
estratégico bem mineral, o qual abre novas perspectivas
de negócios para a cadeia produtiva brasileira, além
da geração de mais empregos e, consequentemente,
divisas para a união, estados e municípios.
Dos 51 perfis compostos dos poços analisados, cedidos pela ANP, 6 apresentam mineralizações, e 5 ao serem
reinterpretados, foram considerados também mineralizados, (com a possibilidade de ser polihalita em um dos
poços), devido aos sinais compatíveis dos raios gama.
Apesar da anomalia encontrada no perfil 1-AX-1-AM,
profundidade entre 2.166,5 m a 2.171,5 m e entre 2.175 m
a 2.180 m, indicar camadas de halita, a reinterpretação
deste demonstra fortes indícios se trata de camadas
de silvinita ou polihalita, pois a halita não apresenta
valores elevados do sinal de raios gama no canal do K,
como tem ocorrido nestas camadas (134 e 140 API).

Devido à profundidade em que estas camadas se encontram não se descarta a possibilidade destas serem um dos
primeiros indicativos da deposição de sais de potássio na
Bacia do Amazonas, que não foram detectados por trabalhos pretéritos, uma vez que não existem testemunhos
para estudos. Vale ressaltar que a área está localizada
na região de depocentro da bacia. Por apresentar este
evento anômalo, a princípio, a área foi denominada
SBEA - Sub-Bacia Evaporítica de Abacaxis, em alusão ao
Rio Abacaxis.
A seção geológica confeccionada, a partir da ocorrência de sais de potássio para o Campo de Azulão,
Sub-Bacia Evaporítica do Uatumã (SBEU), balizado pelo
perfil do poço 1-RUT-1-AM (seguimentos NNW-SSE,
NNE-SSW e NNW-SSE), não mostrou continuidade da
camada de silvinita. Porém uma segunda seção de correlação com o perfil poço 9-FZ-4-AM mostra continuidade
da camada de silvinita por mais de 134 Km.
As isólitas de halita da Formação Nova Olinda,
desde Manacapuru-AM até Monte Alegre-PA, evidencia imperativa restrição marinha que atuou durante o
Permo-Carbonífero da Bacia do Amazonas. Neste trabalho, aproximadamente, 64,5% dos 31 perfis analisados apresentam base e topo das halitas balizadas por
sulfato e folhelho em clara demonstração da regressão
marinha com aumento da salinidade - fase regressiva e
isolamento/precipitação de evaporito. Outro balizador
importante foi a anidrita-anidrita que corresponde a 58%,
anidrita-siltito 32,2%, folhelho-folhelho e siltito-siltito
25,8%, o que configura entrada de material siliciclástico
para bacia, e imprime a identidade de fase transgressiva
e aumento da lâmina d´agua. No geral, os pacotes de
halita da Bacia do Amazonas apresentam radioatividade
elevada quando comparada com a literatura, possivelmente por conta do aprisionamento de potássio em sua
estrutura molecular.
A seção geológica transversal (seção Dip) mostra
que as primeiras camadas de halita depositadas na Bacia
do Amazonas tem correspondência por até 58 km de
extensão, enquanto as últimas são correlacionáveis
por até 120 km. Vale ressaltar que as últimas camadas
foram depositadas a 87 km e 95 km, a partir da borda
sul e norte, respectivamente. Quanto à seção transversal (seção Strike), a correlação indica depósitos com até
250 km de extensão contínuos, porém com uso de mais
poços essa dimensão aumenta consideravelmente.
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O mais importante diante dessa regionalidade é que
os depósitos de silvinita estão envelopados nos pacotes de halita (corresponde ao ciclo VII, Subciclo 12,
entre o Marco M11a ao M11). Logo, portanto, o mapeamento regional dos marcos supracitado é fator crítico determinante para o rastreamento das camadas
de silvinita que ainda estão por ser encontradas na
Bacia do Amazonas.
As seções geológicas A-A', B-B', C-C' e D-D' são de
caráter Dip e algumas destas também apresentam trechos Strike, e todas mostram a disposição das camadas
siliciclásticas e evaporíticas com suas relações de topo e
base. No caso da primeira se observa uma quebra acentuada, possivelmente, gerada por evento erosivo, bem
como pouca representatividade das camadas de halita
mais ao centro da seção. Na segunda seção a detecção
de um provável alvo com características potassilífera
abre novos horizontes para futuros prospectos, mesmo
posicionado a grande profundidade. Na terceira seção
que corta a bacia rumo à borda sul, não se observa
ocorrências potassilíferas sobre a plataforma Mamurú,
ao contrário do que está em apresentação sobre a plataforma Manaus. Este entendimento suporta a tese de
que parte da bacia, preteritamente, foi a que ofereceu
melhores condições paleogeográfica para deposição de
sais nobres. Na última seção o prospecto apresentado
já é de conhecimento público em função da exploração
petrolífera, porém a seção não mostrou continuidade
da camada, a qual pode está posicionada para leste
em direção ao município de São Sebastião do Uatumã,
segundo informações sísmicas.
A reavaliação de poços no entorno de Arari e Fazendinha, mostrou a possibilidade de prolongamento de
seus depósitos, onde Arari se projeta para sudoeste, e
posteriormente inflete para sudeste, enquanto Fazendinha se projeta para sudeste por aproximadamente
30 km, balizado pelo poço 2-UA-3-AM que se encontra
mineralizado. Além do prolongamento destes depósitos, foram definidas quatro áreas com alto potencial
para sais de potássio as quais foram denominadas de
SBEA, SBEU, SBEF e SBET. No Campo de Azulão ao rio
Uatumã, área localizada sobre a plataforma Manaus, a
ocorrência de silvinita no poço 1-RUT-1AM, abre nova
frente de prospecção que se estende para ENE. A terceira
área localizada, também, sobre a plataforma Manaus
compreende a região de Juruti-Faro, onde ocorrências
ligadas à reinterpretação de perfis indicaram potencial
exploratório para sais de potássio em uma ampla área.
Por fim a quarta área, posicionada quase que ao centro
da bacia se tornou promissora diante da reinterpretação do sinal de raios gama que sinalizou positivo para
sais de potássio.

