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APRESENTAÇÃO

O   Ministério de Minas e Energia, por intermédio do Serviço Geológico do Brasil – CPRM tem a grata 
satisfação de disponibilizar à comunidade técnico-científica, aos empresários do setor mineral, em par-

ticular aqueles ligados ao setor de fertilizantes e ao agronegócio, os resultados do Projeto Avaliação do 
Potencial de Fosfato no Brasil. Este é mais um produto realizado a partir do Programa “Geologia, Mineração 
e Transformação Mineral” e da Ação “Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil”, financiado em parte 
pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O presente exemplar da série “Insumos Minerais para 
a Agricultura” tem como objetivo contribuir com o conhecimento de depósitos e ocorrências de fosfato já 
existentes no país e avaliar o potencial brasileiro para novos alvos, devido à importância desse insumo para 
a produção de fertilizantes.

Este informe concentra informações geológicas que permitiram definir ambientes favoráveis à minera-
lização de fosfato na Bacia do Potiguar, mais especificamente na Formação Jandaíra, localizados nos muni-
cípios de Areia Branca e Guamaré, Rio Grande do Norte. O trabalho reúne resultados obtidos a partir de 
três linhas de trabalho: 1) Prospectiva �  investigação dos principais controles das ocorrências de fosfato em 
subsuperfície com o objetivo de selecionar alvos em potencial a partir de estudos prévios de informações 
geológicas-geofísicas e em perfis de poços de petróleo disponibilizados pela Agência Nacional do Petróleo; 
2) Sondagem � execução de três furos de sondagem, nas áreas geologicamente mais favoráveis, associa-
dos às análises de gamaespectrometria e de fluorescência de raios X para identificar a zona mineralizada;  
3) Analítica � realização de análises litoquímicas, petrográficas e de difração de raios X para caracterização 
geológica do minério.

A publicação deste produto representa mais uma fonte de informações indispensável para a atração de 
novos investimentos na pesquisa de fosfato, insumo crítico e estratégico, para o setor agrícola e de suma 
importância para a economia nacional. Dessa forma, com mais este lançamento, o Serviço Geológico do 
Brasil-SGB/CPRM dá continuidade à política governamental que incentiva o desenvolvendo de trabalhos 
em todas as regiões geográficas do país, cujo objetivo é o de proporcionar o incremento do conhecimento 
geológico e atrair investimentos para o setor mineral, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento 
nacional, seja fomentando a mineração e apoiando as tomadas de decisão de investimentos, seja subsidiando 
a formulação de políticas públicas. 

Esteves Pedro Colnago
Diretor-Presidente 

Márcio José Remédio
Diretor de Geologia e Recursos Minerais 



RESUMO

O Projeto Avaliação do Potencial de Fosfato no Brasil  em execução pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) 
tem como objetivos contribuir na ampliação do conhecimento geológico das mineralizações de fosfato e buscar 
novos alvos potenciais que deem subsídio ao aumento da produtividade agrícola no país. Nesse cenário, a 
Bacia Potiguar, de idade cretácea, foi selecionada como uma área potencial para depósitos ou ocorrência de 
P2O5, tendo em vista o seu grande conteúdo fossilífero, os eventos transgressivos registrados na sua estra-
tigrafia, a proximidade com a Bacia Pernambuco-Paraíba (portadora de importante depósito de fosfato de 
idade Maastrichiana) e a semelhança do seu ambiente formador com os modelos globais de upwelling (zonas 
de ressurgência). Podemos destacar a Formação Jandaíra (fase Drifte), pertencente ao Grupo Apodi, como a 
principal unidade de interesse e alvo desse trabalho para a pesquisa de fosfato. Matsuda (1988) identificou 
na Formação um marco radioativo relacionado a rochas portadoras de minerais fosfáticos. Este achado foi de 
extrema importância, pois poderia indicar uma camada mineralizada de continuação lateral em profundidade.  
Por essa razão, foi proposta a realização de três furos de sondagem, de modo a encontrar e caracterizar 
a possível mineralização. A seleção das áreas para sondagens foi baseada na interpolação dos dados de 
gamaespectrometria extraídos de vinte e dois poços estudados por Matsuda (1988), além das informações 
geoquímicas obtidas na fase 1 do Projeto Fosfato Brasil. As áreas mais promissoras para sondagem foram: o 
município de Guamaré, onde foram locados dois furos, e um furo no município de Areia Branca, no estado 
do Rio Grande do Norte. Os furos realizados em Guamaré/RN, FD-BP-001 e FD-BP-002, atingiram, respecti- 
vamente, as profundidades de 250,25 m e 250,55 m. O furo FD-BP-003, realizado no município de Areia 
Branca, atingiu a profundidade final de 301,45 m. De uma maneira geral, os furos atravessaram rochas das 
formações Barreiras, Tibau, Guamaré, Magmatismo Macau e Formação Jandaíra. Nos testemunhos, foram 
realizadas análises de gamaespectrometria a cada 1 m e de fluorescência de raios X portátil a cada 0,5 m.  
As análises foram adensadas para cada 25 cm nos intervalos mineralizados. Nos intervalos, foram coleta-
das 323 amostras para serem analisadas pelos métodos ICP-MS e fluorescência de raios X, confeccionadas 
46 lâminas petrográficas e quatro análises por difração de raios X. Baseados nos estudos petrográficos, 
foram individualizadas 83 fácies da Formação Jandaíra e, posteriormente, agrupadas em 15 associações 
de acordo com o ambiente deposicional e aspectos texturais. Dos três furos estudados neste trabalho, 
o furo FD-BP-003 foi o único que apresentou um intervalo mineralizado, em profundidades entre 139 m 
e 147 m, com teores de até 6,29% de P2O5 e associado às litofácies carbonáticas da Formação Jandaíra.  
Os resultados obtidos indicam a presença de níveis mineralizados em fosfato associados a assinaturas radio-
métricas elevadas, além de correlações positivas de forte a moderada entre P2O5 e o somatório de elementos  
terras-raras e urânio em análises litoquímicas. Foram encontrados, predominantemente, grãos fosfáticos, 
tipo intraclastos, o que indica a presença de mineralizações granulares. Esse nível fosfático, com teores 
variados, foi formado a partir de um evento retrogradacional, onde sedimentos argilosos offshore estariam 
recobrindo construções carbonáticas mais rasas. 



ABSTRACT

The Project Assessment of Phosphate Potential in Brazil, which is being executed by the Geological Survey 
of Brazil (CPRM), aims to contribute to the expansion of the geological knowledge of phosphate mineralizations 
and to seek new potential targets that will support the increase in agricultural productivity in the country. In 
this scenario, the Potiguar Basin, of Cretaceous age, was selected as a potential area for deposits or occur-
rences of P2O5, in view of its large fossil content, the transgressive events recorded in its stratigraphy, the 
proximity to the Pernambuco- Paraíba basin (bearer of an important deposit of phosphate of Maastrichtian 
age) and the similarity of its forming environment with the global models of upwelling models of upwelling 
zones. We can highlight the Jandaíra formation (Drift phase), belonging to the Apodi Group, as the main 
unit of interest and target of this work for phosphate research. Matsuda (1988) identified in this formation a 
radioactive landmark related to rocks carrying phosphate minerals. This finding was extremely important, as 
it could indicate a mineralized layer of lateral continuation in depth. For this reason, it has been proposed to 
drill three boreholes in order to find and characterize this possible mineralization. The selection of areas for 
drilling was based on the interpolation of the gamma-spectrometry data extracted from twenty-two wells 
studied by Matsuda (1988), in addition to the geochemical information obtained in phase 1 of the Fosfato 
Brasil project. The most promising areas for drilling were the municipality of Guamaré, where two boreholes 
were located and one borehole in the municipality of Areia Branca; both in the state of Rio Grande do Norte. 
The holes drilled in Guamaré/RN, FD-BP-001 and FD-BP-002, reached the depths of 250.25 m and 250.55 m, 
respectively. The hole FD-BP-003, made in the municipality of Areia Branca, reached a final depth of 301.45 m. 
In general, the holes crossed rocks from the Barreiras, Tibau, Guamaré, Macau Magmatism and Jandaíra 
Formations. In the drill cores, gammaspectrometry analyses were performed every 1 m and portable X-ray 
fluorescence, every 0.5 m. The analyses were densified for each 25 cm in the mineralized intervals. In the 
intervals, 323 samples were collected to be analyzed by the ICP-MS and X-ray Fluorescence methods, and 46 
petrographic sections and 4 X-ray Diffraction analyses were made. Based on petrographic studies, 83 facies 
of the Jandaíra formation were individualized, later grouped in 15 associations according to the depositional 
environment and textural aspects. Of the three holes studied in this work, the FD-BP-003 hole was the only 
one that presented a mineralized interval, at depths between 139 and 147 m, with contents up to 6.29% of 
P2O5 and associated with the carbonatic lithofacies of the Jandaíra formation. The results obtained indicate the 
presence of phosphate mineralized levels associated with high radiometric signatures, in addition to positive 
correlations, from strong to moderate, between P2O5 and the sum of rare earth elements and uranium in litho-
chemical analyses. Phosphate grains were found predominantly, intraclast type, which indicates the presence 
of granular mineralizations. This phosphate level, with varying contents, was formed from a retrogradational 
event where offshore clay sediments would be covering shallower carbonate constructions.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O fosfato é um insumo essencial para a economia 
do agronegócio. O fósforo, assim como, o potássio e o 
nitrogênio, é a matéria-prima utilizada para a produção 
de fertilizante. O fósforo ainda não possui substituto na 
agricultura por isso o elemento é considerado estraté-
gico para muitas nações, principalmente para o Brasil, 
considerado um grande produtor mundial de alimentos. 
Visando o aspecto econômico e social relacionado ao 
aumento da produção de alimentos e diminuição dos 
custos de produção, o Serviço Geológico do Brasil, a 
partir de iniciativas do governo federal, criou o Projeto 
Fosfato Brasil, que tem como objetivo principal estudar 
áreas favoráveis à explotação de fosfato. 

De acordo com Follmi (1996), Glenn e Garrison (2003) 
e Suguio (2003), as rochas sedimentares formadas no 
Cretáceo comportam os maiores depósitos mundiais 
de fosfato, embora parte da produção mundial provém 
também de fosfatos antigos, remanescentes de rochas 
sedimentares de várias idades. A maioria dos depósitos 
sedimentares se formou em ambiente marinho e de 
água relativamente rasa. Esses depósitos estão relacio-
nados a processos de ressurgência (upwelling - modelos 
formados por correntes marinhas ascendentes), que 
consiste no transporte vertical de águas mais profun-
das e frias, ricas em nutrientes, induzidos normalmente 
pelo movimento horizontal de massas de água gerado 
pelo vento, o que causa o aumento da fertilidade nas 
zonas costeiras. A deposição de rochas ricas em fosfato 
é maior durante períodos de transgressão marinha, que 
possibilita a migração dos processos de fosfogênese e 
retrabalhamento associado à condensação estratigráfica 
ao longo de amplas áreas nas margens costeiras (PUFAHL 
e GROAT, 2017). 

A Bacia Potiguar é uma Bacia marginal, de idade 
cretácea, que possui três Megassequencias principais: 
rifte, pós-rifte e drifte (PESSOA NETO, 2007). A fase 
drifte é a que apresenta maior potencial para a for-
mação de depósitos de P2O5, já que possui unidades 
formadas em ambiente marinho raso. O Grupo Apodi, 
que pertence a esta fase Drifte, é dominado por sequên-
cias transgressivas na porção emersa da Bacia, onde se 
destaca a Formação Jandaíra como a principal unidade 
de interesse para a pesquisa de fosfato, originada em 
ambiente deposicional de plataforma e de natureza 
marinho transgressiva (PESSOA NETO, 2007). 

Nos trabalhos realizados na primeira fase do Projeto 
Fosfato Brasil (ABRAM et al., 2011) foram identificadas 
diversas anomalias positivas de fósforo em sedimentos 
de corrente na Bacia Potiguar, embora não tenham sido 
identificadas ocorrências significativas de P2O5 nas porções 
aflorantes desta formação. Este fato resultou em lacu-
nas no entendimento dos resultados anômalos obtidos.  
Matsuda (1988), a partir da interpretação de perfis de 
raios-gama de poços na Bacia Potiguar, identificou a 
presença de um marco radioativo entre a parte emersa e 
a parte submersa da Bacia, a uma profundidade de apro-
ximadamente 90 m, abrangendo uma área de cerca de 
3.500 km2. O marco foi associado as rochas carbonáticas 
próximas ao topo da Formação Jandaíra, com presença de 
minerais fosfáticos (identificados em amostras de calha) e 
altos teores de urânio. Deste modo, foi considerado que 
estudos de detalhe na Formação Jandaíra pode auxiliar 
na compreensão da potencialidade do marco radioativo 
em relação à mineralização de fosfato.  

Como fatores que destacam a importância deste 
estudo, ressalta-se a proximidade da Bacia Potiguar com a 
Bacia Pernambuco-Paraíba, portadora de um importante 
depósito de fosfato de idade Maastrichiana. Salienta-se, 
também, a identificação de eventos transgressivos, os 
modelos globais de upwelling para os depósitos de fosfato 
do Cretáceo, as anomalias positivas de P2O5 em sedimen-
tos de corrente e a presença de um importante marco 
radioativo no topo da Formação Jandaíra, que justifica, 
portanto, a retomada dos estudos prospectivos na Bacia 
Potiguar. Para a realização de um estudo mais detalhado 
na Formação Jandaíra (petrografia e litoquímica), foi 
necessário a realização de três furos de sondagens, já que 
a maior parte da formação encontra-se em profundidades 
superiores a 80 m. Para avaliar as áreas mais propícias e 
localizar os furos de sondagem, foram realizadas novas 
interpretações geofísicas (sísmica e gamaespectrometria) 
a partir dos dados de Matsuda (1988) e de informações 
existentes no banco de dados da ANP. 

1.2. LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO

A Bacia Potiguar está localizada no extremo leste da 
Margem Equatorial Brasileira. Distribui-se, na sua maior 
parte, no estado do Rio Grande do Norte e, parcialmente, 
no estado do Ceará. A Bacia é delimitada a sul, leste e 
oeste pelo embasamento cristalino e a oeste pela Bacia 
do Ceará.
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A área objeto do estudo compreende os municípios de 
Guamaré e Areia Branca, no estado do Rio Grande do Norte, 
que correspondem às folhas cartográficas (1:100.000) 
de Ponta do Mel (SB-24-X-B-V) e Jandaíra (SB-24-X-D-V).  

Figura 1.1 - Mapa de Localização dos furos de sondagem na Bacia Potiguar realizados nos municípios  
de Guamaré e Areia Branca.

Tabela 1.1 - Tabela com coordenadas UTM dos furos de sondagem realizados na Bacia Potiguar.

O acesso à região se dá pelas BR-304, BR-406 e BR-110, 
além de rodovias estaduais e estradas vicinais (Figura 
1.1). A locação dos furos teve a sua distribuição espacial 
conforme observado na Tabela 1.1.

FUROS LONGITUDE LATITUDE MUNICÍPIO

FD-BP-001 792777 9429335 Guamaré

FD-BP-002 790243 9428060 Guamaré

FD-BP-003 723368 9453309 Areia Branca
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho baseia-se na análise petrográfica e quí-
mica de amostras coletadas a partir de três furos de son-
dagem, de modo a identificar a zona mineralizada para 
fosfato na Formação Jandaíra. No fluxograma (Figura 2.1) 
observa-se as etapas de trabalho do presente estudo.  
A pesquisa foi dividida em etapas de pré-campo, campo 
e pós-campo.

2.1. ETAPA PRÉ-CAMPO

A etapa inicial foi composta por uma compilação 
do acervo bibliográfico. Essa pesquisa envolveu temas 
ligados ao contexto geológico da Bacia Potiguar, com 
enfoque principal na Formação Jandaíra. Também foram 
reunidos, a partir do Banco de Dados de Exploração e 
Produção (BDEP) e do trabalho de Matsuda (1988), perfis 
compostos em diversos poços distribuídos na parte NO 
e NE da Bacia. 

A partir de informações de eqU de 29 poços extraídos 
de Matsuda (1988), foram elaborados trinta e dois picos 
radioativos de gamaespectrometria em perfis compostos 
de poços de petróleo. Além disso, as anomalias de U 
também foram tabuladas com a indicação da profun-
didade do topo e base da camada radioativa, que está 
relacionada à presença de minerais fosfáticos. Com base 
nestes dados, foi possível calcular de forma simples a 
espessura dessa camada, localizada na parte superior 
da Formação Jandaíra, para assim definir os locais mais 
promissores para sondagem.

Os dados foram convertidos em arquivos shapefile 
e modelados no software ArcGIS® 10.5 para avaliar a 
distribuição espacial dos poços na superfície. Em seguida, 
os dados dos poços foram interpolados no programa 
Surfer®12. O método de interpolação empregado foi o de 
mínima curvatura, em virtude de apresentar resultados 
muito confiáveis em áreas com camadas sedimentares 
horizontais. Landim (2000) afirma que este método é 
bem aplicado quando se tem dados irregularmente 
distribuídos. As vantagens desta técnica de interpo-
lação perpassam os resultados gerados, onde se tem: 
superfície estimada mais suave, superfície fiel aos dados 
originais, menor número de formas estranhas e capaci-
dade de estimar valores além dos máximos e mínimos 
dos dados amostrados.

Desta forma, foram definidas para realização da 
sondagem as regiões de Areia Branca, onde o marco 

radioativo se encontra em maior espessura, e em Gua-
maré, onde a previsão era encontrar o marco radioativo 
em profundidade mais rasa. Após aprovação da proposta 
dos três furos pela diretoria do SGB-CPRM, foi realizada 
uma etapa de campo para reconhecimento das áreas 
sugeridas, programação de logística e contato com os 
superficiários para autorização dos trabalhos de sonda-
gem. Em seguida, foi elaborado um memorial descritivo 
do empreendimento (projeto de sondagem) para solici-
tação de uma Autorização Especial (AE) junto ao órgão 
ambiental do estado do Rio Grande do Norte, o IDEMA.   

2.2. ETAPA CAMPO

O trabalho de campo consistiu na realização de três 
furos de sondagens na parte emersa da Bacia, reali-
zado pela empresa SGS GEOSOL. Os dois primeiros furos  
(FD-BP-001 e FD-BP-002) foram realizados no município 
de Guamaré e o terceiro (FD-BP-003) no município de 
Areia Branca (Figura 2.2A). 

Os furos foram executados a partir de sonda diaman-
tada, modelo Bort Longyear LF 230 (Figura 2.2B). Em vir- 
tude da estabilidade do terreno, os poços foram par-
cialmente revestidos internamente por tubos de metal. 

A sigla que identifica cada furo segue a seguinte 
nomenclatura: FD - Furo Diamantado, seguido pelas 
iniciais da área do furo BP - Bacia Potiguar. A sequência 
numérica foi definida de acordo com a ordem dos furos: 
FD-BP-001, FD-BP-002 e FD-BP-003. A perfuração do 
primeiro furo teve início em 02/10/2014 e foi concluída 
em 07/11/14. O furo atingiu a profundidade final de 
250,25 m e foi revestido até a profundidade de 162,30 m. 
O segundo furo foi iniciado em 10/11/14 e finalizado em 
25/11/14, atingindo a profundidade final de 250,65 m, 
com revestimento até 116,20 m. O último furo teve início 
em 29/11/14 e conclusão em 09/12/14, com metragem 
final de 301,45 m e revestimento 155,25 m. Houve di- 
ficuldades em atravessar a zona arenosa (localização a 
beira-mar) no furo três, onde não houve recuperação 
do testemunho por 21 metros. Após o término dos 
trabalhos de sondagem, as áreas utilizadas (praça de 
sondagem) foram limpas e no local do furo (boca do 
furo) foi colocado um marco de concreto com a identi-
ficação do testemunho. Em seguida, foram coletadas as 
coordenadas na boca do furo com um GPS de precisão 
do modelo Tech Geo. 
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Figura 2.1 - Fluxograma representando as técnicas utilizadas em cada etapa da pesquisa  
relacionada à Bacia Potiguar.
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Os testemunhos foram acondicionados em caixas 
de polietileno de alta densidade, com tampa hermética, 
ordenados da esquerda para a direita e de cima para 
baixo, com “tacos” indicando medidas da manobra (pro-
fundidade atingida, extensão e recuperação) (Figura 2.2C). 
Em todas as caixas, foram fixadas plaquetas de alumínio 
contendo o número da caixa, profundidade inicial e final 
e nome do furo.

Para a descrição dos furos, foi montada uma estrutura 
com cavaletes de madeira e caibros para apoiar as caixas 
com testemunhos (Figura 2.2D). A descrição ocorreu 
antes da serragem, em fichas previamente adequadas 
para cada furo com o auxílio de lupa, canivete/riscador, 
ácidos, imã, borrifador de água etc. Adicionalmente, foram 
adquiridos neste trabalho dados de análises petrofísicas 
com leituras realizadas a cada 0,25 cm em todos os três 
furos, utilizando-se um gamaespectrômetro portátil de 
modelo Super-SPEC RS 125. Análises químicas semiquan-
titativas foram adquiridas com um equipamento portátil 
de fluorescência de raios X, modelo Delta Dynamic XRF - 
Standard da Olympus®. O objetivo foi verificar a variação 
do P2O5 ao longo do perfil dos furos de sondagem. 

A sistemática de análise foi definida a partir de lei-
turas a cada 0,50 m em todo o perfil e a cada 0,25 m na 
zona mineralizada, utilizando o método mining plus, com 
tempo de leitura de 70 s. 

2.3. ETAPA PÓS-CAMPO

2.3.1. Geofísica (Sísmica e Gamaespectrometria)

A sísmica foi utilizada neste trabalho para delimitar 
os limites das formações e determinar a espessura das 
camadas, além da identificação dos mais importantes 
eventos tectônicos que atingiram a região estudada.  
Os dados de sísmica são públicos e disponibilizados 
gratuitamente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), para fins de pesquisa, 
mediante solicitação. 

A seleção dos poços foi definida em função da pre-
sença do marco radioativo identificado por Matsuda 
(1988) e pela proximidade das áreas de sondagem.  
A partir destes dados, foram definidos dois perfis (Figura 
2.3) denominados A-A´ (NW-SE) e B-B´ (SW-NE).

Figura 2.2 - (A) Visão geral da praça de sondagem do furo FD-BP-003; (B) Caminhão-sonda,  
modelo Bort Longyear LF 230, utilizado no trabalho; (C) Visão geral dos testemunhos de sondagem 

acondicionados nas caixas de polietileno; (D) Área montada para descrição dos testemunhos na fazenda  
onde foi realizado o furo FD-BP-001.

A

C

B

D
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Figura 2.3 - Localização das linhas sísmicas com os perfis A-A´e B-B’. 