Os refletores marcados no Campo de Azulão, Sub-Bacia
Evaporítica de Uatumã (SBEU), correlacionados aos
poços, expressaram bem a relação entre as unidades
e intrusões das soleiras de diabásio, como eventos de
maior refletividade. Entretanto, levando em conta essa
interação, algumas áreas consideradas com ausência
de refletividade foram interpretadas como janelas de
ausência de intrusões. Um dos maiores evento observados é a discordância do Paleozoico e as intrusões do
magmatismo Penatecaua, que diante do seu gigantismo
não afetou, significativamente, os depósitos evaporíticos, principalmente, os mineralizados em cloreto de
potássio e sulfatos de magnésio.
Representações no domínio do tempo de estruturas
aparentes ressaltaram (efeito pull down) e dificultaram
a interpretação. Em alguns casos, como dos poços
3-RUT-2-AM e 1-RUT-1-AM, o topo da soleira marcado
em 370 m pela análise de velocidade e conversão
tempo-profundidade reduziu o topo a 320 m na região.
A relação das soleiras com os evaporitos estão muito
bem marcadas nos refletores sísmicos, como por exemplo, o topo da sequência evaporítica abaixo da segunda
soleira, com forte contrates de impedância acústica.
Essa interação permitiu verificar que o topo da zona
mineralizada em silvinita está apenas a 25 m da base
da soleira, e que esta não foi afetada pela intrusão.
Mostra também a existência de uma depressão que
pode ser a SBEU em expansão para ENE, o que é
passivo de confirmação.
Em muitas das seções analisadas não necessariamente a camada mineralizada pôde ser rastreada,
porém foi possível mostrar a camada de halita com
potencial para hospedar sais de potássio, uma vez que
o refletor foi traçado a partir do poço 1-RUT-1-AM.
A linha L254-151 mostra o refletor seguindo para região
NE em direção ao rio Uatumã, o que é mais um indicativo da possibilidade de se encontrar minério na região
do São Sebastião do Uatumã.
Na região da Sub-Bacia Evaporítica de Abacaxis
(SBEA) foi possível observar halocinese, truncando todo
o pacote evaporítico, inclusive as próprias soleiras de
diabásio. Essas movimentações não teriam relação direta
com as intrusões, mais sim com o próprio processo de
subsidência da bacia, uma vez que a região é considerada um paleo depocentro. As estruturas encontradas
nessa área são de topo dômico com trend de aproximadamente E-W, que provavelmente tem continuidade.
Em boa parte das linhas sísmicas analisadas a anomalia
encontrada no perfil de raios gama do poço 1-AX-1-AM
pode ser rastreada por conta de sua relação com pacote sedimentar de moderado contraste de impedância acústica.
Essa superfície está bem representada nas projeções
triaxiais e suas relações dentro da sequência evaporítica,
a qual deixa em aberto a possibilidade de horizontes
prospectáveis mais amplos.
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A integração geológica-geofísica para a área do
Campo de Azulão ajudou a entender inicialmente as
relações dos componentes estratigráficos e estruturais
da região. Os falhamentos associados a transcorrências
NW-SE, e os ortogonais são produtos provavelmente, de
reativações no Cenozoico. O emplacement das soleiras
gerou acúmulos de material, associado a fluxo de sal para
regiões de mais baixa pressão. As discordâncias entre
as unidades estão bem marcadas e um dos ganhos por
meio desta fusão de informações foi saber que a manteve
intacto os depósitos potassilíferos.
A ação de balizamento do topo das soleiras e da
Formação Nova Olinda na área do Campo Gaseífero
de Azulão, tem sua relevância quanto a tomadas de
decisões diante de futuras locações exploratórias para
gás e principalmente para sais de potássio. Isso pode
gerar economia nas atividades de perfuração, ao escolher perfurar nas áreas onde as camadas de diabásio
estão menos espessas, como por exemplo, ao avançar para a direção NW do campo, onde as espessuras
giram em torno de 6 m, ou onde elas inexistam, atingindo assim, mais facilmente as camadas de evaporitos.