As linhas sísmicas foram trabalhadas no software 
OpendTect 6.0.0 – dGB Earth Science (versão livre), 
com permissões para carregamento das linhas sísmi-
cas, 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 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 deter-
minação dos pacotes de impedância acústica média, 
a partir dos perfis sônicos. Dessa forma, foram indi-
vidualizados 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. Nessa etapa, foi realizado um mapeamento 
sistemático dos principais horizontes nas linhas sísmicas 
com base em critérios sismoestratigráficos (terminações  
dos refletores).

2.3.2. Petrografia

Para o presente trabalho, foram confeccionadas 
seções delgadas de quarenta e seis amostras nos três 
furos de sondagem. As análises petrográficas de lâminas 
delgadas foram realizadas no microscópio óptico modelo 
Olympus BX 51, câmera de captura Olympus U-TV0.5XC-3 
(8B21549) Modelo Infinity 1, com Programa Image-Pro 
Express, que auxiliou na definição da assembleia mineral 

e na classificação das rochas, além da identificação de 
minerais fosfáticos e alguns fósseis. Para complementar 
a descrição petrográfica, foi realizada análise de quatro 
amostras por Difração de Raios X (DRX), com o objetivo 
de identificar os minerais fosfáticos e os argilominerais. 
A análise foi realizada no Laboratório de Difração e Flu-
orescência de Raios X da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). As amostras foram pulverizadas a 200 mesh 
e analisadas em um tempo de 2080,86 s, com equipa-
mento D2 Phaser da Brunker®.  

2.3.3. Litoquímica

Com o auxílio da Fluorescência de Raios X portátil 
(FRXp), foram identificadas as zonas anômalas em P2O5 
nos testemunhos. Nestas zonas foram amostrados os 
intervalos de testemunhos para análise química em 
laboratório, segundo intervalos pré-definidos de 1 m. 
Também foram coletadas amostras a um metro anterior 
e outro posterior à zona anômala, respeitando sempre 
a mudança de litologia. A cada dez metros, realizou-se a 
amostragem em duplicatas para controle de qualidade, 
totalizando trezentas e vinte e três amostras. Amostrou-se 
¼ do testemunho, ficando os outros ¾ acondicionados 
em caixas de polietileno de alta densidade com tampa 
hermética e com as devidas marcações. 

As análises químicas foram realizadas pelo labo-
ratório SGS Geosol Laboratórios Ltda. A seleção dos 
métodos analíticos atendeu a necessidade de precisão e 
determinação dos elementos químicos, sendo utilizados 
os seguintes métodos:  
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(i)  Determinação de Carbono Orgânico Total (COT) 
por combustão e enxofre total, ambos com detecção 
por infravermelho-LECO; 
(ii) Abertura por fusão com metaborato de lítio 
seguida de análise por ICP OES (Al2O3, CaO; Cr2O3, 
Fe2O3, K2O, MgO, Na2O, P2O5, SiO2 e TiO2) e ICP- MS 
(Ba, Be, Ce, Co, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Hf, Ho, La, 
Lu, Mo, Nb, Nd, Ni, Pr, Rb, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Th, Tl, 
Tm, U, W, Y, Yb, Zr);
(iii) Perda ao fogo (LOI) determinada por calcinação 
da amostra a 405° C e/ou 1000°C; V) e;
(iv) Fusão por tetraborato de lítio e quantificação 
por XRF para os elementos: Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, 
Fe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, Nb2O5, P2O5, SiO2 e TiO2. 

2.3.4. Processamento dos Dados

O software Surfer® versão 12 foi utilizado para fazer 
a interpolação dos dados dos poços. As linhas sísmicas 
foram trabalhadas no software OpendTect 6.0.0 – dGB 
Earth Science (versão livre). Para as ilustrações foi uti-
lizado o CorelDRAW versão 12. As análises estatísticas 
de litoquímica foram trabalhadas no Statistica, versão 
12. Para os gráficos, fez-se uso do Microsof Excel e do 
Statsoft Statistica. Os resultados de DRX foram tratados 
no Diffrac Eva para a identificação dos minerais. Para a 
integração dos perfis de gamaespectrometria, de sísmica, 
das informações dos poços, da petrografia e da litoquímica 
foram integrados utilizando-se das ArcGis® versão 10.6.
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3. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

3.1. EVOLUÇÃO TECTÔNICA E  
PREENCHIMENTO SEDIMENTAR 

A Bacia Potiguar abrange uma área de 48.000 km2, 
sendo 21.500 km2 na porção emersa e 26.500 km2 na 
porção submersa. Localiza-se no extremo nordeste bra-
sileiro, abrangendo parte dos estados do Rio Grande do 
Norte e Ceará. A norte, a Bacia está limitada pelo Oceano 
Atlântico até a cota batimétrica de -2000 m; a sul e a 
oeste pelas rochas pré-cambrianas do embasamento 
cristalino e a noroeste pelo Alto de Fortaleza e pela Bacia 
do Ceará. O Alto de Touros define seu limite leste com a 
Bacia Paraíba (PESSOA NETO et al., 2007).

A origem, a evolução tectônica e o preenchimento 
sedimentar da Bacia Potiguar têm sido alvo de intensos 
estudos ao longo dos anos (SAMPAIO e SCHALLER, 1968; 
MAYER, 1974; TIBANA e TERRA, 1981; HACKSPACHER 
e OLIVEIRA, 1984; BERTANI et al.,1985; FRANÇOLIN e 
SZATMARI, 1987; BERTANI et al., 1990; MATOS, 1992; 
MATOS, 1993; BORGES, 1993; OLIVEIRA et al., 1993; 
CREMONINI, 1993; ARARIPE e FEIJÓ, 1994; CREMONINI 
et al., 1996; MATOS, 1999; MILANI e THOMAZ FILHO, 
2000; BIZZI et al., 2003; PESSOA NETO et al., 2007; 
MELO et al., 2019). A Bacia Potiguar teve sua origem no 
Neocomiano (145 Ma) a partir de esforços distensionais 
responsáveis pela separação do continente Gondwana, 
durante o Neojurássico, que promoveu o afastamento 
das placas Sul-Americana e Africana e o surgimento 
do Oceano Atlântico (FANÇOLIN e SZATMARI, 1987; 
MATOS, 1987; BIZZI et al., 2003). Existe um consenso 
que sua origem está relacionada à fragmentação do 
Gondwana e surgimento do Oceano Atlântico, condi-
cionada a movimentações divergentes. Entretanto, é 
importante destacar que para Françolin e Szatimari (1987) 
a movimentação de caráter divergente E-W e a inten-
sidade dessa movimentação durante a separação dos 
continentes ocorreram de forma diferenciada, na parte 
sul e na parte norte, o que teria causado uma rotação 
no sentido horário da Placa Sul-Americana em relação 
à Africana. Segundo estes autores (op.cit.), durante o 
Cretáceo Inferior, a Bacia Potiguar estava submetida 
a esforços compressivos de direção E-W e distensivos 
N-S, o que fez com que fosse interrompida a sedimen-
tação na porção emersa da Bacia e continuasse o rifte-
amento na porção submersa com a deposição de uma  
sequência proto-oceânica.

O preenchimento sedimentar da Bacia está rela-
cionado com as diferentes fases de evolução tectônica 
(Figura 3.1). Pessoa Neto et al. (2007) descreveu quatro 
dessas fases e as relacionou a Megassequências:

(i)  Megassequência Rifte: esta Megassequência 
foi dividida em Rifte I e Rifte II e está relacionada 
a rochas sedimentares de origem flúvio-deltaica e 
lacustre, depositadas no Cretáceo Inferior, que foram 
submetidas a um regime de intensos falhamentos. 
Esta Megassequência é representada pelas forma-
ções Pendência e Pescada do Grupo Areia Branca.
(ii) Megassequência Pós-Rifte: é caracterizada por 
uma transição de ambiente continental para mari-
nho, marcado por subsidência térmica, depositada 
principalmente durante o Aptiano. Esta Megasse- 
quência é composta por depósitos flúvio-deltáicos e 
pelos primeiros registros de uma ingressão marinha, 
representados pela Formação Alagamar, também do 
Grupo Areia Branca; e
(iii) Megassequência Drifte: corresponde à fase 
de evolução termal constituída pelos conjuntos de 
sequências marinhas transgressivas e regressivas, 
depositadas entre o Albiano e o recente. As rochas 
sedimentares são de origem flúvio-marinha trans-
gressiva. Esta Megassequência é representada pelos 
grupos Apodi (formações Açu, Ponta do Mel, Quebra-
das, Jandaíra e Ubarana) e Agulha (unidades clásticas 
e carbonáticas regressivas das formações Ubarana, 
Tibau e Guamaré). 
Três eventos magmáticos são também destaca-

dos no preenchimento da Bacia: enxame de diques Rio 
Ceará-Mirim, Magmatismo Serra do Cuó e Magma- 
tismo Macau. 

3.2. ARCABOUÇO ESTRUTURAL

A Bacia do Potiguar (Figura 3.2) é subdividida em três 
feições tectono-estruturais, segundo Bertani et al. (1990): 
grábens, altos internos e plataformas rasas. De acordo com 
o autor supracitado, na porção terrestre encontram-se os 
grábens de Apodi, Umbuzeiro, Guamaré e Boa vista, que 
exibem feições lineares de direção NE-SW, apresentam 
forma assimétrica e estão limitados a sudeste e sudoeste 
por falhas. Na parte submersa, os grábens também são 
assimétricos e paralelos à atual linha de costa e estão 
preenchidos por rochas sedimentares do Cretáceo Inferior.  
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Figura 3.1 - Carta estratigráfica da Bacia Potiguar (PESSOA NETO et al., 2007).
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Os principais altos internos são os Altos de Quixaba, Serra 
dos Carmos e Macau, que correspondem às cristas alon-
gadas do embasamento e separam os principais grábens.  
Os altos internos e os grábens são compostos por blo-
cos de gnaisses, migmatitos ou xistos soerguidos por 
falhas normais. As sequências sedimentares do Cretáceo 
Inferior estão ausentes sobre os altos internos, devido 
à erosão ou não deposição. As plataformas rasas são 
compostas pelo embasamento de Touros e Aracati e 
flanqueiam os grábens centrais a leste e a oeste. Elas são 
recobertas pelos sedimentos do Aptiano e do Cretáceo 
Superior, na porção terrestre, e por sequências terciárias,  
na parte marítima.

3.3. LITOESTRATIGRAFIA  

Araripe e Feijó (1994) separaram a Bacia Potiguar em 
três unidades litoestratigráficas principais, denominadas 
da base para o topo de: Grupo Areia Branca, Grupo Apodi 
e Grupo Agulha.

3.3.1. Grupo Areia Branca

O Grupo Areia Branca, sobreposto ao embasamento 
de forma discordante, é composto pelas formações Pen-
dência (Rifte I), Pescada (Rifte II) e Alagamar (Pós-Rifte).  
As rochas desta unidade apresentam um conteúdo 

sedimentológico predominantemente clástico. Segundo 
Pessoa Neto et al. (1997), a Formação Pendência é cons-
tituída basicamente por rochas de origem lacustre com 
fluxos gravitacionais, alimentados por sistemas deltaicos 
e de leques aluviais provenientes da margem flexural e 
da margem falhada, que evolui para sedimentação fluvio- 
deltaica-lacustrina progradante. A Formação Pescada 
está relacionada à sedimentação oriunda de sistemas 
deposicionais continentais, como leques aluviais e sis-
temas fluviais de alta energia, com bancos carbonáticos 
restritos. A subsidência térmica da Bacia na fase Pós-Rifte, 
contexto da Formação Alagamar, propiciou um sistema 
fracamente transgressivo provocando o afogamento 
do sistema fluviodeltaico e consequente deposição dos 
primeiros sedimentos de origem marinha em ambiente 
lagunar restrito, durante um clima árido, como folhelhos 
negros e calcilutitos ostracoidais.  

3.3.2. Grupo Apodi

O Grupo Apodi foi depositado em ambiente de mar-
gem passiva, caracterizado por sedimentos siliciclásticos 
e carbonáticos, ambos de origem marinha, e é represen-
tado pelas formações Açu, Ponta do Mel, Quebradas e 
Jandaíra. Este grupo representa a fase transgressiva, 
cuja superfície de máxima inundação ocorre nos limites 
entre as formações Açu e Jandaíra (VITAL et al., 2014). 

Figura 3.2 - Arcabouço estrutural da Bacia Potiguar (CREMONINI et al., 1996).
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Segundo Pessoa Neto (2007), a Formação Açu marca o 
início das sequências: marinho transgressiva (representada 
pela deposição de sedimentos siliciclásticos proximais), 
enquanto a Formação Quebradas está relacionada à 
sedimentação marinho distal e a Formação Ponta do Mel  
aos sedimentos carbonáticos marinhos rasos.

A Formação Jandaíra foi definida por Sampaio e Schal-
ler (1968), que descrevem rochas carbonáticas deposi-
tadas em ambientes com variação de energia. Segundo 
Pessoa Neto et al. (2007), a formação constitui o topo da 
sequência marinha transgressiva e corresponde a fácies 
sedimentares características de ambiente de plataforma 
carbonática dominada por maré, representando o trato 
de sistema de mar alto. No trabalho de Araripe e Feijó 
(1994), são descritos calcarenitos bioclásticos, calcilutitos, 
dismicrito, dolomitos e, eventualmente, lutitos. Segundo 
Pessoa Neto et al. (2007), a Formação Jandaíra é consti-
tuída principalmente por calcarenitos bioclásticos, com 
foraminíferos, calcilutitos, dismicrito, dolomitos e, even-
tualmente, lutitos. 

Córdoba (2001) descreve variadas fácies carbonáticas 
da Formação Jandaíra como mistas e siliciclásticas. Este 
autor considera que as fácies foram depositadas em plata-
forma carbonática, sob a forma de rampa, dominada por 
marés, em sua porção mais interna, e por tempestades, 
na região abaixo do nível de base de ondas normais.

Vital et al. (2014) dividiram a Formação Jandaíra em 
11 fácies e as agrupou em três associações, de acordo 
com a energia na qual foram depositadas, e uma quarta 
associação, criada para englobar rochas diagenéticas ou 
termalmente modificadas, a saber: 

(i) Associação de Fácies de Alta Energia (bioesparito, 
biopelesparito e Intraesparito); 
(ii) Associação de Fácies de Moderada a Baixa Ener-
gia (biomicrito e biopelmicrito); 
(iii) Associação de Fácies de Baixíssima Energia 
(micrito e dismicrito); e
(iv) Associação de Fácies Diageneticamente ou Ter-
malmente Modificadas (microesparito, doloesparito, 
dolomicrito e os calcários termalmente afetados). 
Segundo a autora, a Associação de Fácie de Alta Ener-

gia é representada por rochas com pouca ou nenhuma 
matriz carbonática, com enorme diversidade de bioclastos 
e pela presença de algas calcárias vermelhas, que caracte-
rizam ambientes de alta energia, condições de mar aberto, 
com salinidade normal e sem presença de uma barreira 
restritiva. A autora afirma que a presença marcante de 
organismos bentônicos e a ausência de formas planc-
tônicas indicam que a deposição se deu em condições 
de águas rasas, dentro da zona fótica, caracterizando, 
portanto, depósitos sedimentares em sistemas praiais, 
ligados ao continente ou associados a ilhas-barreira, em 
deltas de marés enchente e/ou vazante, que integram tal 

sistema ou, ainda, em barras de maré desenvolvidas nas 
porções rasas da rampa carbonática. 

A Associação de Fácies de Moderada a Baixa Energia 
foi assim classificada pela autora em virtude da quanti-
dade de lama carbonática presente. Possivelmente, as 
rochas foram depositadas em locais protegidos das ondas, 
marés ou correntes, como embaiamentos ou lagunas 
associadas a ilhas-barreira de mesomarés ou, ainda, em 
porções mais externas da rampa carbonática, abaixo 
do nível de base de ondas normais. As ilhas-barreiras 
de mesomarés são caracterizadas por possuir muitos 
estreitos de marés (tidal inlets), o que torna mais eficiente 
a comunicação das águas da laguna com o mar aberto e 
faz com que as condições ecológicas das águas da laguna 
sejam semelhantes às condições marinhas normais. Isto 
explicaria a grande diversidade dos bioclastos encontrados 
nestas fácies (VITAL et al., 2014). 

A Associação de Fácies de Baixíssima Energia (VITAL 
et al., 2014) apresenta estruturas típicas de exposição 
subaérea, tais como birdseyes, gretas de contração e 
marcas de raízes. As rochas são compostas quase que 
exclusivamente por lama carbonática, com raros bioclas-
tos e peloides. Tais fatos possibilitam à autora interpretar 
que estas rochas se depositaram em zona de supramaré 
de sistemas de planície de maré instalados na região 
costeira ou na retaguarda de ilhas-barreira. 

Associação de Fácies Diageneticamente ou Ter-
malmente Modificadas constituem todas as rochas da 
Formação Jandaíra que foram submetidas à dolomitiza-
ção durante a eodiagênese. Estas rochas podem conter 
minerais evaporíticos precipitados a partir de soluções 
hipersalinas ou a presença de grãos siliciclásticos quando 
a solução com os íons Mg+2 e Ca+2 é muito diluída, que 
favorece a precipitação da dolomita em virtude da falta 
de interferência de outros íons. De acordo com a autora, 
pode-se afirmar que a dolomitização se deu em virtude 
da entrada de cunhas de águas meteóricas, possivelmente 
associadas a desembocaduras de sistemas fluviais que 
avançavam para dentro da rampa carbonática.

3.3.3. Grupo Agulha

O Grupo Agulha representa um trato de sistema 
regressivo, reúne as formações Ubarana, Guamaré, Tibau 
e Barreiras, cujas rochas apresentam características de 
sistema misto de leques costeiros, plataformas rasas com 
bordas carbonáticas e talude. Essas sequências foram 
preservadas quase que exclusivamente na parte submersa 
da Bacia, principalmente as sequências da base. De acordo 
com Araripe e Feijó (1994), as formações Tibau, Guamaré 
e Barreiras apresentam-se interdigitadas, com caracterís-
ticas agradacionais e sedimentos oriundos de plataforma 
mista rasa que, por vezes, é muito difícil individualização.
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A Formação Ubarana (Campaniano-Holoceno) é 
caracterizada por espessa seção de folhelho e argilito 
cinzento, entremeada por camadas delgadas de arenito 
grosso a muito fino, siltito e calcarenito. Seus sedimentos 
indicam feições progradacionais com predomínio de 
fácies de talude (MAYER, 1974). 

A Formação Guamaré (Campaniano-Holoceno) é 
uma formação que carece de estudos descritivos deta-
lhados. Poucos trabalhos foram realizados nas rochas 
dessa formação. Destaca-se o trabalho de Souza (1982) 
que descreveu as rochas da formação como calcirrudi-
tos, calcarenito bioclástico e calcilutito, depositados em 
plataformas e taludes. 

A Formação Tibau (Campaniano-Holoceno) é caracte-
rizada por arenitos finos a grossos, com granocrescência, 
de cores, amarelo a esverdeado, contendo nódulos de 
argila nas sequências de base, níveis conglomeráticos 
quartzosos intercalados nas seções intermediárias e, no 
topo, matriz argilosa esverdeada de sistemas de leques 
costeiros (ARARIPE e FEIJÓ 1994). A Formação Tibau 
foi proposta por Campos e Silva (1966) para designar os 
clásticos grossos sobrepostos aos carbonatos Guamaré 
e interdigitados com as formações Guamaré e Barreiras. 

A Formação Barreiras (Mioceno Superior-Plioceno) é 
constituída por arenitos grossos e conglomeráticos com 
seixos de quartzo angulosos, intercalados com camadas 
síltico-argilosas, que representam um sistema de leques 
aluviais, além de fácies contendo cascalho quartzosos 
e areias grossas feldspáticas, com lentes de argila e 
estratificação cruzada acanalada, típica de ambiente  
fluvial entrelaçado. 

3.3.4. Magmatismo

Alguns eventos magmáticos ocorreram no desenvol-
vimento da Bacia Potiguar. Oliveira (1998) os diferenciou 
pela relação temporal e espacial de preenchimento da 
Bacia, além dos processos físico-químicos e geodinâmi-
cos. Dessa forma, essas atividades ígneas foram denomi-
nadas: Enxame de Diques Rio Ceará-Mirim, Magmatismo 
Serra do Cuó e o Magmatismo Macau. 

O Enxame de Diques Rio Ceará-Mirim, tem com-
posição máfica diabásica de natureza toleítica. Oliveira 
(1998) definiu como o mais antigo evento magmático 
da Bacia, anterior à abertura do Atlântico no nordeste 
oriental, com duração entre 150 a 200 milhões de anos. 

Os seus efeitos deram início ao rifteamento da Bacia 
Potiguar e das áreas adjacentes, ocorridos entre 138 a 
118 milhões de anos, possivelmente associado a uma 
pluma (OLIVEIRA, 1998). 

Como postula Oliveira (1998), o Magmatismo Serra do 
Cuó apresenta caráter intraplaca e não está relacionado 
com o tectonismo do oeste da África. Sua origem está 
relacionada ao Campaniano/Santoniano e se desenvolveu 
contemporaneamente à deposição carbonática da Forma-
ção Jandaíra. O pulso ígneo de afinidade alcalina “cozinhou” 
e soergueu os arenitos da Formação Açu, aflorando a leste 
da cidade homônima (OLIVEIRA, 1998).Pessoa Neto et al. 
(2007) definiu que esse magmatismo ocorre na forma de 
derrames de basalto com tendência alcalina.  

O Magmatismo Macau, o mais importante da Bacia 
Potiguar, ocorre sob a forma de plugs, diques, derrames 
e soleiras, desde o offshore da Bacia até o centro de 
Pernambuco, com idades entre 45 e 25 milhões de anos.  
O Vulcanismo Macau compreende um magmatismo alca-
lino representado por olivina basaltos, basanitos, ankara-
tritos e nefelinitos, podendo apresentar textura vesicular.  
De acordo com Pessoa Neto et al. (2007), os basaltos 
são as rochas predominantes e ocorrem sob diversas 
formas (derrames, diques, plugs e necks) no Alinhamento 
Macau – Queimadas (AMQ). A grande quantidade de 
falhas transcorrentes na Bacia Potiguar se deu em virtude 
do novo reajuste espacial causado por essa intrusão, 
havendo, desta forma, uma faixa de stress extensional 
E-W (OLIVEIRA, 1998). Essas rochas estão sobrepostas, 
intrudidas ou intercaladas nas rochas da Formação Tibau 
(SOUSA, 2002). A relação entre essas unidades sugere 
que são contemporâneas.