As “janelas” de diabásio são um fenômeno que podem
ocorrer devido o desvio da intrusão do pulso magmático diante da resistência do meio encaixante, ou por
desvios provocados por zonas de fraqueza.
Dentro do que se conhece, em termos de reserva
provadas (volume e teor), recomendamos investimentos
quanto a necessidade de aumentar a produção anual
de minério para 16 Mt, os quais renderiam aproximadamente 4 Mt de KCl. Caso isso aconteça a dependência
externa do Brasil cairia para aproximadamente 58.67%,
e as reservas atuais teriam vida útil de até 30 anos.
O avanço do conhecimento depende de investimentos em pesquisa, assim, torna-se necessário a perfuração de um poço estratigráfico com testemunho
contínuo para avaliar o potencial indicado pelo poço
1-AX-1-AM.
Recomendamos que a CPRM - Serviço Geológico do Brasil avance com seus estudos exploratórios, a fim de avaliar áreas com escassez de
dados, bem como, investir em equipamentos e qualificação profissional.
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ANEXOS

ANEXO I - SEÇÕES SÍSMICAS DO CAMPO DE AZULÃO COM
INTERPRETAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS E DISCORDÂNCIAS

Anexo 1.1 - Principais refletores das seções sísmicas: 254-133, 219-253, 254-134, 254-135,
254-136, 254-137, 254-138 e 254-139.

Anexo 1.2 - Principais refletores das seções sísmicas: 254-140, 254-163, 254-150, 254-156, 254-151,
254-141, 254-153 e 254-160.

Anexo 1.3 - Principais refletores das seções sísmicas: 254-161, 254-159 e 254-152..

ANEXO II - SEÇÕES SÍSMICAS UTILIZADAS NA CONFECÇÃO
DA SEÇÃO D-D’ E INTEGRAÇÃO GEOLÓGICA-GEOFÍSICA

Anexo 2.1 - Seções sísmicas interpretadas, mostrando os principais refletores
que separam as unidades geológicas do Paleozoico e Cretáceo-Terciário.
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ANEXO III - DETALHE DA SEÇÃO GEOLÓGICA C-C’ ENTRE OS POÇOS
2-PR-1-PA E 2-AP-1A-PA, MOSTRANDO CAMADA MINERALIZADA

Anexo 3.1 - Parte da seção geológica C-C’, onde é possível observar a correlação da ocorrência de silvinita, em prováveis depósitos localizados no estado do Pará.
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O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM E OS OBJETIVOS
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS
Em setembro de 2015 líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, e
formularam um conjunto de objetivos e metas universais com intuito de garantir o
desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental. Esta ação
resultou na Agenda 2030, a qual contém um conjunto de 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável - ODS.
A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a
prosperidade. Busca fortalecer a paz universal, e considera que a erradicação da
pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio global, e um requisito
indispensável para o desenvolvimento sustentável.
Os 17 ODS incluem uma ambiciosa lista 169 metas para todos os países e todas as
partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, a serem cumpridas até 2030.

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM atua em diversas áreas intrínsecas às Geociências,
que podem ser agrupadas em três grandes linhas de atuação:
• Geologia e Recursos Minerais;
• Geologia Aplicada e Ordenamento Territorial;
• Hidrologia e Hidrogeologia.
Todas as áreas de atuação do SGB-CPRM, sejam nas áreas das Geociências ou nos
serviços compartilhados, ou ainda em seus programas internos, devem ter conexão com
os ODS, evidenciando o comprometimento de nossa instituição com a sustentabilidade,
com a humanidade e com o futuro do planeta.
A tabela a seguir relaciona as áreas de atuação do SGB-CPRM com os ODS.

Maiores informações: http://www.cprm.gov.br/publique/Sobre-a-CPRM/Responsabilidade-Social/Objetivos-de-Desenvolvimento-Sustentavel---ODS-319

www.cprm.gov.br