3.3.5. Formação Serra dos Martins

A Formação Serra dos Martins (Paleoceno-Eoceno) 
ocorre sobre platôs do embasamento ao sul da Bacia 
Potiguar e está inserida na sequência marinha regressiva. 
Segundo Pessoa Neto et al. (2007), os sedimentos silici-
clásticos da Formação Serra dos Martins são caracteriza-
dos por argilitos cauliníticos esbranquiçados (aspecto de 
solo ou retrabalhamento de solo) e arenitos de coloração 
roxa a rósea, podendo estar silicificado com capeamento 
de solo laterítico. Menezes (1999) descreve fácies de 
sistema fluvial entrelaçado e meandrante caracterizadas 
por litotipos predominantemente areníticos com pelitos.
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4. RESULTADOS 

4.1. GAMAESPECTROMETRIA 

Como forma de identificar as áreas potenciais para 
fosfato, foi gerado um modelo baseado na interpretação 
dos dados de gamaespectrometria (eqU) dos perfis com-
postos de 29 poços extraídos de Matsuda (1988) segundo 
uma malha de distribuição irregular. O modelo apresenta 
uma camada contínua radioativa, com espessura que 
varia entre 3 e 35 m. Essa camada foi denominada de 
marco radioativo. Vale destacar que a confiabilidade 
do modelo poderia aumentar caso a malha dos furos 
fosse regular e se fosse possível o acesso a outros poços 
existentes na região. 

O marco radioativo apresenta maior espessura na 
zona norte-noroeste. Por este motivo, foi selecionada 
como potencial para sondagem. A partir da seleção dos 
furos com resultados positivos de U, a área de trabalho 
foi restringida, de modo a destacar os melhores dados 
(com maior número de informações relativas aos níveis 
radioativos). Os dados selecionados são apresentados 
na Tabela 4.1. Com os níveis radioativos  selecionados 
foram realizadas novas interpolações, que resultaram no 
mapa de isópacas (Figura 4.1). A zona litorânea é a de 
maior espessura (até 15 m), principalmente no extremo 
oeste da imagem. Desta forma, definiu-se como áreas 
principais: a zona leste (divisa entre Macau e Guamaré), 
que possui uma espessura média de 5 m, aliada a uma 
baixa profundidade do nível radioativo (70 m); e a zona 
oeste, na cidade de Areia Branca, onde o marco radioativo 
se apresenta mais espesso (120 m).

4.2. SEÇÕES SÍSMICAS NO DOMÍNIO DO TEMPO 

A conversão de seções sísmicas de tempo para a 
profundidade fornece uma imagem aproximada da sub-
superfície, de modo a facilitar a identificação de possíveis 
estruturas geológicas. Neste método, é possível fazer 
uma correlação direta do tempo com a profundidade, 
de modo que, tempos menores indicam profundidades 
mais rasas e tempos maiores são interpretados como 
mais profundos. Para a conversão tempo-profundidade 
foi adotado um modelo simplificado da distribuição de 
velocidades sísmicas, no qual se considerou a constante 
da velocidade de propagação dessas ondas entre três 
horizontes interpretados. As seções sísmicas de pro-
fundidade possibilitaram inferir o limite das formações 
Jandaíra, Açu e o topo do embasamento geológico nas 
áreas estudadas. 

4.2.1. Perfis Sísmicos

Dois perfis denominados A-A´ (NW-SE) e B-B (́SW-NE) 
foram definidos em função da sua abrangência em rela-
ção às seções sísmicas e aos poços existentes.

4.2.1.1. Perfil A-Á

Nesse perfil A-A’ foram utilizadas nove seções 
sísmicas 2D (Figura 4.2), no domínio do tempo, locali-
zadas na porção norte da bacia. A Tabela 4.2 contém 
a numeração das linhas e nomenclatura dos poços.  

Tabela 4.1 -  Tabulação dos dados com indicação dos marcos radioativos, com base apenas nos dados de Matsuda (1988).

POÇO ESPESSURA (m) POÇO ESPESSURA (m) POÇO ESPESSURA (m)

1-CN-1 9 1-MR-1 7 1-RE-1 15

1-DL-1 10 1-NMR-1 7 1-RE-2 17

1-GA-3 4 1-PD-2 8 3-RE-3 14

1-GAL-1 5 1-PM-2 5 3-RE-4 14

1-GMR-5 6 1-PML-1-N 6 1-RO-1 7

3-GMR-34 10 3-PML-2 5 1-SBN-2 10

1-MA-5 8 3-PML-3 8 1-SI-2 3

4-MA-6 13 1-PS-1 11 1-SO-1A 6

1-MA-9 6 1-PT-1 8 4-SO-4 4

1-MP-1 3 1-PT-2 5
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Figura 4.1 - Mapa de isópacas do marco radioativo, interpolado com base nos  
dados extraídos de Matsuda (1988).

Figura 4.2 - Localização das linhas sísmicas e poços no perfil A-A .́

Tabela 4.2 -  Listagem das seções sísmicas e poços que englobam o perfil A-A´

LINHAS SÍSMICAS POÇOS

0129-0047; 0230-0272; 0230-0266; 0230-0267; 0027-0216;  
0230-0563; 0027-0212; 0266-0165; 0230-0807

1-MP-1-RN; 3-RE-4-RN; 1-RO-1-RN; 1-PS-1-RN;  
1-NMR-1-RN; 3-PML-2-RN; 3-PML-3-RN; 1-PD-2-RN
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Figura 4.3 - Principais eventos interpretados na seção sísmica 0230-0267 com base no perfil sônico  
dos poços 1-R0-1-RN, 1-PS-1-RN e 1-NMR-1-RN.

Os poços 1-RO-1-RN, 1-PS-1-RN e 1-NMR-RN foram per-
furados praticamente sobre a projeção na superfície da 
seção sísmica 0230-0267. 

A seção sísmica 0230-0267, foi uma importante 
balizadora dos refletores das demais seções, princi-
palmente, para aquelas com ausência de poços próxi-
mos. De maneira geral, todas as seções dessa porção 
da Bacia foram interpretadas como o topo da Forma-
ção Jandaíra em ~120 ms; o topo da Formação Açu 
em ~420 ms e o topo do embasamento em ~1100 ms 
(Figura 4.3), salvo em algumas prováveis depressões 
ou grabens no embasamento da Bacia. Os eventos de 
maior contraste de impedância e, por consequência, de 
maior refletividade, foram interpretados e marcados nas  
seções sísmicas. 

4.2.1.2. Perfil B-B´

Para a geração do perfil B-B’ foram utilizadas 18 
seções sísmicas 2D (Figura 4.4) no domínio do tempo, 
também localizadas na porção norte da Bacia. A Tabela 
4.3 contém a numeração das linhas e nomenclatura 
dos poços. 

Os poços 1-SO-1A-RN, 4-SO-4-RN e 1-PT-2-RN 
foram perfurados praticamente sobre a projeção na 
superfície da seção sísmica 0226-0013. Assim como a 
linha 0230-0267, aquela seção sísmica foi também uma 
importante balizadora dos refletores das demais seções.  

Dos três poços estudados apenas o poço 4-SO-4-RN não 
atingiu o embasamento, os poços 1-SO-1A-RN, 1-PT-2-RN 
foram perfurados até o embasamento e evidenciaram 
o contraste de impedância, dessa forma auxiliaram na 
definição do topo do embasamento nessa seção (Figura 
4.5). Nesse perfil, o resultado obtido no domínio do 
tempo indica que o topo da Formação Jandaíra ocorre 
em, aproximadamente, 100 ms, o da Formação Açu  
em ~340 ms e o do Embasamento em ~780 ms. 

4.3. SUPERFÍCIES 3D

Embora a malha dos poços utilizados na interpretação 
sísmica não tenha sido regular e que as transformações 
do domínio do tempo para profundidade não sejam 
precisas, a sísmica ajudou a identificar a profundidade 
dos topos das principais formações (Figuras 4.4 e 4.5). 

A partir dos dados, foram geradas superfícies 3D 
para melhor ilustrar a espessura e a forma das camadas 
sedimentares (Figura 4.6) das duas áreas onde foram 
realizados os furos de sondagem. Na Figura, observa-se 
a formação de uma calha, possivelmente associada ao 
rifteamento, que são responsáveis pelo espessamento 
da Formação Jandaíra e demais unidades que compõem 
a Bacia. A camada verde representa a Formação Açu e a 
camada em azul representa o topo da Formação Jandaíra. 
Na parte leste, as camadas se apresentam praticamente 
planas e menos espessas do que na parte oeste. 



| 25 |

| Projeto Avaliação do Potencial de Fosfato no Brasil |

Figura 4.4 - Localização das linhas sísmicas e poços no perfil B-B .́

Tabela 4.3 -  Listagem das seções sísmicas e poços que englobam o perfil B-B .́

LINHAS SÍSMICAS POÇOS

0226-0013; 0226-0135; 0230-0313; 0027-0229; 0226-0016;  
0226-0018; 0207-0012 ; 226-0183; 0227-0236; 0230-0520 ;  
230-0101; 0230-0107; 0230-110; 0226-0197; 0226-0129;  
0027-0224; 0230-0155; 072-0163

1-PT-2-RN; 4-SO-4-RN; 1-SO-1A-RN; 1-CN-1-RN; 3-GMR-34-RN;  
1-DL-1-RN; 1-MA-9-RN; 4-MA-6-RN; 4-MA-5-RN; 1-PT-1-RN;  
1-GMR-5-RN; 1-GA-3-RN; 1-SI-2-RN; 1-SBN-2-RN

Figura 4.5 - Principais eventos interpretados na seção sísmica 0226-0013 com base no perfil sônico  
dos poços 1-SO-1A-RN, 4-SO-4-RN e 1-PT-2-RN.
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Figura 4.6 - Superfícies 3D geradas a partir do topo das formações geológicas interpretadas nas seções sísmicas.

A Figura 4.7 representa um modelo esquemático das 
camadas observadas a partir das superfícies 3D (Figura 4.6) 
integradas ao marco radioativo definido com a gamaespec-
tometria. Os principais horizontes delimitados no modelo 
da Figura 4.7 são o embasamento; um nível C composto 
pelas formações Pendência, Alagamar e Açu; um nível B 
representado pela Formação Jandaíra e um nível A refe-
rente às formações Tibau-Guamaré e Barreiras. Não foi 
possível identificar o Magmatismo Macau nestas seções 
sísmicas. Esse modelo ressalta a presença do topo do marco 
radioativo em maior profundidade e com maior espessura 
na seção de Areia Branca em relação à área de Guamaré.

4.4. PETROGRAFIA

A caracterização de fácies das unidades litoestati-
gráficas foi feita a partir das descrições macroscópicas 
dos testemunhos e descrições de microfácies através de 
análise petrográfica, além de determinações por difra-
tometria de raios X. Na classificação das rochas, foram 
usados os trabalhos de Folk (1959), Dunham (1962) e 
algumas adaptações desses trabalhos que são bastante 
usadas no estudo de carbonatos no Brasil (TERRA et al., 
2010; TUCKER e DIAS-BRITO, 2017; DIAS-BRITO, 2017).

Nos três furos de sondagem foram verificados da 
base para o topo: 

(i) Depósitos de sedimentos carbonáticos a mistos 
(dolomitos, calcarenitos e arenitos calcíferos) da 
Formação Jandaíra; 
(ii) Depósitos de sedimentos carbonáticos a mis-
tos (calcarenitos, dolomitos, folhelhos e arenitos 

calcíferos) da Formação Guamaré, sotopostos ou 
interdigitados com depósitos siliciclásticos (arenitos, 
siltitos e conglomerados) da Formação Tibau, que 
se intercalam, de forma discordante, com rochas 
vulcânicas da Formação Macau (com exceção do 
furo FD-BP003); 
(iii) Sedimentos siliciclásticos caracterizados como 
depósitos arenosos e conglomeráticos da Formação 
Barreiras; e
(iv) Sedimentos arenosos interpretados como depó-
sitos aluvionares antigos. 
Na Figura 4.8 são apresentados os perfis estratigrá-

ficos gerados a partir dos estudos petrográficos dos três 
furos de sondagens (ANEXOS I, II e III).

4.4.1. Formação Jandaíra (K2j)

As rochas da Formação Jandaíra foram divididas 
em quinze associações de fácies, nos três furos de 
sondagem descritos, de acordo com as características 
litológicas semelhantes (características macrotextu-
rais). No furo FD-BP-01, observou-se as associações 
BP01A, BP01B; no furo FD-BP-02, as associações BP02A, 
BP02B, BP02C, BP02D, BP02E, BP02F, BP02G; no furo 
FD-BP-03, as associações BP03A, BP03B, BP03C, BP03D,  
BP03E, BP03F. 

A correlação entre as associações de fácies nos 
diferentes furos de sondagem poderá ser realizada 
futuramente com maior detalhamento dos estudos 
petrográficos e estruturais, tendo em vista a grande 
complexidade das associações encontradas.
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4.4.1.1. Associação BP01A 

A associação BP01A é constituída por dolomitos 
biogênicos (Db) e calcarenitos maciços (Cm), que ocor-
rem intercalados e estão associados a dois intervalos 
na base do furo FD-BP-01 (entre 153 a 185 m e 223  
a 234 m) (Tabela 4.4). 

A litofácies de dolomitos biogênicos (Db) apre-
senta moldes de conchas recristalizadas, bioturba-
ções, formas circulares que indicam “fantasmas” de 
oólitos, filmes de margas e possíveis intraclastos de 
rocha carbonática. Observa-se estruturas de dissolu-
ção preenchidas por quartzo microcristalino e calcita. 
Nas análises petrográficas (Figura 4.9), foram descri-
tas microfácies de dolomitos biogênicos e, localmente, 
brecha dolomítica, caracterizados por matriz micrítica 
(Figura 4.9A), composta predominantemente por dolo-
mita, com fábricas planares e não planares, subeuedrais 
a anedrais e calcita que ocorre de forma secundária.  
Os grãos são predominantemente de bioclastos, podendo 
ocorrer em maior ou menor quantidade, alguns bem 
preservados como fragmentos de algas (Figura 4.9B), 
outros, na maioria, apenas moldes substituídos por calcita 
espática e dolomita, com formas semelhantes a fragmen-
tos de conchas (Figura 4.9C). No intervalo entre 185 m a  
220 m foram identificados na litofácies de dolomito 

biogênico bioclastos substituídos por mineral de cor ama-
relada que, ao cruzar os nicóis, ficam extintos, provável 
mineral fosfático, além de ostracodes e outros fragmentos 
sem identificação (Figura 4.9D). Localmente também se 
observa a microfácies de brecha dolomítica, que é carac-
terizada por uma matriz de textura fina (Figura 4.9E), com 
ocorrências de calcita de forma secundária. As dolomitas 
ocorrem em uma fábrica planar com grãos euedrais a 
subeuedrais. Nessa matriz ocorrem intraclastos angulosos 
com uma textura grossa, com grãos até tamanho areia e 
uma grande quantidade de minerais terrígenos associa-
dos à aloquímicos em matriz composta por dolomitas/
calcitas (Figura 4.9D). Os grãos terrígenos são principal-
mente quartzo, feldspatos e raros fragmentos líticos com 
formatos angulosos a subangulosos. Os aloquímicos são 
predominantemente bioclastos, entre eles fragmentos 
de algas e fragmentos de conchas (Figura 4.9F).

A litofácies de calcarenito maciço (Cm) tem apro-
ximadamente 9 m de espessura e ocorre visivelmente 
dolomitizada. Apresenta uma coloração cinza-claro a 
marrom, é maciça, bastante compacta, endurecida e 
com raros moldes de conchas. Nos intervalos que variam 
de 2 a 38 cm, ocorrem porções de grãos mais gros-
sos. Observa-se uma grande quantidade de cavidades, 
com tamanhos variados. O intervalo é bastante fratu-
rado, com feições de dissolução ao longo dos planos.  

Figura 4.7 - Modelo esquemático com os dados das superfícies 3D geradas  
(transformadas em domínio do tempo para profundidade). 
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Figura 4.8 - Perfil estratigráfico correlacionando os três furos: FD-BP-001, FD-BP-002 e FD-BP-003.
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Tabela 4.4 -  Descrição das associações de fácies da Formação Jandaíra no furo FD-BP-001.

ASSOCIAÇÃO 
DE FÁCIES LITOFÁCIES SIGLA DESCRIÇÃO INTERPRETAÇÃO

BP01A

Dolomito 
biogênico Db

Dolomito biogênico de cor cinza,  
compacto,com níveis de marga, moldes  
de conchas e bastante bioturbações.

Os bioclastos, entre eles um ostracodes 
fosfático e algas, sugerem um ambiente 
marinho raso. A presença local de uma 
microfácies de brecha indica um ambiente  
de energia relativamente alta. 

Calcarenito 
maciço/
grainstone

Cm

Calcarenito maciço, poroso, dolomítico, 
cinza-claro a marrom, com raros moldes  
de conchas. Ocorrem intervalos que  
variam de 2 a 38 cm de doloarenitos.  
Apresenta um intenso fraturamento  
e cavidades de dissolução. 

A presença de fragmentos de algas, 
bioturbações e aloquímicos, preenchidos
por fosfato e glauconita, pode significar um 
ambiente marinho relativamente raso e de 
baixa energia. A porosidade por cavidade  
é causada em fases diagenética  
precoces ou tardias.

BP01B

Calcarenito 
laminado Cl

Calcarenito podendo ser dolomítico com 
laminação horizontal, de cor cinza, com 
intraclastos de calcilutito ou calcarenito.

Podem ser produto de deposição lenta 
por precipitação química ou atividades 
microbianas, comum em planícies de maré.

Calcarenito 
intercalado com 
níveis margosos

Cnm

Calcarenito dolomítico, amarelado,  
grãos grossos, bastante poroso,  
endurecido e compacto, bastante 
fraturado. Intercalado com níveis  
margosos de coloração amarelo- 
acinzentado, podendo conter bioturbação.

As litofácies descritas são constituídas por 
calcários maciços que indicariam ou uma má 
preservação das estruturas primárias devido 
à bioturbação ou um fluxo gravitacional em 
ambiente de mais alta energia. Os sedimentos 
finos podem ter sido depositados no final 
dos pequenos ciclos, através do material 
em suspensão em ambiente de energia 
relativamente alta. 

Calcarenito com 
níveis margosos 
ondulados

Cnmo

Calcarenito/doloarenito amarelado 
contendo bastante quartzo com filmes de 
marga. Os filmes de margas apresentam-se 
com estruturas onduladas e fluidizadas.   

Calcilutito com 
intraclastos e 
níveis de marga

Cclnm Calcilutito cinza, compacto, maciço  
com intraclastos e níveis de marga. Depósito de ambiente de baixa energia, 

com pequenos ciclos episódicos de mais 
alta energia, deixando o registro do filme de 
marga.Calcilutito 

maciço Cclm Calcilutito de coloração cinza-escuro, 
maciço, bastante compacto e endurecido.

Alguns níveis do Cm apresentam-se com coloração cinza- 
claro, maciços, compactos e bastante endurecidos.  
É possível também observar níveis mais margosos, com 
bastante bioturbações. Em análise petrográfica, foi 
descrita uma microfácies classificada como grainstone 
(Figura 4.10A). O grainstone é constituído por grãos 
terrígenos e aloquímicos em matriz/cimento micrítico 
carbonático. Os terrígenos são predominantemente 
quartzo, que ocorrem angulosos a subarredondados, 
e os aloquímicos são representados por bioclastos, 
intraclastos, oólitos, peloídes e esferulitos. Os bioclas-
tos são principalmente fragmentos de conchas e algas 
(Figura 4.10B), enquanto os peloídes são formados por 
glauconita e, provavelmente, francolita, que podem ser 
de origem fecal.

4.4.1.2. Associação BP001B 

A associação BP001B ocorre em dois níveis: o pri-
meiro é encontrado no intervalo entre 220,85 a 203 m 
do furo FD-BP-01 e é constituído por calcários laminados, 
calcilutito com níveis de marga, calcarenito com níveis 
de marga e calcilutitos maciços; o segundo localiza-se 

no intervalo entre 144,60 a 153,05 m, representado por 
calcarenito com níveis margosos e calcarenito com níveis 
margosos ondulados (Tabela 4.4).

O calcarenito laminado (Cl) apresenta aspecto dolo-
mítico, tem coloração cinza, bem compactado e com 
laminações horizontais que podem ocorrer de forma 
irregular. Foram observados raros intraclastos de calci-
lutito em porções onde as laminações são mais esparsas. 

As litofácies de calcilutitos ocorrem maciças (Cclm) 
ou com níveis margosos (Cclnm). Apresenta coloração 
cinza-claro, bem compactada e com alguns intraclastos 
de rocha carbonática. 

Calcarenito com níveis de marga (Cnm) apresentam 
coloração cinza-escuro, granulometria fina e bioturba-
ções. Os Cnm ocorrem intercalados com calcarenito, 
com níveis margosos ondulados (Cnmo). 

O Cnmo apresenta-se dolomítico com coloração 
amarelada e textura grossa, poroso (com cavidades de 
tamanhos variados e com muitas fraturas), bastante endu-
recido, bem compactado, contendo grãos de quartzo, com 
níveis de margas que apresentam estruturas onduladas 
e fluidização, que podem caracterizar um aumento de 
energia no ambiente. 
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Figura 4.9 - (A) Fotomicrografia da matriz micrítica dolomítica com raros terrígenos; (B) Fotomicrografia mostrando 
um fragmento de alga (Al); (C) Fotomicrografia do dolomito bastante bioturbado com recristalizações de calcita 
em moldes de bioclastos (MC); (D) Fotomicrografia do dolomito com bioturbações preservadas e presença de 

raros aloquímicos, em destaque um bioclasto fosfático (BF) N //; (E) Fotomicrografia mostrando o aspecto geral da 
microfácies (M1) sem textura original preservada, completamente dolomitizada N//; (F) Fotomicrografia mostrando 

o aspecto dos intraclastos, na microfácies 2 (M2), com grãos terrígenos e alguns fragmentos de conchas (Fc) N//. 

Figura 4.10 - (A) Fotomicrografia de um grainstone onde se destaca a grande quantidade de bioclastos e, 
principalmente, fragmentos de algas. Observa-se, também, a presença de glauconita (Gl); (B) Grainstone com destaque 

para o bioclasto de alga (Al).
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4.4.1.3. Associação de fácies BP02A

A associação de fácies BP02A é caracterizada por 
intercalações de dolomitos maciços (Dm) e dolomitos 
biogênicos (Db) e calcarenitos maciços (Cm) ou cal-
carenitos, com intraclastos e níveis de marga (Cinm). 
As litofácies Dm, Db e Cm também ocorrem de forma 
isolada (Tabela 4.5). 

O Cinm tem coloração cinza-claro, bem compactado, 
provavelmente de composição dolomítica, com níveis 
de marga de textura fina e coloração cinza-escuro. 
Os intraclastos são constituídos de rocha carbonática 
de coloração cinza-escuro e muito fina. Essa litofácies 
ocorre apenas entre os dolomitos e calcarenitos maciços 
na base do furo. 

A litofácies de dolomito maciço (Dm) pode ocorrer 
isolada ou intercalada com calcarenito maciço, ambos de 
coloração cinza-escuro a cinza-claro, bastante compacta 
e endurecida. A forte dolomitização impede que se possa 
fazer uma melhor interpretação, pois não há textura pri-
mária preservada. Acima dessa litofácies, são descritos, 
aproximadamente, 8 m de calcarenito com intraclastos e 
níveis de marga de Cinm. 

A litofácies de calcarenito maciço (Cm) apresenta 
coloração cinza-clara, aspecto grosso, bastante endu-
recida, com características dolomíticas, com possíveis 
intraclastos carbonáticos. 

A litofácies de dolomito biogênico (Db) é maciça, 
compacta e bastante endurecida, com a presença de 
moldes de conchas recristalizados e intraclastos. 

Tabela 4.5 -  Descrição das associações de fácies da Formação Jandaíra no furo FD-BP-002.

ASSOCIAÇÃO
DE FÁCIES LITOFÁCIES SIGLA DESCRIÇÃO INTERPRETAÇÃO

BP02A

Dolomito maciço Dm
Dolomito maciço de cor acinzentada, 
compacto e endurecido, ocorrendo bastante 
fraturado e feições de dissolução. 

Intercalação com calcarenitos maciços  
sugere um ambiente de alta energia.

Calcarenito com 
intraclastos e 
níveis de marga

Cinm
Calcarenito cinza com intraclastos de 
calcarenitos e intercalações de níveis de 
marga cinza mais escura.

Ambiente de alta energia, onde havia 
retrabalhamento de intraclastos, e depósitos  
de níveis de marga.

Dolarenito 
biogênico Db

Doloarenito biogênico de coloração cinza-
claro, maciço, sendo comum a grande 
quantidade de cavidades e moldes de 
conchas dissolvidos e alguns intraclastos.

Moldes de conchas dissolvidos podem indicar 
que foram retrabalhados num ambiente de 
energia relativamente alta.

Calcarenito 
maciço Cm

Calcarenito maciço, ora margoso, ora 
dolomítico, compacto e endurecido, de cor 
cinza-esbranquiçado, bastante oxidado na 
base com possíveis intraclastos. 

Calcarenitos maciços podem indicar uma má 
preservação das estruturas primárias, devido 
à bioturbação ou ao fluxo gravitacional em 
ambiente com mais alta energia. 

BP02B

Dolomito 
laminado Dl

Doloarenito laminado, de cor cinza, 
grosso, com cavidades de dissolução 
e com bastante FeO.

As laminações horizontais podem ser produto 
de deposição lenta por precipitação química ou 
atividades microbianas, comum em planicies 
de maré. Níveis de marga (influxo terrígeno) 
podem sugerir ambiente com  
energia moderada. 

Dolomito 
laminado com 
filmes de marga

Dlfm Dolomito de cor preta a esverdeada, 
laminado com filmes de marga.

 BP02C

Folhelho preto Fp Folhelho de coloração preta a esverdeada, 
bastante compacto e endurecido.

Ambiente marinho mais profundo,  
calmo, baixo nível de energia e acúmulo  
de matéria orgânica.

Siltito 
bioturbado Sbiot Siltito cinza-claro maciço bioturbado.

Litofácies siliciclásticas e mistas podem 
indicar uma deposição em ambiente litorâneo 
com uma predominância dos terrígenos  
em alta energia por se apresentarem maciços. 
A coloração escura sugere bastante acúmulo  
de matéria orgânica para algumas fácies. 

Arenito calcífero 
bioturbado Acbiot

Arenito calcífero, de coloração  
amarelo-acinzentada, bioturbado, com 
níveis de argila e fragmentos de plantas.

Arenito calcífero 
preto laminado Acpl

Arenito fino a siltito preto laminado 
(laminação horizontal). Podendo ocorrer 
fragmentos de conchas e intraclastos.

Arenito calcífero 
preto  maciço Acpm Arenito calcífero de coloração preta,  

maciço, com grãos finos. 

Continua
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Tabela 4.5 - Descrição das associações de fácies da Formação Jandaíra no furo FD-BP-002 (continuação).

ASSOCIAÇÃO
DE FÁCIES LITOFÁCIES SIGLA DESCRIÇÃO INTERPRETAÇÃO

BP02D

Calcarenito 
preto laminado Cpl

Calcarenito preto, laminado, bastante 
endurecido, dolomítico de coloração 
preta com intraclastos e níveis 
de calcilutito laminado.

As laminações horizontais podem ser produto 
de deposição lenta por precipitação química 
ou atividades microbianas. A presença de 
intraclastos sugere um aumento de energia no 
ambiente ou eventos de tempestades.

Calcilutito 
laminado Ccll Calcilutito laminado de coloração 

verde-amarelada.

Carbonato fino pode está relacionado a 
ambiente de baixa energia e as laminações 
horizontais podem está relacionadas a 
atividades microbianas.

BP02E

Dolomito 
maciço Dm

Cor acinzentada, compacto e 
endurecido, bastante fraturado e 
com feições de dissolução. 

Moldes de conchas dissolvidos podem indicar 
que foram retrabalhados num ambiente de 
energia moderada.

Dolomito 
biogênico Db

Coloração cinza-claro, maciço com 
cavidades e moldes de conchas dissolvidos 
e alguns intraclastos.

A presença de fragmentos de bioclastos e 
intraclastos sugere um ambiente de energia 
relativamente alta. 

Brecha 
carbonática Bc

Coloração cinza-amarelado, com cavidades 
e moldes de conchas, intraclastos 
angulosos de tamanhos variados.

Brechas carbonáticas com intraclastos 
angulosos sugerem ambiente de alta  
energia relacionado a falhas.

BP02F

Lamito L
Mistura de areia fina, silte e argila, 
maciça, de coloração cinza-amarelado. 
Sem presença de carbonato.

Limita duas associações de fácies e sugere 
um ambiente com energia moderada, cuja 
mistura de sedimentos pode estar 
relacionada a ambiente costeiro.

Calcarenito 
fossilífero Cf

Calcarenito margoso, maciço, amarelado, 
com intraclastos argilosos e fragmentos 
de conchas recristalizados. 

O calcarenito com fragmentos de 
conchas e intraclastos de argilito, 
ocorre intercalado com as litofácies  
de argilito, o que sugere ambiente  
de energia moderada com  
influência de tempestades.

Argilito 
ferruginoso Argf

Argilito ferruginoso, coloração 
verde-esbranquiçada, maciço 
com porções ferruginosas.

Sedimentos argilosos podem significar 
relativamente ambiente de mais alta  
energia, com a deposição dos mais finos  
por decantação do material em suspensão.  
A presença de intraclastos sugere erosão  
com possibilidade de tempestade. 

Argilito com 
intraclastos de 
calcário

Argic

Argilito maciço de coloração 
branca a amarelada, com alguns 
intraclastos de calcário 
dolomítico na base.

BP02G

Calcarenito com 
intraclastos Ci

Calcarenito fino margoso de cor branca, 
composto por intraclastos de calcário, 
minerais de Fe e quartzo.

A grande quantidade de intraclastos 
associados a siliciclásticos pode  
indicar um ambiente marinho raso, 
plataforma/rampa interna, com alta  
energia no ambiente.

Calcarenito 
maciço Cm

Calcarenito maciço de cor 
cinza- esbranquiçado, bastante 
oxidado na base.

Calcarenitos maciços no contexto desta 
associação podem representar fluxo 
gravitacional em ambiente com 
mais alta energia. 

Brecha 
carbonática Bc

Brecha carbonática esbranquiçada 
composta por clastos de calcarenitos 
angulosos em matriz micrítica.

Depósito de ambiente de alta energia, 
podendo ser originado a partir de erosão 
de falhas em regiões costeiras.

Dolomito 
maciço Dm

Dolomito maciço acinzentado, compacto 
e endurecido. Ocorre uma grande 
quantidade de fraturas. 

Relação com brechas e calcarenitos 
com intraclastos sugerem um ambiente 
de alta energia.
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4.4.1.4. Associação de fácies BP02B

A associação de fácies BP02B ocorre em diferentes 
níveis com variações de litofácies, mas têm em comum 
a presença de laminações horizontais e a intercalação 
com folhelho preto e arenitos calcíferos. Nesse con-
texto, foram individualizadas litofácies de dolomito lami-
nado (Dl) e dolomito laminado com filmes de marga  
(Dlfm) (Tabela 4.5). 

O Dl apresenta coloração cinza, grãos grossos, com 
cavidades de dissolução, moldes de conchas. Em análise 
petrográfica, observou-se que a rocha é constituída pre-
dominantemente por dolomitas, sendo caracterizado por 
fábrica planar-s, com grãos subeuedrais, apresentando 
recristalização de moldes de conchas (Figura 4.11A). 

O Dlfm apresenta coloração verde-escura a preta, com 
filmes de marga cinza-escuro. Petrograficamente, esta 
litofácies é composta predominantemente por dolomitas 
apresentando porções com fábrica não planar, fábrica pla-
nar-s e planar-e, com grãos apresentando variadas formas 
e alguns cristais zonados. Observam-se alguns terrígenos 
como quartzo e muitas bioturbações (Figura 4.11B).

4.4.1.5. Associação de fácies BP002C

A associação de fácies BP002C é caracterizada por 
folhelho preto (Fp), siltito bioturbado (Sbiot), arenito 
calcífero bioturbado (Acbiot); arenito calcífero preto 
maciço (Acpm) e arenito calcífero preto laminado (Acpl) 
(Figura 4.12A) (Tabela 4.5).

O Fp possui coloração preta-esverdeada, bastante 
compacto, com provável acúmulo de matéria orgânica. 

O Sbiot tem coloração cinza-claro, maciço e bioturbado.
O Acbiot representa um arenito calcífero de colo-

ração amarela-acinzentada, bioturbado, com níveis de 
argila e fragmentos de plantas.

O Acpm constitui-se de arenito fino, maciço, calcífero, 
de coloração preta.

O Acpl apresenta-se friável, contendo fragmentos 
de conchas e intraclastos. Em descrição petrográfica, 
foi caracterizado como uma rocha siliciclástica, bas-
tante compacta, bem selecionada, grãos com tamanho 
areia média, pouca matriz (<10%), composta, predo-
minantemente, por grãos de quartzo (Figura 4.12B). 
São descritos, ainda, feldspatos e fragmentos líticos.  

Figura 4.11 - (A) Fotomicrografia do dolomito com moldes de bioclastos (MB), N//;  
(B) Fotomicrografia do dolomito bioturbado, N//.

A B

A B

Figura 4.12 - (A) Foto dos testemunhos de sondagem com uma visão geral da associação de fácies BP02C, 
evidenciando as litofácies folhelho preto (Fp) e arenito calcífero bioturbado (Acbiot); (B) Fotomicrografia da microfácies 

Acpl, que apresenta, predominantemente, quartzo (cristais transparentes em LP) com pouca matriz (mais escura). 
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A matriz/cimento é uma mistura de argilominerais, car-
bonato e óxido de ferro. A rocha foi classificada como 
quartzoarenito com cimento carbonático a partir da 
classificação de Pettijohn et al. (1972).

4.4.1.6. Associação de fácies BP02D

A associação de fácies BP002D é caracterizada pelas 
litofácies de calcilutito laminado (Ccll) e calcarenito preto 
laminado (Cpl) (Tabela 4.5). 

As litofácies Ccll tem coloração esverdeada, ocorre  
endurecida e com laminações horizontais bem marcadas. 

A Cpl apresenta-se bastante endurecida e compacta, 
dolomítica, de coloração cinza-escura a preta, contendo 
intercalação de níveis de calcilutito. 

4.4.1.7. Associação de fácies BP02E

Esta associação de fácies ocorre em dois níveis no 
furo FD-BP-02 e tem cerca de 16 e 60 m de espessura, 
respectivamente, onde são observados dolomitos biogê-
nicos (Db), brechas carbonáticas (Bc) e dolomito maciço 
(Dm), que ocorrem intercalados (Tabela 4.5).

O Db apresenta-se com poucos centímetros de 
espessura, bastante endurecido, compactado, contendo 
fragmentos de conchas recristalizados (Figura 4.13A). 
Associado aos calcarenitos maciços, o Db apresenta, nesse 
contexto, duas microfácies: 

(i) Brecha carbonática com fábrica não planar, grãos 
anedrais sem textura primária preservada, contendo 
apenas fragmentos de rocha observados em amostra 
de mão e; 
(ii) Dolomito com fábrica planar-s e grãos subeue-
drais, apresentando fantasmas de aloquímicos (indis-
tintos), preenchidos por dolomita.

A Bc é bastante expressiva na associação de fácies 
e tem até cerca de 14 m de espessura. Caracteriza-se 
por uma coloração amarelada, com fragmentos de 
intraclastos carbonáticos angulosos numa matriz dolo-
mítica que, em análise petrográfica, não apresentou 
textura primária preservada (Figura 4.13B). Possui uma 
fábrica não planar com grãos anedrais, contendo raros 
grãos de quartzo e espaços vazios, resultado de possí- 
veis dissoluções. 

4.4.1.8. Associação de fácies BP02F

A associação de fácies BP02F ocorre em dois níveis 
no furo FD-BP-02, um centimétrico e outro com cerca 
de 9 m, representada por:

(i) Calcário maciço fossilífero (Cf); 
(ii) Argilito ferruginoso (Argf); 
(iii) Argilito com intraclastos de calcário (Argic); e 
(iv) Lamito (L). 
O nível mais espesso apresenta uma intercalação de 

litofácies de calcarenitos e de argilitos. 
O Cf é margoso, maciço, de coloração amarelada a 

cinza-claro, com intraclastos de argila e fragmentos de 
conchas recristalizados. 

O Argf tem coloração verde-esbranquiçada com 
porções ferruginosas. 

O Argic apresenta coloração branca-amarelada, com 
intraclastos de calcário com aspecto dolomítico. As lito-
fácies Argf e Argic não apresentam, aparentemente, 
componentes carbonáticos. 

O L ocorre em nível mais abaixo na estratigrafia e é 
caracterizado por uma mistura de grãos arenosos finos, 
silte e argila, bastante friável, de coloração cinza-ama-
relado, com porções argilosas, aparentemente, sem a 
presença de carbonato, demonstrado na Tabela 4.5. 

A B

Figura 4.13 - (A) Fotomicrografia da litofácies de dolomito maciço (Dm) com moldes de bioclastos (MB), em luz  
plana (LP); (B) Fotomicrografia do aspecto geral da microfácies da brecha carbonática (Bc) completamente 

dolomitizada, sem textura original preservada, em luz plana (LP). 
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4.4.1.9. Associação de fácies BP02G

Esta associação de fácies apresenta cerca de 6 m 
de espessura, está no topo da Formação Jandaíra e 
é constituída, da base para o topo, por depósitos de 
dolomito e calcarenito maciços (Dm, Cm) acinzenta-
dos e bastante fraturados; brechas carbonáticas (Bc) 
dolomíticas, esbranquiçadas, com intraclastos de cal-
carenitos angulosos e matriz micrítica; e calcarenitos 
com intraclastos (Ci), que podem ocorrer bioturbados, 
contendo intraclastos de calcários, matriz margosa com 
a presença de minerais de ferro e quartzo (Tabela 4.5).

4.4.1.10. Associação de fácies BP03A

Na porção mais basal do furo FD-BP-03, observa-se 
uma associação de litofácies carbonática com cerca de 
37 m de espessura, caracterizada por uma sucessão 
de fácies com mais componentes finos e margosos.  
São intercalações de calcilutito bioturbado (Cclbiot), 
coquina (Cq), calcarenito com níveis de marga (Cnm), 
calcarenito bioturbado (Cb), calcarenito com intraclastos 
(Ci), calcarenito maciço (Cm) e calcarenito fossilífero (Cf).  
Essa associação parece se repetir ao longo do furo, entre 
os intervalos de 248,38 m a 253,58 m e 210 m, 43 m a 243 m 
e 30 m. Nesse contexto, ainda foram individualizadas 
litofácies de dolomito biogênico (Db) e marga com intra-
clastos de calcário (Mic) (Tabela 4.6).

O calcilutito bioturbado (Cclbiot) ocorre na base 
dos testemunhos, tem coloração acinzentada, aspecto 
margoso e feições que indicam processo de bioturba-
ção. Os estudos petrográficos revelaram microfácies 
de mudstone com muito quartzo e raros grãos carbo-
náticos, com alguns oóides, fragmentos de conchas,  
alga e esferulitos. 

A coquina (Coq) tem cerca de 1 m e é constituída 
por um empilhamento, com níveis amalgamados e aca-
madados, de fragmentos de conchas de ostreídeos, 
apresentando coloração esbranquiçada e pouca matriz/
cimento carbonático. 

Os calcarenitos com níveis margosos (Cnm) são 
as litofácies mais comuns na associação, ocorrem em 
quatro intervalos e são caracterizados por uma colo-
ração cinza a esbranquiçada, com filmes e níveis de 
marga. Em um dos níveis foi observada a presença de 
evaporitos, estilólito e raros intraclastos finos e areno- 
sos carbonáticos. 

Foram classificados como floatstone com grãos de 
variados tamanhos. Entre os bioclastos foram identifi-
cados: foraminíferos bentônicos e planctônicos, oóides, 
inoceramideos, gastrópodes e fragmentos de conchas. 

A litofácies de calcarenito bioturbado (Cbiot) é carac-
terizada por uma coloração creme-acinzentado, com 
uma grande quantidade de estruturas de bioturbações. 

O calcarenito com intraclastos (Ci) tem composição 
dolomítica, de granulometria grossa, coloração cinza- 
esverdeado, com bastante feições de dissolução (cavidades) 
e intraclastos de rochas carbonáticas finas. Em aná- 
lise petrográfica, foi descrita uma microfácies chamada 
de grainstone (segundo a classificação de DUNHAM, 
1962), caracterizada por pouca matriz composta pre-
dominantemente por grãos aloquímicos. Os aloquímicos 
são constituídos, principalmente, por bioclastos repre-
sentados por fragmentos de algas em grandes propor-
ções, possíveis ostracodes, foraminíferos e fragmentos 
de conchas (Figuras 4.14A e B). Observam-se, ainda,  
oólitos e intraclastos.  

A litofácies de calcarenito maciço (Cm) tem coloração 
esbranquiçada, com filmes de marga, evaporitos, estiló-
lito e raros intraclastos de calcarenito creme. Em análise 
petrográfica, foi descrita pouca matriz com grãos aloquí-
micos. Os aloquímicos são constituídos, principalmente, 
por bioclastos representados por fragmentos de conchas 
(entre elas inoceramídeos) e algas. Secundariamente, são 
identificados alguns ostracodes e foraminíferos e um 
possível fragmento de estromatólito, além de briozoários, 
fragmentos de ossos e equinoides. Observam-se ainda 
intraclastos de rocha muito fina, marga ou argilito e grãos 
esféricos, esferulitos e oóides. A rocha foi classificada 
como grainstone ou packstone, segundo classificação 
de Dunham (1962). 

O calcarenito fossilífero (Cf) ocorre em três níveis, 
com cerca de 1 m de espessura, tem coloração acin-
zentada, maciço, contendo uma grande quantidade de 
bioclastos, que são, principalmente, fragmentos de con-
chas. A litofácies de dolomito biogênico (Db) ocorre no 
último intervalo, também se apresenta maciça, fina, de 
coloração esverdeada, com fragmentos de conchas e 
intraclastos de calcarenito. Em análise de microfácies, 
foi descrito um dolomito com acumulações de frag-
mentos de conchas, possíveis moluscos e braquiópodes.  
Apresenta ainda intraclastos de textura muito fina, 
aspecto margoso. A matriz dolomítica ocorre de forma 
planar com a maioria dos grãos anedrais a subeuedrais.  
A rocha foi classificada como dolomito biogênico, segundo 
a classificação de Folk (1959). A litofácies de marga com 
intraclastos de calcário (Mic) ocorre maciça e tem colo-
ração cinza-esverdeado, com fragmentos de conchas e 
intraclastos de calcarenito.

4.4.1.11. Associação de fácies BP03B

Esta associação de fácies ocorre no intervalo de 254 m 
a 260 m de profundidade do furo FD-BP-03 e é carac-
terizada pela intercalação das litofácies calcarenito com 
laminações cruzadas de baixo ângulo (Clxba), calcarenito 
com intraclastos amalgamados (Cia), calcarenito laminado 
(Cl) e calcarenito com laminações sigmoidais (Cls).
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Tabela 4.6 -  Descrição das associações de fácies da Formação Jandaíra no furo FD-BP-003.

ASSOCIAÇÃO 
DE FÁCIES LITOFÁCIES SIGLA DESCRIÇÃO INTERPRETAÇÃO

BP03A

Marga com 
intraclastos de 
calcarenito

Mic Cor cinza-esverdeado, com fragmentos 
de conchas e intraclastos de calcarenito.

Ambiente de energia relativamente alta, 
com sedimentos finos em suspensão 
e possível influência de tempestade.

Dolomito 
biogênico Db Cor esverdeada, com fragmentos de 

conchas e intraclastos de calcarenito.

A presença de intraclastos sugere 
retrabalhamento em ambiente 
de energia moderada a alta.

Calcarenito 
fossilífero Cf Coloração acinzentada, maciço e fossilífero 

com fragmentos de moldes conchas.
Possivelmente, ambiente de 
energia alta a moderada.

Calcarenito com  
intraclastos Ci Calcarenito/dolomito grosso, 

bastante poroso, com intraclastos.

Textura original parcialmente preservada, 
presença de intraclastos sugere 
retrabalhamento em ambiente de energia 
moderada a alta.

Calcarenito 
bioturbado Cbiot Calcarenito creme a cinza com bioturbação. Bioturbação ocorre em ambiente de baixa 

energia e oxigenado.

Calcarenito com 
níveis de marga Cnm

Cor esbranquiçada com filmes de marga, 
evaporitos, estilolíto e raros intraclastos 
de calcarenito creme.

Os níveis de marga e os raros 
intraclastos registram episódios de maior 
energia no ambiente, mas a presença 
de evaporitos sugere um ambiente 
costeiro e de baixa energia.

Calcarenito 
maciço Cm Compacto, maciço com coloração cinza 

a branco. Podendo ocorrer estilólito.

Calcarenitos maciços podem estar 
relacionados a intensa bioturbação, 
onde não houve preservação de 
estruturas ou fluxo gravitacional.

Coquina de 
ostras Coq Aglomerado de conchas amalgamadas de 

ostreídeos de coloração esbranquiçada.

O nível de conchas amalgamadas sugere 
evento de tempestade em ambiente marinho 
raso e de energia relativamente alta.

Calcilutito 
bioturbado Cclbiot Calcilutito cinza bioturbado.

Calcilutito geralmente ocorre em ambiente 
de baixa energia e a presença de bioturbação 
corrobora com a interpretação. 

Calcarenito 
com laminações 
sigmoidais

Cls Calcarenito cinza-claro com 
laminações sigmoidais

Pode ser interpretada como preenchimento 
de suaves depressões com formas de dunas 
atenuadas ou antidunas.

Calcarenito 
laminado Cl Cor cinza, bioturbado, bastante 

fossilífero e laminado.

As laminações horizontais podem ser 
produto de deposição lenta por precipitação 
química ou atividades microbianas, comum 
em planícies de maré. 

Calcarenito com 
intraclastos 
amalgamados

Cia
Calcarenito branco com intraclastos 
amalgamados, estilólitos e gipsita, 
e finas lâminas de margas horizontais.

Ambiente marinho raso, possivelmente 
costeiro e isolado, com energia moderada, 
onde ocorrem erosão e deposição de 
intraclastos, incluindo fragmentos de gipsita.

Calcarenito com 
laminações de 
baixo ângulo

Clxba

Calcarenito cinza-esbranquiçado, a 
contendo intraclastos, bastante 
fossilífero, com laminações de 
baixo ângulo com cortinas de lama. 

Pode ser interpretada como preenchimento 
de suaves depressões com formas de dunas 
atenuadas ou antidunas.

BP03B

Calcarenito 
com laminações 
sigmoidais

Cls Calcarenito cinza-claro com 
laminações sigmoidais

Pode ser interpretada como preenchimento 
de suaves depressões com formas de dunas 
atenuadas ou antidunas.

Calcarenito 
laminado Cl Calcarenito de cor cinza, bioturbado, 

bastante fossílifero e laminado.

As laminações horizontais podem ser produto 
de deposição lenta por precipitação química 
ou atividades microbianas, comum em 
planicies de maré. 

Calcarenito com 
intraclastos 
amalgamados

Cia
Calcarenito branco com intraclastos 
amalgamados, estilólitos e gipsita, e 
finas laminas de margas horizontais.

Ambiente marinho raso, possívelmente 
costeiro e isolado, com energia moderada 
onde ocorrem erosão e deposição de 
intraclastos, incluíndo fragmentos de gipsita.

Continua
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Tabela 4.6 - Descrição das associações de fácies da Formação Jandaíra no furo FD-BP-003 (continuação).

ASSOCIAÇÃO 
DE FÁCIES LITOFÁCIES SIGLA DESCRIÇÃO INTERPRETAÇÃO

BP03B
Calcarenito com 
laminações de 
baixo ângulo

Clxba

Calcarenito cinza a esbranquiçado, 
contendo intraclastos, bastante 
fosssílifero, com laminações de baixo 
ângulo, com cortinas de lama. 

Pode ser interpretada como preenchimento 
de suaves depressões com formas de dunas 
atenuadas ou antidunas.

BP03C

Calcilutito 
maciço Cclm Calcilutito/Biomicrito maciço, cinza-escuro. Ambiente de baixa energia com  

deposição de material em suspensão.

Calcarenito 
micro fossilífero Cmf Calcarenito preto com 

bastante microfósseis.
Ambiente de baixa energia com  
presença abundante de microfósseis.

Calcarenito 
fossilífero Cf Textura grossa, com muitos fragmentos 

de bioclastos e intraclastos.

Calcarenito maciço com fragmentos de 
conchas, possivelmente retrabalhada sugere 
ambiente de energia alta a moderada.

Calcarenito 
laminado Cl Calcarenito laminado margoso cinza 

claro com intraclastos e bioclastos.

As laminações horizontais podem ser  
produto de deposição lenta por precipitação 
química ou atividades microbianas comuns  
em planícies de maré.

Calcarenito 
bioturbado Cbiot

Calcarenito bioturbado, dolomítico, creme 
esbranquiçado bastante endurecido com 
bioturbações e feições que sugerem a 
presença de estromatólito.

Bioturbação ocorre em ambiente de baixa 
energia e oxigenado. Algumas feições  
sugerem a presença de estromatólitos, 
sugerindo um ambiente de inframaré.

Calcilutito com 
bioturbações Cclbiot

Calcarenito e calcilutito/biomicrito 
intercalados com bastante bioturbações 
e bastante microfósseis.

Calcilutito geralmente ocorre em ambiente 
de baixa energia e a presença de bioturbação 
corrobora com a interpretação. 

Calcarenito 
maciço Cm

Calcarenito/doloesparito maciço, creme- 
amarelado, podendo conter intraclastos 
de biomicrito laminado e fragmentos de 
conchas recristalizados. 

Calcarenitos maciços podem estar 
relacionados a intensa bioturbação, onde 
não houve preservação de estruturas 
ou fluxo gravitacional.

Calcarenito com 
níveis margosos Cnm Calcarenito dolomítico com níveis 

margosos, creme-esbranquiçado. 

Os níveis de marga e os raros intraclastos 
registram episódios de maior energia 
no ambiente, que pela presença de 
evaporitos sugere um ambiente costeiro 
e de baixa energia.

Calcilutito 
laminado Ccll Calcilutito com laminação 

horizontal acinzentado.

Ambiente de baixa energia com a 
presença de laminações relacionadas 
à atividade microbiana.

Dolomito 
biogênico Db

Dolomito bastante endurecido com 
bioclastos, fragmentos de conchas 
recristalizadas de gastrópodes e bivalves. 
Observa-se ainda intraclastos de rocha 
cinza-escuros, calcilutito dolomítico.

Os moldes de conchas dissolvidos podem 
indicar que foram retrabalhados num 
ambiente de energia moderada.

BP03D

Calcarenito 
microfossilífero 
laminado 

Cmfl
Coloração cinza-claro, laminado, contendo 
uma grande quantidade de aloquímicos 
esbranquiçados e filmes de argila/marga.

Ambiente de baixa energia com  
laminações de origem microbiana.

Calcilutito preto 
laminação 
cruzada  de 
baixo ângulo

Cclplxba

Coloração preta a cinza-escuro, 
fossilífero, com laminações cruzadas de 
baixo ângulo, aloquímicos orientados 
segundo a laminação. 

Pode ser interpretada como preenchimento 
de suaves depressões com formas de  
dunas atenuadas ou antidunas.

Calcilutito 
fossilífero Cclf Maciço, de cor cinza-escuro, com 

intraclastos e fragmentos de conchas.
Ambiente de baixa energia com  
possíveis eventos de tempestade.

Calcilutito 
maciço Cclm Calcilutito/biomicrito maciço de 

coloração cinza-escuro.
Ambiente de baixa energia com  
deposição de material em suspensão.

Folhelho preto Fp Folhelho preto intercalado com níveis 
de calcilutito/biomicrito.

Ambiente de baixa energia,  
em nível de mar alto.

Continua
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Tabela 4.6 - Descrição das associações de fácies da Formação Jandaíra no furo FD-BP-003 (continuação).

ASSOCIAÇÃO 
DE FÁCIES LITOFÁCIES SIGLA DESCRIÇÃO INTERPRETAÇÃO

BP03D

Calcilutito 
laminado Ccll

Calcilutito/biomicrito cinza-escuro com 
laminações plano-paralelo, bioclastos e 
níveis de conchas fragmentados.

Ambiente de baixa energia com a  
presença de laminações relacionadas  
à atividade microbiana.

Calcarenito 
fossilífero Cf

Cor cinza-claro com fragmentos de 
conchas e intraclastos de calcilutito/
biomicrito preto.

Calcarenito maciço com fragmentos de 
conchas, possivelmente retrabalhada, sugere 
ambiente de energia alta a moderada.

BP03D

Calcarenito 
microfossilífero Cmf Calcarenito fino cinza-claro com 

muitos microfósseis.
Ambiente de baixa energia com 
presença de microfósseis.

Calcilutito 
maciço Cm Calcilutito maciço com intraclastos 

e fragmentos de conchas.
Iintensa bioturbação, sem preservação 
de estruturas de fluxo gravitacional.

Calcarenito com 
intraclastos Ci Calcarenito com intraclastos de Ccll.

A grande quantidade de intraclastos associado 
a siliciclásticos pode indicar um ambiente 
marinho raso, plataforma/rampa interna, 
com alta energia no ambiente.

Calcarenito 
bioturbado Cbiot Calcarenito cinza-esbranquiçado, com 

níveis de biomicrito e bioturbações.
Bioturbação ocorre em ambiente 
de baixa energia e oxigenado.

Lamito 
laminado Ll

Cor branca a creme com intraclastos 
e bioclastos, maciço no centro e 
laminações no topo e na base.

Ambiente costeiro com lâminas 
relacionadas a sedimentos em suspensão.

Marga 
fossilífera Mf

Marga esverdeada contendo 
bastante microfósseis e intraclastos 
de calcarenito creme.

Ambiente de energia moderada 
em ambiente costeiro.

BP03E

Calcilutito com 
intraclasto Ccli Maciço, cinza e com 

intraclastos carbonáticos.
Ambiente de baixa energia com a presença 
de intraclasto sugerindo tempestade.

Biomicrito 
maciço Biom

Biomicrito maciço, cinza-esverdeado, 
contendo bastante microfósseis 
e intraclastos.

Ambiente marinho raso de baixa energia.

Calcarenito com 
intraclastos Ci Calcarenito cinza-esverdeado, 

com intraclastos carbonáticos.

A grande quantidade de intraclastos associado 
a siliciclásticos pode indicar um ambiente 
marinho raso, plataforma/rampa interna, 
com alta energia no ambiente.

Brecha 
carbonática 
com intraclastos 
fosfáticos 

Bcip

Brecha carbonática caracterizada 
por calcarenito dolomítico, contendo 
intraclastos de calcário de variados 
tamanhos, com possíveis grãos 
fosfáticos arredondados na base e 
fragmentos de conchas recristalizadas. 
Observa-se a presença de estilólitos.

Ambiente de alta energia com 
retrabalhamento de fragmentos de 
rochas fosfáticas e carbonáticas de 
diferentes eventos de erosão.

Calcarenito 
fossilífero Cf

Calcarenito fossilífero esbranquiçado, 
com fragmentos de conchas e 
intraclastos, cavidades de dissolução 
preenchida por calcita.

Calcarenito maciço com fragmentos de 
conchas, possivelmente retrabalhada, sugere 
ambiente de energia alta a moderada.

Calcilutito 
fosfático Cclp

Calcilutito fosfático, dolomítico, de 
coloração esbranquiçada, com intraclastos 
de calcário e de rocha fosfática, além 
de fragmentos de conchas recristalizadas 
de bivalves e gastrópodes. Observa-se 
a presença de estilólitos e intercalação 
com níveis de argila/marga. 

Ambiente de baixa energia, onde a 
presença de intraclastos de rochas 
fosfáticas e carbonáticas sugere ações 
de ondas de tempestade.

Brecha 
carbonática Bc

Brecha carbonática, dolomítica com 
intraclastos subarredondados de rocha 
carbonática, de coloração  
cinza-escuro, com uma grande  
quantidade de microfósseis.

Litofácies formada por fragmentos de rochas 
derivados de erosão a partir de falhas ou 
dissolução de rochas carbonáticas. 

Continua
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O Clxba ocorre com mais frequência e é caracterizado 
por calcarenito cinza a creme-esbranquiçado contendo 
intraclastos e muitos fósseis, com laminações cruzadas 
de baixo ângulo com fina película de lama (Tabela 4.6). 

Tabela 4.6 - Descrição das associações de fácies da Formação Jandaíra no furo FD-BP-003 (continuação).

ASSOCIAÇÃO 
DE FÁCIES LITOFÁCIES SIGLA DESCRIÇÃO INTERPRETAÇÃO

BP03E

Calcilutito 
laminado 
microfossilífero

Ccllmf

Calciutito/biomicrito laminado fossilífero 
(biogênico). Sedimento de coloração 
cinza-escuro, bastante friável com 
laminações plano-paralelas. 

Ambiente marinho raso de baixa energia com 
laminações que sugerem atividade microbiana.  

Calcarenito 
laminado com 
intraclastos 
fosfáticos 

Clip

Calciutito/biomicrito laminado fossilífero 
(biogênico). Sedimento de coloração 
cinza-escuro, bastante friável com 
laminações plano-paralelas. 

Ambiente marinho raso de baixa energia com 
laminações que sugerem atividade microbiana. 

BP03F Calcilutito 
fossilífero Cclf

Calcilutito fossilífero, compacto de 
coloração cinza-escuro com 
fragmentos de conchas.

Ambiente de baixa energia com possíveis 
eventos de tempestade.

BP03F

Brecha 
carbonática Bc

Brecha carbonática composta por matriz 
constituída de calcarenito, de coloração
cinza-claro, a esbranquiçado, bioturbado, 
com intraclastos de calcário e fragmentos 
de conchas. Intercalada com filmes 
de argila/marga cinza-escuro, 
com possíveis bioclastos.

Litofácies formada por fragmentos de rochas 
derivados de erosão a partir de falhas ou 
dissolução de rochas carbonáticas. 

Calcilutito 
laminado Ccll

Calcilutito laminado, compacta 
de coloração cinza-escuro e 
laminações horizontais.

Ambiente marinho raso de baixa energia, 
com laminações possivelmente relacionadas 
à atividade microbiana.

Calcilutito com 
intraclastos Ccli

Calcilutito com intraclastos, 
compacto de coloração cinza com 
intraclastos carbonáticos.

Marinho raso com eventos de tempestade.

Calcilutito 
bioturbado Cclbiot

Calcilutito bioturbado cinza-escuro, 
maciço, com presença de alguns 
fragmentos de carbonato no topo. 

Calcilutito geralmente ocorre em ambiente 
de baixa energia e a presença de bioturbação 
corrobora com a interpretação. 

Calcilutito 
maciço Cclm Calcilutito de coloração 

cinza-escuro, maciço.
Ambiente de baixa energia com deposição  
de material em suspensão.

Figura 4.14 - (A) Fotomicrografia do grainstone com pouca matriz, muito fina, micrítica, bastante bioturbada com 
recristalizações de calcita micrítica em variados moldes de bioclastos (MB), em luz plana (LP); (B) Fotomicrografia do 
grainstone com pouca matriz, muito fina, micrítica, bastante bioturbada com recristalizações de calcita em variados 

moldes de bioclastos (Fm - Foraminíferos, Ga – Gastrópodes, Bi - Bivalves), em luz plana (LP).

A B

A litofácies (Cia) tem coloração esbranquiçada com 
intraclastos amalgamados orientados, estilólitos e, pos-
sivelmente, gipsita (?). Apresenta ainda finas lâminas de 
marga horizontais.
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O Cl tem coloração creme-esbranquiçada, está bas-
tante endurecido, possui composição dolomítica, com 
estilólitos e porções com aspectos erosionais com intra-
clastos de calcarenito cinza fossilífero. Já a Cls apresenta 
coloração cinza-clara com laminações sigmoidais. 

4.4.1.12. Associação de fácies BP03C

Esta associação de fácies é bastante complexa e 
extensa. Ela ocorre aproximadamente entre os intervalos 
244,30 m a 248,38 m e entre 210,43 m a 237,15 m no 
furo FD-BP-03 (Tabela 4.6). Caracteriza-se pela presença 
abundante de bioclastos, fragmentos de conchas e, princi-
palmente, por microfósseis, em virtude das bioturbações 
e estruturas como laminações horizontais e de baixo 
ângulo. Esta sucessão é composta por: 

(i) Calcarenito laminado (Cl), que ocorre de forma 
muito comum, caracterizado por uma coloração 
cinza-claro a creme-esbranquiçado, com lamina-
ções horizontais, marcadas por filmes de marga  
ou biomicrito; 
(ii) Calcarenito bioturbado (Cbiot), de cor creme- 
esbranquiçado, bastante endurecido, com feições 
de bioturbação e algumas feições semelhantes  
a estromatólitos; 
(iii) Calcarenito microfossilífero (Cmf) e calcarenito 
fossilífero (Cf), que são caracterizados pela presença 
abundante de fragmentos de conchas e microfósseis, 
com coloração variando de cinza a preto, podendo 
ocorrer maciço ou laminado; 
(iv) Calcilutito maciço (Cclm) e calcarenito maciço 
(Cm), de composição dolomítica, coloração creme 
amarelada a cinza-escura, podendo conter intra-
clastos de calcilutito laminado e fragmentos de con- 
chas recristalizados;
(v) Calcilutito laminado (Ccll), de coloração variando 
de cinza-escuro a cinza-claro, com laminações horizon-
tais, níveis de conchas fragmentadas e acumulações 
de microfósseis orientados conforme as laminações; 
(vi) Calcarenito com níveis margosos (Cnm), dolo-
mítico, de coloração creme esbranquiçado; e
(vii) Calcarenito com intraclastos (Ci). 

4.4.1.13. Associação de fácies BP03D

A associação de fácies BP03D ocorre com espessura 
de cerca de 12 m, entre as profundidades de 198,11 m e 
210,3 m do furo FD-BP-03 (Tabela 4.6). Neste grupo foi 
possível individualizar as seguintes litofácies: 

(i) Marga fossilífera (Mf), com coloração esverde-
ada, contendo bastante microfósseis e intraclastos 
de calcarenito creme; 
(ii) Lamito laminado (Ll) de coloração branca a 
creme, com intraclastos e bioclastos, maciço na parte 
central com laminações no topo e na base; 

(iii) Calcarenito bioturbado (Cbiot), de cor cinza- 
esbranquiçado, com níveis de biomicrito com bas-
tante bioturbações; calcarenito com intraclasto (Ci) 
que apresenta intraclasto de calcilutito laminado; 
(iv) Calcilutito maciço (Cm), que apresenta intraclasto 
e fragmentos de conchas; 
(v) Calcarenito microfossilífero (Cmf), de granu-
lometria fina, coloração cinza-claro e com muitos 
microfósseis; 
(vi) Calcarenito fossilífero (Cf), cinza-claro com 
fragmentos de conchas e intraclastos de calcilutito/
biomicrito preto; 
(vii) Calcilutito laminado (Ccll), que apresenta uma 
coloração cinza-escuro com laminações plano- 
paralelas, com bastante bioclastos e níveis de con- 
chas fragmentados; 
(viii) Folhelho petro (Fp), intercalado com níveis  
de calcilutito/biomicrito; 
(ix) Calcilutito maciço (Cclm); 
(x) Calcilutito fossilífero (Cclf), maciço de cor cinza- 
escuro, com intraclastos e fragmentos de conchas; 
(xi) Calcilutito preto com laminação cruzada de baixo 
ângulo (Cclplxba), caracterizado por uma grande 
quantidade de microfósseis orientados conforme 
as laminações cruzadas de baixo ângulo; 
(xii) Calcarenito microfossilífero laminado (Cmfl), 
caracterizado por uma grande quantidade de micro-
fósseis orientados conforme as laminações cruzadas 
de baixo ângulo e;
(xiii) Dolomito biogênico (Db), rico em bioclastos 
como fragmentos de conchas recristalizados, gas-
trópodes e bivalves. Observa-se ainda intraclastos 
de rocha cinza-escuro e calcilutito dolomítico.

4.4.1.14. Associação de fácies BP03E

A associação de fácies BP03E ocorre entre os inter-
valos de 133,83 m até 198,11 m de profundidade (Tabela 
4.6). Caracterizada por litofácies fosfáticas represen-
tadas por calcarenitos laminados com intraclastos 
fosfáticos (Clip), brecha carbonática com intraclastos 
fosfáticos (BCip), calcilutito fosfático (Cclp), calcare-
nito com intraclastos fosfáticos (Cip), apresentando 
rochas com teores de até 6% de P2O5. Esta associação 
também é constituída por litofácies carbonáticas, mas 
sem componentes fosfáticos, representadas por cal-
cilutito laminado microfossílifero (Ccllmf), calcarenito 
fossilífero (Cf), calcarenito com intraclastos carboná-
ticos (Cic), biomicrito (Biom) e calcilutito com intra-
clastos (Ccli). As litofácies fosfáticas encontradas serão  
descritas abaixo:

Calcarenito laminado com intraclastos fosfáticos 
(Clip) � A litofácies de calcarenito laminado com intra-
clastos de fosfato ocorre na porção mais basal da asso-
ciação BP03D, no intervalo de 197,76 m a 198,11 m.  
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Caracteriza-se por calcarenito/dolomito de cor creme- 
esbranquiçada, com laminações horizontais, marcadas 
por filmes de marga ou filmes biomicríticos (Figura 4.15A).  
Observa-se intraclastos de rocha de coloração cinza- 
amarronzada, possivelmente fosfática e carbonática. 
Esses intraclastos ocorrem de forma dispersa na matriz 
e apresentam formas arredondadas. Em análise petro-
gráfica, essa litofácies é caracterizada por uma grande 
quantidade de grãos em relação à matriz, podendo ser clas-
sificada como grainstone. Seus grãos são principalmente 
intraclastos carbonáticos, fosfáticos e bioclastos, reco-
nhecidos principalmente como foraminíferos bentônicos.  
A matriz é muito fina, micrítica e maciça.

Brecha carbonática com intraclastos de fosfato 
(Bcip) � A litofácies de brecha cabonática com intra-
clastos fosfáticos (Bcip) é caracterizada por uma matriz 
de calcarenito a calcilutito de coloração creme-esbran-
quiçado, dolomítica, bastante endurecida e compacta, 
com a presença marcante de intraclastos e de bioclastos.  
Os intraclastos são constituídos de rochas carbonáticas, 
com coloração esbranquiçada e fosfática, que apre-
senta uma coloração amarronzada, podendo conter 
microfósseis e apresentar formas angulosas a subarre-
dondadas em contato flutuante. Essa litofácies ocorre 
intercalada com níveis de calcilutitos e observa-se 
a presença de estilólitos. Essa litofácies ocorre em 
três níveis do furo FD-BP-03 nos intervalos: 197,51 m 
a 197,76 m; 142,46 m a 146,53 m e por fim 141,65 m a  
142,16 m (Figura 4.15B). 

As brechas carbonáticas com intraclastos fosfáticos 
(Figura 4.16A), em análise petrográfica, foram classifi-
cadas como packstones a grainstones, com uma grande 

quantidade de elementos fosfáticos que, entre eles, se 
destacam intraclastos com tamanhos variados, podendo 
ser maior que 3 cm. Essas microfácies são constituídas 
predominantemente por grãos e pouca lama carbonática. 
Os grãos podem ser fosfáticos e carbonáticos, numa 
relação proporcional e são principalmente intraclas-
tos, bioclastos, oóides e esferulitos. Os intraclastos têm 
formas subarredondadas a angulosas, ora com textura 
fina (argilosa/micrítica), ora grossa contendo bastante 
grãos, como bioclastos e esferulitos (Figura 4.16B).  
Os intraclastos carbonáticos, em geral, apresentam uma 
textura mais fina, micrítica (Figura 4.16C). Os intraclas-
tos fosfáticos ocorrem micríticos ou são constituídos 
por elementos fosfáticos e raros carbonáticos (Figura 
4.16D). Os bioclastos são principalmente fragmentos 
de conchas (moluscos, ostreídeos), foraminíferos, equi-
nodermas, ostracodes, dentes de peixes e esponjas.  
O fosfato ocorre preenchendo ou substituindo bioclas-
tos de forma parcial ou total. A microfácies também 
apresenta um processo de dolomitização em várias 
porções. Os terrígenos presentes ocorrem no tamanho 
silte, principalmente compostos por quartzo e minerais 
opacos. Associado a lama carbonática, é possível que haja  
óxido de ferro;

Calcilutito fosfático (Cclp) � A litofácies de calcilutito 
fosfático (Cclp) só ocorre em um intervalo de 181,81 m  
a 186,86 m (Figura 4.17) e caracteriza-se por uma colo-
ração cinza-escura a cinza-esbranquiçada, compacta e 
endurecida, dolomítica, com laminações incipientes e 
com intraclastos de calcário e de rocha fosfáticas, além 
de fragmentos de conchas recristalizadas de bivalves, 
gastrópodes e alguns terrígenos (quartzo). 

Figura 4.15 - (A) Foto do testemunho em detalhe da fácies calcarenito laminado com intraclastos fosfáticos (Clip) 
no intervalo entre 198,00 m a 198,11 m; (B) Foto do testemunho em detalhe da fácies brecha carbonática com 

intraclastos de fosfato (Bcip) no intervalo entre 142,11 m a 142,16 m). 

A BClip Bcip
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Figura 4.16 - (A) Fotomicrografia das microfácies com destaque para a porção mais grossa correspondente  
a microfácies 2 (M2) com intraclastos e a microfácies 1(M1), porção mais fina, composta por minerais ferruginosos  

e fosfáticos; B) Fotomicrografia do detalhe dos intraclastos com destaque para os grãos fosfáticos como 
foraminíferos (Fm) e ostracodes (O); (C) Fotomicrografia com aspectos gerais da rocha com destaque na porção 

mais fina para o intraclasto fosfático (IP) e matriz composta por minerais de grãos fosfáticos e carbonáticos  
(porção mais grossa); (D) Fotomicrografia do detalhe do intraclasto fosfático, evidenciando graõs de  

bioclastos fosfáticos (BP), foraminíferos (Fm).

A

C

B

D

Os intraclastos apresentam coloração cinza-esbran-
quiçado a amarronzada, são subarredondados e com 
tamanhos <1 cm. Observou-se, ainda, a presença de 
estilólitos e intercalação com níveis de argila/marga.

Microscopicamente, essa litofácies é caracterizada 
como um mudstone fosfático (Figura 4.18A). Constitui-se 
predominantemente por uma matriz argilosa carbo-
nática, não sendo possível estimar as proporções cal-
cita/dolomita e individualizar em geral os carbonatos, 
que perfazem cerca de 60%. O arcabouço é formado 
por grãos terrígenos e carbonáticos e fosfáticos (Figura 
4.18B). Os grãos terrígenos são principalmente silte, 
que apresentam formas subangulosas a arredonda-
das. Os grãos fosfáticos são formados por intraclastos, 
bioclastos, oólitos e peloides que podem ser fecais.  
Os intraclastos apresentam tamanhos variados até  
>1 cm e são constituídos por uma matriz fosfática com 
grãos aloquímicos fosfáticos e pouco carbonáticos.  
Os bioclastos são ostracodes e possíveis foraminíferos, 
substituídos ou parcialmente substituídos por francolita.  

Figura 4.17 - Foto do testemunho em detalhe da litofácies 
calcilutito fosfático (Cclp) no intervalo entre 181,75 m a 181,85 m.

Cclp
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Figura 4.18 - (A) Fotomicrografia do mudstone (Cclp) contendo uma grande quantidade de aloquímicos  
carbonáticos e fosfático, e uma grande quantidade de terrígenos. Em destaque, um foraminífero carbonático (Frc);  

(B) Fotomicrografia mostrando a relação dos grãos fosfáticos: intraclastos fosfáticos (IP) e  
bioclastos fosfáticos (BP), no contexto das microfácies. 

Figura 4.19 - Difratograma com ocorrência de minerais fosfáticos, em destaque o carbonato-fluorapatita 
(francolita), fluorapatita e hidroxiapatita. amostra no intervalo entre 183,24 m a 183,33 m.  

A B

Os aloquímicos carbonáticos são esferulitos, fragmen-
tos de algas, possíveis foraminíferos e fragmentos de 
conchas. Na análise por difração de raios X (Figura 
4.19), foi possível identificar a carbonato-fluorapatita, 
principal mineral fosfático em ambientes marinhos, 
cuja origem está diretamente relacionada ao processo  
de fosfogênese. 

Calcarenito com intraclastos fosfáticos (Cip) �  
A litofácies de calcarenito com intraclastos fosfáticos (Cip) 
tem aspecto brechado, embora a quantidade de intra-
clastos seja bem menor se comparado com as litofácies 
de Bcip. 

Caracteriza-se por coloração cinza-escuro a cinza- 
claro, com porções com aspecto mais fino e margoso 
(cinza-escuro) e porções mais grossas em cinza-claro, 
que pode ser interpretada como associada à bioturbação. 

Os intraclastos apresentam coloração cinza-amar-
ronzada e se apresentam em variados tamanhos com 
formas subarredondadas a subangulares. Foram descritos 
ainda filmes de calcilutito. Essa litofácies ocorre inter-
calada com calcilutitos e biomicritos no topo da asso-
ciação de fácies fosfática em três intervalos: 136,10 m a  
141,65 m; 135,25 m a 135,76 m e; 133,83 m a 134,89 m, 
conforme demonstrado na Figura 4.20. 
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Na análise petrográfica, foram classificados muds-
tones-wackstones fosfáticos, compostos por elementos 
fosfáticos e carbonáticos (Figura 4.21A). As microfácies 
são caracterizadas por apresentar uma textura muito fina, 
com predomínio de uma matriz micrítica, composta por 
lama carbonática. O arcabouço é constituído por grãos 
carbonáticos e raros fosfáticos, contendo ainda grãos 
terrígenos. A matriz apresenta-se escura, fina, micrí-
tica, com proporções variáveis em relação aos grãos. 
Os grãos são constituídos por intraclastos, bioclastos, 
oóides, peloides e esferulitos, com estrutura interna 
maciça com características de natureza microbiana.  
Os intraclastos podem ser carbonáticos e fosfáticos.  

A B

Cip

Figura 4.20 - Foto do testemunho em detalhe da fácies, 
Calcarenito com intraclastos fosfáticos (Cip) no intervalo  

entre 181,75 a 181,85 m.

Figura 4.21 - (A) Fotomicrografia de wackstone fosfático com destaque para a predominância de foraminífero 
carbonático (Frc) e intraclastos fosfáticos (IP); (B) Fotomicrografia de mudstone fosfático com destaque para 

intraclastos fosfáticos (IP) em matriz carbonática, contendo calcisfera (Cal) e fragmentos de concha (Fc).

Os carbonáticos (Figura 4.21B) apresentam-se finos, 
micríticos, compostos por lama carbonática com tama-
nhos variados (até maior que 1 cm). Os fosfáticos podem 
ser finos, micríticos ou com matriz micrítica fosfática 
contendo bioclastos e esferulitos fosfáticos. Alguns intra-
clastos ocorrem com feições de alteração, com textura 
maciça e ripas de minerais de fosfato, possivelmente 
aluminosos e produto de alterações pós-diagenéticas. 
Os bioclatos são constituídos por fragmentos de esponja, 
foraminíferos, ostracodes, equinodermas, fragmentos de 
conchas e possíveis algas. Alguns bioclastos, principal-
mente foraminíferos e ostracodes, podem estar total ou 
parcialmente preenchidos ou substituídos por fosfato.  
O mesmo ocorre com alguns esferulitos e peloides. Os grãos 
terrígenos são constituídos de quartzo, feldspatos e 
fragmento lítico, com tamanhos de areia fina a silte, dis-
postos em contato flutuante, com formas subangulosas 
a arredondadas. 

4.4.1.15. Associação de fácies BP03F

Essa associação ocorre no topo da Formação Jan-
daíra entre o intervalo de 95,10 m até 133,83 m do furo 
FD-BP-03 (Tabela 4.6). É composta por uma intercalação 
de brechas e calcilutitos. As litofácies descritas são bre-
chas carbonáticas (Bc) e calcilutitos fossilíferos (Cclf), 
calcilutito maciço (Cclm), calcilutito bioturbado (Cclbiot), 
calcilutito laminado (Ccll) e calcilutito com intraclastos 
de calcário (Cclic). 

A Bc é caracterizada por uma matriz fina de lama 
carbonática, de coloração cinza-clara, esverdeada a 
esbranquiçada, com intraclastos de rochas carboná-
ticas (em geral calcilutitos), angulosos a subangulo-
sos e bioclastos, em geral, de fragmentos de moldes  
de conchas. 
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Em análise petrográfica, foram descritas wackstone/
packstone, com grãos carbonáticos, pouco quartzo e raros 
intraclastos fosfático e glauconitas, além de matriz micrítica.  
Os grãos carbonáticos são representados por bioclásticos 
como foraminíferos bentônicos, ostracodes, fragmentos 
de conchas (bivalves, inoceramídeos e gastropódes), 
espinhos de equinoides e briozoários. As litofácies de 
calcilutitos ocorrem intercaladas às brechas carbonáticas. 

Os Cclf são caracterizados por coloração cinza- 
escura, contendo intraclastos argilosos e uma grande 
quantidade de bioclastos. Em análise petrográfica, foi 
descrito um grainstone com o predomínio de bioclastos 
de variados tamanhos em matriz micrítica. Os bioclastos 
são constituídos por foraminíferos, briozoários, algas, 
equinoides, inoceramídeos e fragmentos de conchas, 
além de intraclastos de variados tamanhos.

O Cclm é representado por uma cor cinza-escuro, 
bastante endurecido e compacto. 

O Cclbiot apresenta-se com coloração cinza-escuro, 
porções maciças, bastante bioturbada, com presença de 
alguns fragmentos de carbonato no topo. 

O Ccll é caracterizado por laminações horizontais, de 
coloração cinza-escuro, com bastante fissilidade. 

O Cclic é definido por rochas compactas, de colora-
ção cinza e com intraclastos carbonáticos.

A Figura 4.22 é a representação esquemática das 
associações de fácies da Formação Jandaíra verificadas 
no furo FD-BP-003. Observa-se que os maiores teores de 
P2O5, tanto nas análises da Geosol (entre 1,4% até 6,29%), 
quanto nas de FRXp, ocorrem na profundidade entre 139 m 
até 147 m. Essa zona, composta pela associação de fácies 
BP03E, também apresenta anomalia positiva de U, que 
representa o marco radioativo. Essa zona não foi iden-
tificada nos demais furos de sondagem, por isso, o furo 
FD-BP-003 é o único onde foi encontrada a mineralização.

4.4.2. Formação Guamaré

A Formação Guamaré está presente nos testemunhos 
do furo FD-BP-001, com uma espessura de cerca de 
15 m e ocorre intercalada aos sedimentos clásticos da 
Formação Tibau. Está representada por uma associação 
de nove litofácies predominantemente carbonáticas e 
uma litofácies de sedimentação mista. Nessa unidade, foi 
possível individualizar dolomito com intraclastos (Dint) 
na base, calcarenito maciço (Cm), folhelho verde (Fv), 
dolomito bioturbado (Dbiot), dolomito de níveis mar-
gosos (Dnm), arenitos calcíferos (Acal) e calcarenito 
fossilífero (Cf) no topo (Tabela 4.7). Cabe destacar que 
essas fácies, embora tenham sido consideradas como 
parte da Formação Guamaré, ainda carecem de uma 
melhor investigação, pois as descrições foram realizadas 

apenas macroscopicamente. Essa associação de fácies, 
descritas como Guamaré, são bastante parecidas com 
algumas litofácies da Formação Jandaíra e são separadas 
apenas por uma litofácies da Formação Tibau.

A litofácies de dolomito com níveis margosos (Dnm) 
apresenta coloração amarelada, é bastante endurecida 
e compacta, com níveis margosos acinzentados. Petro-
graficamente, foram identificadas duas microfácies para 
o Dnm, uma de dolomitos e outra de brecha dolomítica. 

A microfácies de dolomito (classificação segundo 
ADAMS et al., 1984) é caracterizada por não apresentar 
uma textura deposicional reconhecível e vestígio de alo-
químicos. Em amostra de mão, observam-se possíveis 
fragmentos de vegetais. Em lâmina, observou-se que a 
microfácies é composta, quase que exclusivamente, por 
dolomitas, que ocorrem em forma de mosaicos euedrais 
a subedrais em uma fábrica planar (Figura 4.23A) e raros 
grãos de quartzo. 

A microfácies de brecha carbonática (Figura 4.23B) 
tem uma matriz dolomítica texturalmente fina, grãos 
argila a silte, apresenta-se composta por dolomita/calcita 
micrita e raros grãos de quartzo, não sendo possível dife-
renciar as proporções. Em algumas porções mais dolomíti-
cas, os grãos são anedrais e em outras porções é possível 
observar fábricas planares. Na matriz, observam-se 
intraclastos com uma textura constituída de grãos mais 
grossos com forte empacotamento e compactação, con-
tendo calcita espática, dolomita, quartzo, intraclastos e 
moldes de possíveis oóides e conchas (fantasmas), ambos 
preenchidos por calcita/dolomita. 

Os Acal estão dispostos em dois níveis associados 
entre Dbiot e Cf e isolado entre sedimentos clásticos da 
Formação Tibau. No topo da associação, são descritos 
calcarenitos fossilíferos (Cf) possivelmente dolomíticos, 
maciços, de coloração creme-amarelado, com moldes 
de conchas que ocorrem alinhadas em níveis e raros 
intraclastos margosos. Os Acal podem ser interpretados 
como um depósito de ambiente de alta energia, consi-
derando a grande quantidade de sedimentos terrígenos, 
possivelmente através de fluxo gravitacional, associado 
a processos regressivos em sistema carbonático.

A Formação Guamaré, no furo FD-BP-02, ocorre 
intercalada com a Formação Tibau, entre a profundidade 
de 19,61 m a 35,8 m, e é constituída por duas litofá-
cies que ocorrem associadas: brechas carbonáticas com 
intraclastos de rocha vulcânica (Bciv) na base e brechas 
carbonáticas (Bc) no topo (Figura 4.24A). 

A litofácies de brecha carbonática com intraclastos 
de rocha vulcânica (Bciv) é constituída por fragmentos de 
rochas carbonáticas e de rocha vulcânica, bastante angu-
losa, em matriz margosa, de coloração cinza-esverdeado, 
sendo bastante friável.
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Figura 4.22 - Perfil estratigráfico esquemático no intervalo da Formação Jandaíra no furo FD-BP-003.
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Tabela 4.7 -  Descrição das fácies atribuídas à Formação Guamaré.

Figura 4.23 - (A) Fotomicrografia mostrando o aspecto geral da microfácies de dolomito, completamente 
dolomitizada, sem textura original preservada, em nicóis paralelos; (B) Fotomicrografia evidenciando um aspecto 
geral das microfácies da brecha carbonática, onde na microfacies1 (M1) aparece como matriz sem textura original 

preservada e na microfacies2 (M2) intraclasto com textura mais grossa e com mais terrígenos.

FURO LITOFÁCIES SIGLA DESCRIÇÃO 

FD-BP-01 Calcarenito fossilífero Cf
Calcarenito dolomítico de coloração esbranquiçada a creme-amarelado, 
bastante compacto e endurecido, contendo moldes de conchas e raros 
intraclastos de marga.

FD-BP-03;
FD-BP-01 Arenito calcífero Acalc Arenito calcífero, maciço, esbranquiçado, grosso, com bastante quartzo. 

Podendo ser fossilífero, com moldes de conchas recristalizado.

FD-BP-01 Dolomito com níveis de marga Dnm Doloarenito amarelado compacto com níveis margosos. Em análise 
petrográfica, foi classificada uma microfácies de brecha carbonática.

FD-BP-01 Dolomito bioturbado Dbiot Dolomito creme-amarelado, bastante compacto e bioturbado,  
com raros intraclastos ou feições de bioturbação.

FD-BP-01 Folhelho verde Fv Folhelho de coloração verde-clara.

FD-BP-03 Calcarenito com níveis margosos Cm Calcarenito de coloração amarelada, compacto, 
 maciço, com níveis margosos.

FD-BP-01 Dolomito com intraclastos Dint Dolomito de coloração amarela-esbranquiçada, bastante endurecido,  
com intraclastos de rocha carbonática.

FD-BP-03 Siltito bioturbado Sbiot Siltito/lamito bioturbado de coloração cinza-esverdeado.

FD-BP-03 Lamito carbonático Lc Lama/areia fina com laminações convolutas planas e porções  
mais espessas de areias. Com topo contendo mais argila/marga.

FD-BP-02 Brecha carbonática Bc
Brecha carbonática formada por fragmentos de calcilutito branco e cinza, 
cimentados por marga, ocorrendo bastante friável. Os fragmentos têm 
tamanhos variados, onde predomina seixo, e são bastante angulosos. 

FD-BP-02 Brecha carbonática intraclastos vulcânicos Bciv Brecha carbonática friável formada por fragmentos de rochas  
carbonáticas e de rocha vulcânica, bastante angulosos. 

A B

A litofácies de brechas carbonáticas (Bc) é caracteri-
zada por apresentar uma grande quantidade de fragmen-
tos de calcilutito branco e cinza, de tamanhos variados, 
predomínio do tamanho seixo bastante angulosos, com 
uma matriz/cimento constituída por marga, sendo tam-
bém bastante friável. Petrograficamente, a brecha car-
bonática não apresenta na matriz textura deposicional 
reconhecível ou vestígios de aloquímicos. É composta 
principalmente por dolomita, texturalmente muito fina, 
que ocorre em forma de mosaicos anedrais em uma 

fábrica não planar e raros grãos de quartzo e pseudo-
fantasmas de aloquímicos (Figura 4.24B). Essas lito- 
fácies podem ser interpretadas como associadas a fluxo 
de detritos pseudoplástico (Bciv) e fluxo turbulento (Bc), 
respectivamente. 

No furo FD-BP-003, foram descritas apenas duas 
fácies que foram aqui atribuídas à Formação Guamaré. 
Essas litofácies apresentam-se no intervalo entre 68,8 m 
a 76,35 m e são caracterizadas por calcarenito/dolomito 
compacto (Cc) e siltito (Sbiot). 
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Figura 4.24 - (A) Foto dos testemunhos do furo FD-BP-002, evidenciando a litofácies brechas carbonáticas (Bc); (B) 
Fotomicrografia geral da Bc exibindo matriz completamente dolomitizada, sem textura original preservada, em Luz plana. 

A B

A litofácies de calcarenito compacto (Cc) é bastante 
endurecida, apresenta uma coloração amarela-esbranqui-
çada e, possivelmente, ocorre dolomitização. A litofácies 
de siltito/lamito (Sbiot) ocorre bastante bioturbada, 
apresenta coloração cinza-esverdeado e, em descrição 
petrográfica, observam-se grãos de quartzo e opacos 
em matriz ferruginosa com laminações descontínuas e 
irregulares e, por vezes, onduladas. Observa-se, ainda, 
uma microfácies de arenito muito fino a siltito, com 
grãos bem selecionados, subarredondados em contato 
pontuais, tangenciais e flutuantes, com matriz/cimento 
carbonático micritíco.

4.4.3. Formação Tibau

A Formação Tibau ocorre nos três furos de sonda-
gem, embora no furo FD-BP-001 ocorra de forma mais 
expressiva. Nesse furo, é encontrada entre 37 m e 135 m 
de profundidade, intercalada com rochas vulcânicas do 
Magmatismo Macau e rochas carbonáticas da Formação 
Guamaré, com espessura bastante variável, desde 2 m 
a até 10 m, aproximadamente. No furo FD-BP-002, essa 
unidade ocorre entre os intervalos de 19 m a 40 m e 
entre 71 m a 77 m de profundidade. No furo FD-BP-003, 
ocorre entre os intervalos 71 m a 75,95 m e 76,35 m a 
77,35 m de profundidade.

A Formação Tibau presente nos furos pode ser vista, 
conforme descrição esquemática, na Tabela 4.8. As inter-
pretações são, quando possível, uma correlação com as 
classificações de fácies de Miall (1996). 

A litofácies de conglomerado matriz suportado (Cms), 
provavelmente, foi originada a partir de fluxo gravitacio-
nal de detritos, fluxo viscoso de alta coesão, em ambiente 
de alta energia. Essa litofácies ocorre na base de rochas 
vulcânicas bastante alteradas, em discordância erosiva 
e sotoposta a rochas da Formação Guamaré. 

Os arenitos maciços (Am) (Figura 4.25 A) ocorrem 
associados às litofácies Amia e Cms e podem conter 

níveis de argilito marrom e clastos dispersos de até 5 cm 
em alguns níveis, o que indica um depósito de fluxo gra-
vitacional hiperconcentrado, sem estrutura, que pode 
ter sido em virtude de alteração causada por intensas 
fluidizações. Ao mesmo tempo, também indica que há 
diminuição de energia ou transformação de fluxo, que faz 
com que os sedimentos argilosos em suspensão possam 
formar lentes ou níveis dentro da litofácies. 

A litofácies de arenito maciço com intraclastos de 
argilito (Amia) é interpretada como resultante de depó-
sitos de fluxo hiperconcentrado, com variação de ener-
gia, que incorpora fragmentos de rocha, intraclastos de 
argilito, de camadas inferiores. 

O conglomerado matriz suportado heterogêneo 
(Cmsh) ocorre intercalado a rochas vulcânicas e sua 
origem está relacionada a um processo erosional, mar-
cando discordância erosiva com as demais unidades. 
Provavelmente, é decorrente de um fluxo gravitacional 
de detritos pseudoplástico, turbulento. 

A litofácies de siltito maciço com intraclastos de rocha 
carbonáticas (Smic) (Figura 4.25 B) pode ser interpretada 
como depósito de fluxo gravitacional, corrida de lama, 
em períodos de enxurrada, que incorpora fragmentos 
de rocha carbonática. 

Os fragmentos de rocha carbonática, possivelmente, 
são derivados da Formação Guamaré, que ocorre inter-
digitada com a Formação Tibau. 

As litofácies Smic, Am e Argm estão associadas e 
ocorrem entre as rochas vulcânicas (base) e os carbo-
natos da Formação Guamaré (topo) no furo FD-BP-02. 

O Argm pode ser oriundo de depósitos externos a 
canais ou preenchimento de pequenos canais. 

O Amic ocorre isolado entre a Formação Guamaré 
(base) e o Grupo Barreiras (topo), no furo FD-BP-02. 
Essa litofácies pode ser interpretada como fluxo gravi-
tacional hiperconcentrado. Os fragmentos de calcário, 
intraclastos, dessa litofácies, sugerem um caráter erosivo 
e discordante entre as unidades.
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A B

Tabela 4.8 -  Descrição das litofácies siliciclásticas da Formação Tibau nos furos FD-BP-001, 02 e 03.

FURO LITOFÁCIES SIGLA DESCRIÇÃO ESTRUTURAS INTERPRETAÇÃO

FD-BP-001 Conglomerado 
matriz suportado Cms

Conglomerado matriz suportado, arenoargilosa, 
polimítico, constituído por grãos cascalhosos de até 5 cm, 
composto predominantemente de quartzo, que ocorrem 
subarredondados e, secundariamente, com intraclastos 
de argilito e calcário, que ocorrem angulosos  
a subarredondados, de até 10cm.

Gradação 
indistinta

Fluxo de detritos, 
viscoso e de  
alta coesão.

FD-BP-001
FD-BP-002
FD-BP-003 

Arenito maciço Am

Arenito fino a médio, de coloração marrom-acinzentada  
a amarelada, maciço, matriz argilosa com porções 
oxidadas, composto predominantemente por quartzo, 
que pode ocorrer também sob a forma de grânulos 
dispersos. Podendo conter níveis de argilito de coloração 
amarronzada.

Maciço
Depósitos de fluxo 
hiperconcentrado, 
fluxo gravitacional.

FD-BP-001
Arenito maciço 
com intraclastos 
de argilito

Amia

Arenito maciço, médio a grosso, verde-amarelado, 
porções esbranquiçadas argilosas, clastos de até 8cm, 
composto por quartzo, fragmentos de rochas  
e intraclastos de argila. Na base é mais argiloso  
e esverdeado.

Maciço Depósitos de fluxo 
hiperconcentrado

FD-BP-001
Conglomerado 
matriz suportado 
heterogêneo

Cmsh

Conglomerado matriz suportado, de coloração verde-
acinzentada, heterogêneo, composto por matriz 
argilosa e arcabouço formado por cascalhos de 
diferentes formas e composição. Variando de angulosos 
(intraclastos) a arredondados (quartzo), constituídos 
predominantemente por quartzo, intraclastos de 
calcarenitos e fragmentos de rochas vulcânicas alteradas.

Gradação 
indistinta

Fluxo de detritos 
plástico, viscoso de 
alta coesão interna.

FD-BP-002
Siltito maciço 
com intraclasto 
carbonático

Smic

Siltito maciço com intraclasto de rocha carbonática, 
coloração cinza-escuro e esverdeada, contendo 
intraclastos de rocha carbonática, calcarenito e, 
secundariamente, grânulos e cascalhos de quartzo. 
Os intraclastos são angulosos a subangulosos, 
brancos e bastante argilosos. Os grãos de quartzo são 
arredondados. Observa-se manchas de óxido de MnO2  
e FeO. Intraclastos da base maiores que os do topo.

Maciço

Depósito de fluxo 
gravitacional, 
movimento  
de lama.

FD-BP-002; 
FD-BP-003 Argilito maciço Argm Argilito maciço de coloração esverdeada a cinza-escuro. Maciço

Depósito de 
preenchimento de 
pequenos canais

FD-BP-002
Arenito maciço 
com intraclastos 
de carbonato

Amic
Arenito grosso cinza-claro, friável, maciço, com 
intraclastos carbonáticos, quartzo e fragmentos  
de conchas.

Maciço
Depósitos de fluxo 
hiperconcentrado, 
fluxo gravitacional.

FD-BP-003
Arenito maciço 
com intraclastos 
de argilito

Amiap Arenito maciço  creme-amarelado, com  
retrabalhamento de intraclastos de argilito preto. Maciço

Depósitos de fluxo 
hiperconcentrado, 
fluxo gravitacional.

Figura 4.25 - (A) Foto dos testemunhos de sondagem do furo FD-BP-001 com detalhe da litofácies arenito maciço 
(Am); (B) Foto dos testemunhos de sondagem do furo FD-BP-002 mostrando detalhe da litofácies siltito  

maciço com intraclasto carbonático (Smic).

Am Bcip
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Figura 4.26 - (A) Foto dos testemunhos de sondagem do furo FD-BP-001 mostrando as rochas da Formação Macau; 
(B) Fotomicrografia com luz plana evidenciando a presença de iddingsita (amostra coletada no intervalo  

entre 53,15 m a 53,20 m).

A B

O Amiap pode representar uma zona com discor-
dância erosiva, presente no furo FD-BP-03, onde houve 
incorporação de fragmentos de rocha da unidade basal, 
devido ao fluxo gravitacional que gerou essa litofácies.

4.4.4. Formação Macau

Rochas pertencentes à Formação Macau foram 
encontradas nos furos FD-BP-001 e FD-BP-002, inter-
caladas com arenitos da Formação Tibau. No furo FD-BP-
001 (Figura 4.26A), as rochas dessa formação aparecem 
entre o intervalo 41,43 m até 97,25 m e no intervalo de 
102,60 m a 103,00 m. Já no furo FD-BP-002, essas rochas 
são encontradas entre o intervalo de 40,90 m a 94,80 m. 
Macroscopicamente, as rochas são bastante alteradas, de 
cor verde, textura porfirítica com fenocristais de olivinas 
de cor verde-clara, subarredondadas a arredondadas, em 
matriz fanerítica fina. Microscopicamente, a rocha, classi-
ficada como basanito, apresenta textura reliquiar, venu-
lada e parcialmente granular, compostas por olivina como 
microfenocristais que, na maioria das vezes, aparece 
alterada para iddingsita (Figura 4.26B), também apresenta 
nefelina intersticial, poucos plagioclásios e minerais opa-
cos. Também foram observados xenocristais de olivina, 
onde verifica-se uma coroa de alteração em seu entorno.  
Em algumas porções, aparecem carbonatos preenchendo 
as aberturas de percolação e substituindo minerais de 
formas arredondadas.

4.4.5. Grupo Barreiras 

O Grupo Barreiras ocorre com uma espessura de 
aproximadamente 29 m no furo FD-BP-01, faz contato 
basal com a Formação Tibau e no topo é recoberto 
por depósitos aluvionares antigos. Nesse furo, o Grupo 
Barreiras é caracterizado, da base para o topo, por uma 

associação de fácies siliciclástica constituída por argilitos 
maciços (Argm) (Figura 4.27A), arenitos maciços (Am) e 
conglomerado matriz suportado (Cms), conforme descri-
ção observada na Tabela 4.9. As litofácies individualizadas 
são comparadas e classificadas conforme Miall (1996). 
Os depósitos do Grupo Barreiras, no furo FD-BP-002, 
apresentam 12 m de espessura e são constituídos pela 
litofácies Am. No furo FD-BP-003, ocorre com aproxi-
madamente 68 m de espessura, onde foram observadas 
as seguintes litofácies: Cms, Am (Figura 4.27 B), Agn 
(arenito com gradação normal), Al (arenito laminado) e 
Argl (argilito laminado). 

O Cms foi interpretado como fluxo gravitacional de 
detritos plástico, viscoso e de alta coesão interna. 

O Am pode ter sido formado a partir de depósi-
tos de fluxo hiperconcentrado. Observa-se também 
uma camada de argilito maciço (Argm) que pode ser 
interpretado como depósitos externos ao canal, canais 
abandonados ou depósitos de inundação. 

A associação está relacionada a depósitos de canais 
em sistema fluvial. A litofácies Agn pode ter sedimentos 
oriundos de um fluxo de detritos turbulento. 

O Al foi formado a partir de formas de leito plano 
relacionadas a regime de fluxo superior. 

O Argl está sendo interpretado como associado a 
depósitos externos ao canal ou canais abandonados.  
Esta associação de fácies, provavelmente, está relacio-
nada como parte de um sistema fluvial com energia 
relativamente alta, possível sistema fluvial entrelaçado.

4.4.6. Depósitos Aluvionares Antigos

Os depósitos aluvionares antigos estão descritos em 
diversos trabalhos e mapas geológicos da Bacia Potiguar 
(BEZERRA et al., 2009; BEZERRA et al., 2011; VITAL et al., 
2014) e recobrem grandes áreas de ocorrência da Bacia.  
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Tabela 4.9 -  Litofácies do Grupo Barreiras descritas nos testemunhos dos furos FD-BP-00 1,  FD-BP-002 e FD-BP-03.

Figura 4.27 - (A) Foto dos testemunhos de sondagem (entre o intervalo 26,05 m a 32,4 m) do furo FD-BP-001 
mostrando em detalhe a litofácies Argm; (B) Foto dos testemunhos de sondagem (entre o intervalo 59,90 m  

e 68,80 m) do furo FD-BP-003 mostrando detalhe da litofácies Am .

B

LITOFÁCIES SIGLA DESCRIÇÃO ESTRUTURAS INTERPRETAÇÃO

Conglomerado 
matriz suportado Cms

Conglomerado composto por grãos cascalhosos, cor creme- 
acinzentado, suportado pela matriz, bastante heterogêneo, 
mal selecionado, friável e maciço. Arcabouço composto, 
predominantemente, por quartzo e alguns fragmentos de 
rocha. A matriz é composta por areia (quartzosa) fina a argila.

Gradação 
incipiente

Fluxo de detritos 
plástico

Arenito maciço Am
Arenito médio a grosso, maciço, mal selecionado, com cores 
variadas, creme, cinza-amarronzado e porções avermelhadas, 
friável, argiloso e com cascalhos dispersos. 

Maciço Depósito de fluxo 
hiperconcentrado

Argilito maciço Argm Argilito cinza-amarronzado, maciço e bastante  
compacto com níveis ferruginosos. Maciço Depósito externo 

ao canal

Arenito com  
gradação normal Agn Arenito com gradação normal, bastante friável,  

com coloração amarronzada, grãos finos a grossos.
Gradação 
normal

Fluxo de detritos 
(turbulento)

Arenito laminado Al Arenito médio a grosso com grânulos de quartzo,  
coloração roxa a avermelhada, com laminações horizontais.

Laminações 
horizontais

Formas de leito plano 
(regime de fluxo 
superior)

Argilito laminado Argl Argilito de coloração rosa-avermelhada  
com laminações horizontais.

Laminações 
horizontais

Depósito externo 
ao canal ou canal 
abandonado

No FD-BP-001 foram observados com até 8,2 m de pro-
fundidade, no furo FD-BP-02 com 6,4 m de espessura. 
Essa unidade é descrita no trabalho de mapeamento 
geológico de Vital et al. (2014) para a Folha Jandaíra, 
onde estão localizados os furos: FD-BP-001 e FD-BP-002. 
De acordo com Vital et al. (2014) esses depósitos são 
caracterizados por areias médias a grossas, de coloração 
amarelada a alaranjada, com estratificações cruzadas, 

preenchendo canais fluviais e canais de maré atuais, 
além de depósitos de silte e argila relacionados à uma 
planície de inundação.

Neste trabalho, os depósitos são caracterizados por 
sedimentos inconsolidados, predominantemente na fra-
ção areia grossa, mal selecionada, com coloração amarelo- 
esbranquiçada, contendo grânulos de quartzo dispersos. Dos 
minerais identificados, observa-se o predomínio de quartzo. 

A
Argm
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Figura 4.28 - (A) Foto dos testemunhos de sondagem do furo FD-BP-001 mostrando os sedimentos dos  
depósitos aluvionares antigos; (B) Foto dos testemunhos de sondagem do furo FD-BP-002 mostrando  

os sedimentos dos depósitos aluvionares antigos.

A B

No furo FD-BP-001, a unidade é constituída por areias 
quartzosas com grãos finos a grossos, com associa-
ções grossas a muito grossas, de coloração variada 
(castanho-alaranjada, castanho-esbranquiçada etc.), 
mal selecionadas, subangulosas a subarredondadas, 
com ocorrência de forma localizada de cascalhos e con-
glomerados de matriz suportados, arenoargilosos, que 
podem ser mal selecionados (Figura 4.28A). No furo 
FD-BP-02, ocorre como sedimentos arenosos caracteri-
zados como depósito de areia (Da) de granulação média, 
bem selecionado e com coloração amarela esbranqui- 
çada (Figura 4.28B).

4.5. LITOQUÍMICA

As rochas coletadas no FD-BP-003, furo que apre-
sentou os melhores resultados de FRX e petrografia, 
foram analisadas por fusão metaborato de lítio e leitura 
por FRX para elementos maiores, fusão metaborato de 
lítio e determinação de traços e TR por ICP, além de 
Enxofre Total (S Total) e Carbono Orgânico Total (COT) 
via LECO (Anexos IV e V). Os dados analíticos de elemen-
tos maiores e traços em rocha total foram tratados e 
interpretados a fim de se obter um maior entendimento 
das associações e evolução do intervalo mineralizado 
em fosfato da Formação Jandaíra. A análise envolveu  
as litofácies: 

(i) Ci, Cnm, Cm, Mf, Ll, Cbiot, Cmf, Ccll, Ccllmf, Cf 
localizadas abaixo do intervalo fosfático; 

(ii) Cip, Ccli, Biom, Cip, Bcip do intervalo fosfático 
entre 133,8 e 142,2 metros; e
(iii) Bc, Cclf, Ccli, Cclbiot e Cclm descritas acima do 
nível fosfático.
Considerando todo o conjunto de amostras cole-

tadas entre 95,1 m e 282,3 m, foi observada uma alta 
correlação positiva do CaO com os valores de perda ao 
fogo (LOI) (Tabela 4.10), o que indica que o cálcio está 
principalmente relacionado à presença do carbonato de 
cálcio. A alta correlação negativa com SiO2, TiO2, K2O, 
Fe2O3 e Al2O3, reflete uma relação inversa relacionada 
ao aumento em componentes terrígenos e diminuição 
relativa de carbonatos de cálcio (Tabela 4.10). A corre-
lação do P2O5 com o CaO é baixa, possivelmente devido 
à predominância de carbonatos de cálcio nos níveis 
fosfáticos, além do carbonato fluorapatita. Observa-se 
alta correlação positiva do Fe2O3 também com S total, 
refletindo possível presença de pirita. O somatório de 
elementos terras-raras (∑ETR) e o U apresenta uma cor-
relação positiva de forte a moderada com o P2O5. Já com 
o Sr, geralmente presente na estrutura do carbonato 
fluorapatita, e o Ni, que normalmente é um marcador 
importante para produtividade orgânica primária, a cor-
relação é moderada, quando considerado todo o universo 
amostrado no intervalo (Tabela 4.11.). No caso específico 
do Sr, a correlação moderada com o P2O5 deve-se ao 
fato de que este elemento tem uma forte correlação 
não somente com a francolita, mas também com os 
carbonatos, já que pode substituir o Ca em sua estrutura.
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Tabela 4.10 -  Coeficientes de correlação entre elementos maiores, COT e S em rocha total para o intervalo da Formação Jandaíra – Furo FD-BP-003.

COT% S TOTAL% Al2O3% CaO% Fe2O3% K2O% MgO% P2O5% SiO2% TiO2% LOI%

COT% 1,000000 0,051734 -0,035198 0,032214 -0,038957 0,001404 0,216556 -0,019112 -0,108442 -0,035899 0,100019

S Total% 1,000000 0,888096 -0,818476 0,922752 0,868932 0,246794 0,171484 0,707563 0,889545 -0,794375

Al2O3% 1,000000 -0,881186 0,952096 0,963043 0,118007 0,055569 0,810227 0,990618 -0,876836

CaO% 1,000000 -0,942942 -0,899312 -0,306615 -0,035349 -0,954548 -0,874421 0,955212

Fe2O3% 1,000000 0,916468 0,168177 0,046458 0,892098 0,952075 -0,932545

K2O% 1,000000 0,189417 0,121957 0,824589 0,936988 -0,888266

MgO% 1,000000 -0,064706 0,061353 0,144422 -0,040021

P2O5% 1,000000 0,040894 0,016102 -0,172802

SiO2% 1,000000 0,794283 -0,980535

TiO2% 1,000000 -0,856551

LOI% 1,000000
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Tabela 4.11 -  Coeficientes de correlação entre elementos maiores e traços selecionados, COT e S em rocha total para o intervalo da Formação Jandaíra – Furo FD-BP-003. 

MgO% P2O5% CaO% Al2O3% BAPPM CUPPM MOPPM NIPPM UPPM THPPM SRPPM RBPPM YBPPM ∑TRY

MgO% 1,000000 -0,064706 -0,306615 0,118007 0,052865 0,077317 0,291008 -0,272675 -0,163929 0,071032 -0,049487 0,189224 0,025762 -0,013276

P2O5%  1,000000 -0,035349 0,055569 0,134639 0,110281 0,082162 0,493884 0,898621 0,170607 0,481995 0,060812 0,772762 0,747167

CaO%   1,000000 -0,881186 -0,806468 -0,570690 -0,103936 -0,227632 0,070704 -0,866116 -0,181607 -0,896363 -0,564636 -0,565131

Al2O3%    1,000000 0,795101 0,790722 0,172859 0,433881 -0,024063 0,944218 0,371033 0,991828 0,613326 0,658898

Bappm     1,000000 0,454412 -0,028960 0,332668 0,098178 0,800101 0,321769 0,800011 0,582727 0,578727

Cuppm      1,000000 0,250634 0,369058 -0,005866 0,792919 0,433476 0,771861 0,521416 0,580604

Moppm       1,000000 0,154095 0,054564 0,095246 0,246701 0,203932 0,096753 0,142809

Nippm        1,000000 0,602539 0,440425 0,452433 0,406803 0,544450 0,672682

Uppm         1,000000 0,046744 0,360948 -0,030890 0,579024 0,589553

Thppm          1,000000 0,428628 0,938236 0,717441 0,753337

Srppm           1,000000 0,382730 0,586850 0,607560

Rbppm            1,000000 0,616955 0,656452

Ybppm             1,000000 0,976419

?TRY              1,000000
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Figura 4.29 - Diagramas de dispersão considerando o conjunto de amostras no intervalo fosfático entre 133,8 m 
e 142,2 m, evidenciando, de uma maneira geral, a ausência de correlações do P2O5 com MgO, COT, Fe2O3 e a fraca 

correlação negativa com o Al2O3. Por outro lado, demonstram a alta correlação do CaO com a perda ao fogo, 
evidenciando que a maior parte do cálcio, no intervalo, tem relação com carbonatos e, numa pequena parte,  

com carbonato fluorapatita.

O universo de amostras foi reduzido, considerando 
apenas as correlações para o intervalo mais fosfático, 
conforme observado na Figura 4.29. Foi observado, 
de uma maneira geral, uma fraca ou ausência de cor-
relação do P2O5 com o Al2O3, MgO, Fe2O3 e uma maior 
correlação do pentóxido de fosfóro com o CaO. Isto in- 
dica a presença de baixos teores do carbonato flu-
orapatita em associação com carbonatos de cálcio 
(presença evidenciada pela maior correlação CaO e  
perda ao fogo).

Para melhor entender o comportamento geoquímico 
ao longo do furo e por litofácies, os dados geoquímicos 
foram avaliados a partir do lançamento em perfil dos 
resultados analíticos, em intervalos de 1 em 1 metro, 
envolvendo o intervalo mineralizado em fosfato do furo 
FD-BP-003. Os resultados apontaram covariância para 
determinado conjunto de elementos (agrupados por 
cores iguais). Em vermelho (Figura 4.30), observa-se 
que SiO2, TiO2, Al2O3, K2O e Fe2O, além de Rb e Zr, 

mostram uma forte covariância entre si. SiO2, TiO2, Al2O3 
e K2O, além de Rb e Zr, são elementos que normalmente 
marcam a presença de sedimentos terrígenos. Já Fe2O3 
pode estar relacionado tanto a sedimentos detríticos 
como a fases autigênicas. Entretanto, a covariância 
observada está indicando um componente mais ter-
rígeno, possivelmente refletindo níveis argilosos, con-
siderando a presença de Al2O3, covariando com SiO2, 
Fe2O3 e K2O. A presença de mudstones com poucos 
bioclastos, fases siliclásticas tamanho silte e possivel-
mente argila associada com micrita corroboram esta 
observação (Figura 4.31 A, B, C e D). Isto indica que as 
rochas sobrepostas ao nível fosfático são, principal-
mente, mudstones com calciferulídeos e terrígenos, 
conforme observado em Matsuda (1988). Alguns níveis 
enriquecidos em micrita também se associam a fases 
ferruginosas. Já o CaO apresenta uma covariância sig-
nificativa com o valor obtido para perda ao fogo (LOI), 
que provavelmente indica a presença importante de CO2.  
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Figura 4.30 - Dados geoquímicos lançados no perfil de sondagem. Diferentes cores agrupam perfis  
que apresentam maior covariância. O intervalo mais enriquecido em P2O5 apresenta covariância com U. 
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Figura 4.31 - (A) Fotomicrografia apresentando mudstones com presença de terrígenos muito finos  
(qz tamanho silte), argila e presença abundante de calciesferulídeos (caf) em luz polarizada (LP);  

(B) Fotomicrografia de mudstones com presença de terrígenos muito finos (qz tamanho silte), argila e  
presença abundante de calciesferulídeos (caf) em nicóis cruzados (Nx); (C) e (D) Fotomicrografia  

realçando a substituição de bioclastos e da matriz por dolomita (locais marcados pela seta),  
formando mosaicos intra e intercristalinos.

A

C

B

D

Esta covariância indica a presença dominante de sedi-
mentos carbonáticos calcíticos, quando os valores são 
maiores. O fósforo tem uma forte covariância com o 
urânio, que é normalmente reduzido em condições 
mais subóxicas ou anóxicas, resultado da decomposi-
ção orgânica, e incorporado à estrutura do carbonato 
fluorapatita no sítio do Ca (ZARAVANSDI et al., 2019). 
Também apresenta uma covariância forte com o Y 
que, assim como as TR, são fortemente coletados pela 
francolita ou podem também se associar a xenotímio 
(detrítico). O nível fosfático apresenta uma forte cova-
riância com o Ni, que é um marcador importante de 
produtividade orgânica associada ao intervalo fosfático. 
O S total mostra uma covariância importante com os 
terrígenos, podendo indicar a presença de sulfatos 
ou sulfetos. Este componente associa-se às variações 
observadas para o Fe2O3, o que parece indicar mais a 
presença de piritas, apesar de não terem sido obser-
vadas na maior parte das seções delgadas estudadas.  
O MgO mais elevado pode indicar a presença de cimento 

marinho representado por calcita com alto magnésio 
ou pode indicar os processos de substituição de car-
bonatos de cálcio por dolomita em fases diagenéticas, 
já que coincidem com diminuições em CaO, conforme 
observado na Figura 4.31C e D. Observa-se que, possi-
velmente, diferentes graus de dolomitização são des-
critos ao longo de todo o intervalo. Algumas dessas 
dolomitizações associam-se com presença maior em 
matéria orgânica, considerando uma discreta covari-
ância MgO – COT. Os níveis fosfáticos apresentam COT  
entre 0,3 e 1,6%.

Os valores de ETR+Y, obtidos na análise química, 
foram tratados e normalizados pelo NASC (North Ameri-
can Shale Composite; GROMET et al., 1984), que repre-
senta uma estimativa da média da contribuição terrígena 
introduzida nos oceanos (Figura 4.32 A e B). 

Em algumas amostras, o elemento Tm apresentou 
valores abaixo do limite de detecção e, neste caso, foram 
assumidos para os valores abaixo do LD, a metade do 
valor do limite. 
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Figura 4.32 - Padrão de ETRs normalizados pelo NASC (North American Shale Composite; GROMET et al., 1984).  
(A) Litofácies relacionadas ao intervalo que compreende níveis enriquecidos em P2O5 no Furo FD-BP-0003;  

(B) Litofácies associadas aos intervalos sotopostos e sobrepostos ao nível enriquecido em P2O5 no furo FD-BP-003. 

Os resultados demonstraram um somatório geral 
de ETR+Y baixos, variando o ∑ETR+Y de 12 a 384 (com 
média em torno de 60), indicando um predomínio de 
fases marinhas carbonáticas, que normalmente possuem 
menores teores que sedimentos siliciclásticos (PALMER, 
1985). De uma maneira geral, os padrões obtidos são 
bastante similares para as diferentes litofácies descritas, 
entretanto, mais enriquecidos no somatório geral de 
ETR+Y para o intervalo mais enriquecido em P2O5 (valo-
res médios de ∑ETR+Y em torno de 123) (Figura 4.32 A).  

Em sua maior parte, apresentam padrões planos para 
as TRL e um empobrecimento não muito comum em 
TRP. Apresentam significativa anomalia positiva de Y e 
anomalia negativa de Ce pouco pronunciada a ausente, 
mas em geral distinta como definido no gráfico CeSN/
CeSN* versus PrSN/PrSN* (onde CeSN/(0.5LaSN+0.5PrSN) 
(Figura 4.33). Estas são assinaturas comuns que indicam 
padrão similar à água do mar em ambientes oxidan-
tes, entretanto, possivelmente representando uma 
interface sob condições mais redutoras (subóxica).  
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Figura 4.33 - Diagrama de CeSN/CeSN* vs. PrSN/PrSN* que permite quantificar anomalias de Ce. Valores da razão PrSN/
PrSN* próximo à unidade demonstram a ausência de anomalia de Ce. Valores mais afastados de 1 e maiores da razão 

PrSN/PrSN* indicam a presença de anomalia negativa de Ce e contribuem para definir um ambiente mais oxidante. 

A depleção nos ETRP poderia significar que os padrões 
foram possivelmente afetados por fluidos relacionados à 
evolução da Bacia (JIANG et al., 2015; DE GRAAF et al., 
2017; BERTOTI et al., 2017). Segundo De Graaf et al. (2017), 
a fase regressiva que marca os estágios finais da deposi-
ção do Jandaíra, resultou numa exposição subárea da For-
mação e exposição a fluidos meteóricos que provocaram 
uma forte cimentação na Bacia. Este processo associado 
à compressão da Bacia resultou na migração de fluidos.  

Esta migração de fluidos, nas fases de compressão e 
soterramento da Bacia podem ter tido uma influência na 
depleção dos ETRP e na anomalia positiva de Y observada.  
Entretanto, as seções delgadas analisadas não corro-
boram a forte cimentação devido a fluidos meteóricos 
para o intervalo estudado. Sendo assim, as assinaturas 
aqui observadas representam, possivelmente, assinatu-
ras marinhas com influência de processos diagenéticos  
por soterramento.
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5. DISCUSSÕES

As principais acumulações de fosfato nas Bacias sedi-
mentares do Brasil ocorrem na Bacia Paraíba e na Bacia 
Potiguar. Na Bacia Paraíba as acumulações de fosfato 
são conhecidas desde a década de 1950. As acumula-
ções se estendem desde Recife-PE até as proximida-
des de João Pessoa-PB e, geologicamente, fazem parte 
da Formação Itamaracá (Campaniano-Maastrichtiano).  
Essas seções, compostas por fácies de fosforitos (primários 
e retrabalhado) e rochas fosfáticas mistas carbonáticas 
(calcarenitos fosfáticos) e siliciclásticas (arenito fosfático), 
ocorrem no topo da seção siliciclástica e são caracterís-
ticas de superfície de inundação máxima (ABRAM et al., 
2011; SILVA 2014; ABRAM et al., 2016). Na Bacia Potiguar, 
Matsuda (1988) descreveu importantes ocorrências na 
parte superior da Formação Jandaíra, num trato de sis-
tema transgressivo. No seu trabalho, o autor caracterizou 
os minerais de fosfato como fluorapatita microcristalina 
(colofana) e os associou ao marco radioativo da Bacia 
Potiguar. Esse fosfato microcristalino, segundo Matsuda 
(1988), pode ocorrer sob seis formas distintas, a saber: 
substituindo matriz micrítica, substituindo bioclastos, 
preenchendo câmaras de bioclastos, oólitos, intraclastos 
e peloides. Segundo o autor, a substituição da matriz 
micrítica em wackestones é uma das formas mais comuns 
de ocorrência de fosfato, no marco radioativo. Esta subs-
tituição é bem caracterizada sob luz transmitida, quando 
o fosfato apresenta coloração amarelada a alaranjada. 

Em depósitos de fosfato, existe uma forte correlação 
positiva entre o P e o U, em virtude da frequente subs-
tituição do Ca pelo U na estrutura da fluorapatita ou da 
francolita, minério de fósforo. A radiação emitida pelo 
U torna-se, portanto, uma forte evidência de mineraliza-
ções. Matsuda (1988) pôde observar essa correlação em 
seu trabalho, quando verificou que o marco radioativo 
estava relacionado a rochas carbonáticas com presença de 
minerais fosfáticos (identificados em amostras de calha) 
e altos teores de U em gamaespectrometria. Na rein- 
terpretação dos perfis de gamaespectrometria dos poços 
de Matsuda (1988), os resultados de U apresentaram-se 
constantes, exceto na zona onde foi identificado o marco 
radioativo, camada que apresentou forte radiação asso-
ciada a anomalias positivas de U. 

Ao comparar as informações obtidas nos três furos de 
sondagem realizados neste trabalho com os dados extraí-
dos de Matsuda (1988), observou-se que nos furos FD-BP-
001 e FD-BP-002 não foram encontradas evidências de 
gamaespectrometria e nem nas análises mineralógicas 

que comprovasse a existência do marco radioativo iden-
tificado pelo autor supracitado. Além disso, de acordo 
com o autor, o marco radioativo seria encontrado a 
profundidades entre 75 m e 85 m, sendo correlacionado, 
portanto, à Formação Macau e não a rochas fosfáticas 
da Formação Jandaíra, como o esperado. No caso do 
furo FD-BP-003, as anomalias de U foram verificadas 
em profundidades diferentes das sugeridas pelo autor.  
Em seu trabalho, Matsuda (1988) encontrou, na região 
onde está localizado o furo FD-BP-003, o marco radioa-
tivo na profundidade entre 165 m e 175 m. Neste traba-
lho, foi identificado picos de U na gamaespectrometria 
e de P em amostras de rocha (FRXp) na profundidade 
entre 138 m e 147m,.

A sísmica foi muito útil para inferir as espessuras 
e os comportamentos das camadas sedimentares da 
Bacia. Foi possível, a partir das interpretações, separar a 
camada carbonática, pertencente à Formação Jandaíra, 
da siliciclástica, que compõe a Formação Açu. Em relação 
aos resultados de sísmica no domínio tempo, observa-se 
no perfil A-A´ que a espessura da Formação Jandaíra 
varia de acordo com o arcabouço estrutural da Bacia, 
de NW para SE. Já no perfil B-B ,́ a Formação Jandaíra 
apresenta uma espessura mais constante, com algumas 
variações de acordo com a estruturação da Bacia. Estru-
turalmente, foi possível identificar a calha principal do 
rifte, responsável pelo espessamento das camadas na 
parte oeste (furo FD-BP-003).

O furo FD-BP-003 foi o que apresentou o maior 
potencial para mineralização de P2O5, com teores que 
atingem 6,30%. Já nos furos FD-BP-001 e FD-BP-002, 
embora tenha apresentado apenas indícios de minera-
lização (0,1 e 0,6%), o marco radioativo correlacionado à 
anomalia de P não foi encontrado. Acredita-se que, após 
a deposição da Formação Jandaíra, ocorreram diversos 
falhamentos que podem ter causado soerguimento das 
rochas sedimentares na região dos furos FD-BP-001 e 
FD-BP-002, com consequente erosão das ocorrências de 
minerais fosfáticos, anteriormente à deposição das cama-
das cenozoicas (Tibau-Guamaré e Barreiras). Entretanto, 
cabe fazer um estudo estrutural detalhado na Bacia de 
forma a encontrar a possível continuação da camada 
verificada no furo FD-BP-003.

As fácies fosfáticas identificadas na Formação Janda-
íra, do furo FD-BP-03, têm como principal característica 
a presença constante de intraclastos de rochas fosfáticas 
e fosforitos. 



| 61 |

| Projeto Avaliação do Potencial de Fosfato no Brasil |

Esses intraclastos foram descritos em variadas lito-
fácies desde calcilutito até brecha carbonática. Os intra-
clastos têm características bem distintas, apresentam 
coloração amarronzada, são arredondados a suban-
gulosos e podem apresentar uma textura mais fina, 
argilosa ou mais grossa com presença visível de grãos 
de bioclastos. As litofácies com intraclastos fosfáticos 
ocorrem maciças, podendo conter bastante bioclastos 
e outros intraclastos de rocha carbonática. Observam-se 
algumas litofácies com laminações horizontais que 
indicam atividade microbiana, assim como uma grande 
quantidade de microfósseis. Essa associação pode ter 
sua origem relacionada a um ambiente marinho rela-
tivamente profundo, plataforma/rampa externa, com 
depósitos de brechas carbonáticas e calcarenitos com 
intraclastos relacionados com eventos de tempestade.

O aumento de sedimentos argilosos nas porções 
acima do nível fosfático e consequente diminuição de 
carbonatos ricos em CaO, sugere um evento de retro-
gradação, onde sedimentos argilosos offshore recobrem 
construções carbonáticas, retomadas acima posterior-
mente. Matsuda (1988) caracterizou na porção acima 
do marco radioativo, representado pelo nível fosfático 
em outros furos de sondagem, a presença de mudstone 
como fácies dominante contendo calciesferulídeos e 
raros foraminíferos planctônicos e bentônicos, definindo 
um nível mais profundo. Por sua vez, o nível fosfático 
estaria sobrepondo fácies mais rasas, caracterizadas 
por grainstones com algas verdes, miliolídeos e peloi-
des. Neste estudo, observa-se, abaixo do nível fosfático, 
grainstone e floatstones, com fragmentos de conchas 
recristalizadas, alguns foraminíferos, intraclastos, esfe-
rulitos e equinoides, também wackestone e packstones, 
contendo pellets, esferulitos, fragmentos de conchas, 
foraminíferos, ostracodes e corais. A presença de terrí-
genos argilosos acima do nível fosfático corrobora esta 
observação, o que relaciona a presença do fosfato a um 
evento retrogradacional (transgressivo).  Possivelmente, 
associado a uma superfície transgressiva. 

Alguns trabalhos, como Follmi et al. (1992), Follmi 
(1996), Grimm (1997) Pufahl et al. (2003) e Jasinski, (2000), 
chamam a atenção para a correlação de alguns depósitos 
de fosfato no mundo e sua relação com ambientes de 
ressurgência no Oceano de Tétis. Esses depósitos ocorrem 
do Cretáceo Superior ao Eoceno em algumas bacias 
sedimentares, com importantes acumulações de sedi-
mentos fosfáticos que se estendem desde a Colômbia 
até a Turquia, cuja origem estaria relacionada a eventos 
de fosfogênese, descrita em alguns trabalhos como Sul 
Tethyan Phosphogenic Province (STPP). Esta província, 
associada ao Oceano de Tétis, é constituída pelas maiores 
acumulações de fosforitos sedimentares, representando 
cerca de 71% da base mundial de reservas de fosfato, e é 
responsável globalmente por aproximadamente 30% da 

produção de rocha fosfática (GRIMM, 1997; JASINSKI, 
2000). Esses depósitos são principalmente acumulados 
em plataformas dominadas por carbonatos ao longo da 
margem sul do Tétis, onde as sucessões fosfatadas estão 
associadas a carbonatos biogênicos e cherts (PUFAHL  
et al., 2003). O estudo da evolução da fosfogênese tetiana 
durante o Cretáceo-Eoceno tenta explicar as flutuações 
de fosfogênese através do tempo, que parecem refletir 
as mudanças de circulação oceânica ou intemperismo 
continental ao longo do tempo (SOUDRY et al. 2006). 

No Oceano Neo-Tethys, durante o Coniaciano até o 
Campaniano, foram depositados importantes depósitos 
de fosforito que se formaram sobre a margem norte da 
África (ABED, 2013; AHMAD et al., 2014). No mundo, o 
Campaniano é marcado por um evento transgressivo 
de terceira ordem que evoluiu desde o Coniaciano até o 
Campaniano Superior, onde os níveis eustáticos variaram 
cerca de 20 metros (HAQ, 2014).  Na maior parte da 
Província Tetiana, os depósitos fosfáticos formaram-se 
em plataformas epicontinentais com alta produtividade 
orgânica, dominada por tempestades onde a fosfogênese 
coincide com um aumento relativo do nível do mar.  
Os fosfatos estão normalmente depositados sobre sedi-
mentos carbonáticos relacionados a um ambiente de 
maré (PUFAHL et al., 2003; PUFAHL e GROAT, 2017). 

No Brasil, há evidências que as acumulações de fos-
fato da Bacia Potiguar e da Bacia Paraíba fazem parte 
desse contexto de fosfogênese tetiana. Na Bacia Paraí- 
ba, as acumulações de fosfato são conhecidas desde 
a década de 1950 e já teve momentos importantes de 
pesquisa e exploração. As acumulações estendem-se 
desde Recife-PE até as proximidades de João Pessoa-PB 
e, geologicamente, faz parte da Formação Itamaracá 
(Campaniano-Maastrichtiano), caracterizada por fácies de 
fosforitos (primários e retrabalhado) e rochas fosfáticas 
mistas carbonáticas (calcarenitos fosfáticos) e siliciclás-
ticas (arenito fosfático), descritas como relacionadas a 
uma superfície de inundação máxima (ABRAM et al., 
2011; SILVA 2014; ABRAM et al., 2016). 

Na Bacia Potiguar, as litofácies que compõem o marco 
radioativo (espessuras que variam de 3 a 20 metros), 
onde também foram caracterizadas rochas fosfáti-
cas, foram datadas por métodos paleontológicos em  
Matsuda (1988), que caracterizou associações faunís-
ticas contidas no intervalo entre o Campaniano Médio 
e o Superior. Isto sugere que a formação das rochas 
fosfáticas, apesar de terem apresentado teores relati-
vamente baixos, podem estar associadas a um estágio 
cronológico de maior favorabilidade para a fosfogênese a  
nível global. 

Em Melo et al. (2019), o intervalo que corresponde 
às formações Açu e Jandaíra foram divididos em cinco 
sequências de terceira ordem do Albiano Inferior ao 
Campaniano Superior. 
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Neste trabalho (op.cit.), a última sequência (5) que 
evoluiu do Santoniano Superior ao Campaniano Médio, 
seria composta por um trato de sistemas transgressivo e 
um trato de sistemas de nível alto. Portanto, acredita-se 
que o nível fosfático observado corresponderia, possi-
velmente, a um evento de terceira ou quarta ordem na 
Bacia, possivelmente relacionado à sequência 5 definida 
neste trabalho de Melo et al. (2019).  

Os estudos geoquímicos aliados à caracterização 
petrográfica demonstram um aumento de sedimentos 
argilosos nas porções acima do nível fosfático, que levam 
a crer que as fácies fosfáticas estariam associadas a um 
evento de retrogradação, onde sedimentos argilosos 
offshore estariam recobrindo construções carbonáticas 
mais rasas. Entretanto, as construções carbonáticas 
são retomadas acima posteriormente, o que indica um 

novo processo progradacional, que poderia representar 
variações de maior ordem.

Possivelmente, os níveis enriquecidos foram forma-
dos em hardgrounds basais com retrabalhamento por 
correntes de tempestade. Alta produtividade, fluxos 
moderados de carbono orgânico e baixa taxa de sedi-
mentação devem ter sido fatores que contribuíram para 
a precipitação de fosfato em superfícies tipo hardground 
e como substituição de grãos carbonáticos. 

A ausência expressiva de fases redutoras e enriqueci-
das em ferro, anomalia positiva de Y e anomalia negativa 
de Ce pouco pronunciada a ausente obtida nos padrões 
de ETR, sugerem que o processo de fosfogênese ocorreu 
devido a diagênese da matéria orgânica sedimentar, pos-
sivelmente sob condições variando de óxicas a subóxicas, 
numa fase anterior aos eventos de tempestade. 
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6. CONCLUSÕES 

A Bacia Potiguar possui ocorrências de fosfato em sua 
seção drift, na porção superior da Formação Jandaíra, 
que conFiguram assinaturas radiométricas mais elevadas, 
definidas como um importante marco de correlação 
estratigráfica do topo desta unidade na Bacia.

Os trabalhos realizados com a sondagem na Bacia 
Potiguar tiveram a finalidade de investigar a assinatura 
do marco radioativo e sua associação com fosfatos em 
duas regiões, Areia Branca e Guamaré. Essas áreas foram 
definidas segundo a modelagem dos dados em superfícies 
3D, com base em informações prévias de poços sondados 
pela indústria do petróleo. Neste caso, os dados modela-
dos conFiguraram áreas mais rasas (aproximadamente 75 
metros) para o acesso a rochas do marco radioativo, local 
dos furos realizados FD-BP-001 e FD-BP-002 e, também, 
áreas onde a região do marco radioativo poderia estar 
mais espessada e em profundidades maiores, como no 
furo FD-BP-003. Apesar da modelagem de dados ter 
apontado para níveis mais rasos do marco radioativo na 
região de Guamaré, os furos FD-BP-001 e FD-BP-002 não 
indicaram a presença de fosfato nas seções atravessadas 
da Formação Jandaíra. Apenas na área de Areia Branca é 
que foram observados resultados positivos para fosfato, 
no furo FD-BP-003. 

O furo FD-BP-003 interceptou o topo da Forma-
ção Jandaíra no intervalo entre 95,10 e 301,45 metros.  
A presença de fosfato foi observada no intervalo entre 
147 e 139 metros, perfazendo cerca de 8 metros, embora 
com teores pouco significativos (entre 0,453 a 6,29 % 
P2O5). Este intervalo fosfático, possivelmente de idade 
meso a neocampaniana, é caracterizado por litofácies 
essencialmente carbonáticas (grainstones, packstones, 
wackestones a mudstones) com elementos fosfáticos 
em quantidades variadas, que caracterizam um evento 
retrogradacional onde sedimentos argilosos offshore 

estariam recobrindo construções carbonáticas mais rasas. 
Observou-se a predominância de grãos fosfáticos, tipo 
intraclastos, o que indica a presença de mineralizações 
principalmente granulares. Isto evidencia a origem das 
rochas a partir de processos de retrabalhamento hidráu-
lico. Possivelmente, os níveis enriquecidos foram forma-
dos em hardgrounds basais com retrabalhamento por 
correntes de tempestade.

Os resultados indicam efetivamente a presença de 
níveis mineralizados em fosfato, conforme observado nos 
testemunhos amostrados associados ao marco radioativo, 
especialmente nas indicações mais espessas deste nível 
de maior gamaespectometria. Esta indicação está em 
conformidade com o observado por Matsuda (1988), a 
partir de amostras de calha. Destaca-se que o estágio 
entre o Meso e o Neocampaniano estão associados a 
um período cronológico de maior favorabilidade para 
a fosfogênese a nível global da Província Sul Tethiana. 
Entretanto, ressalta-se que os teores em fosfato associa-
dos ao marco radioativo, até o momento verificado, são 
muito baixos, visto que os valores máximos obtidos foram 
de 6%, neste trabalho, e 9%, segundo Matsuda (1988). 

De acordo com as informações obtidas neste trabalho, 
considerando os poços positivos verificados em Matsuda 
(1988) e no furo FD-BP-003, salienta-se que a grande 
espessura de capeamento para atingir os níveis mineraliza-
dos indicam uma baixa economicidade para a exploração 
dessas ocorrências, apesar de, provavelmente, ocorrer 
uma extensão deste nível mineralizado em profundidade.  
No entanto, não foi possível determinar os controles estru-
turais e a continuação da camada mineralizada, já que a 
presença de fosfato foi verificada em apenas um furo. 
Investimentos em uma malha de sondagem na região de 
Areia Branca poderia responder melhor sobre a viabilidade 
econômica desta mineralização.
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ANEXO I - LOG DO FURO FD-BP-01
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Areias quartzosas, grossas, mal 
selecionadas, com coloração 
amarelo esbranquiçado, contendo 
granulos de quartzo dispersos.

Conglomerado composto por grão 
cascalhosos, suportado pela matriz, 
bastante heterogênio, mal 
selecionado, cor creme-acinzentado, 
friável e maciço. Arcabouço 
composto predomeninetemente por 
quartzo e alguns fragmentos de 
rocha. A matriz é composta de areia 
(quartzosa) fina a argila.

Arenito médio a grosso, maciço, mal 
selecionado, com cores variadas 
creme, cinza-amarronzado e 
porções avermelhadas, friável, 
argiloso e com cascalhos dispersos.

Argilito cinza-amarronzado, maciço e 
bastante compacto com níveis 
ferruginosos.

Arenito maciço, médio a grosso, 
verde-amarelado, com porções 
esbranquiçadas argilosas, com 
clastos de até 8cm, composto de 
quartzo, fragmentos de rochas e 
intraclastos de argila. A base ocorre 
mais argilosa e esverdeada.

Siltito maciço com intraclastos de 
calcário, apresenta matriz argilosa 
cinza-escuro a  esverdeado, 
contendo uma grande quantidade de 
intraclastos de rocha carbonática de 
calcarenito e, secundariamente, 
granulos e cascalhos de quartzo. É 
possível observar ainda manchas de 
óxido de manganês e óxido de ferro. 
Na base da fácies há uma 
concentração de rocha carbonática 
branca e argilosa retrabalhado. 
Discordância erosiva.
Arenito calcífero fino,   de coloração 
esbranquiçada, bastante compacto e 
endurecido, contendo moldes de 
conchas.
Conglomerado matriz suportado 
bastante heterogênio, composto por 
grãos tamanho cascalhoso de 
diferentes formas e composição. 
Predominantemente quartzo, 
intraclastos de calcarenito e 
fragmentos de rochas vulcânicas 
alteradas. A matriz é argilosa de 
coloração verde-acinzentada.
Rocha de cor cinza com fenocristais 
de cor marrom, bastante alterada 
com a presença de veios e vesícula.

Rocha vulcânica bastante alterada 
coloração marrom-acinzentada com 
concreções ferruginosas. 
Observa-se ainda vesículas.

Intercalação de rocha vulcânica 
fina,  com  fenocristais de mineral de 
cor branca em textura vítrea de 
coloração marrom. Podendo 
apresentar textura vesicular. Rocha 
vulcânica fina, fanerítica, minerais de 
coloração esverdeada e 
amarronzada. Presença de veios 
carbonáticos(?) Bastante alterada 
(54,00 a 55,29). Apresenta um nível 
de coloração esverdeada (62,00 a 
71,55).  Apresenta níveis 
esverdeados alterados (85,15 a 
94,30). Níveis esverdeados com 
veios de calcita.

Arenito fino a médio, maciço, 
argilosos com porções oxidadas.

Arenito conglomerático, maciço, 
cinza-avermelhado com clastos de 
quartzo e intraclastos de argilito.

Arenito fino a médio, cinza a 
marrom-amarelado, contendo 
predominantmente quartzo, com 
níveis de argilito de coloração 
marrom.
Rocha vulcânica bastante alterada, 
coloração marrom-acinzentada, com 
vesículas.
Conglomerado matriz suportado 
formada por cascalho de até 5cm, 
polimítico, composto 
predominantemente de quartzo com 
raros intraclastos de argilito. Matriz 
argilosa.

Arenito maciço, 
marrom-avermelhado,  friável com 
clastos de até 5cm dispersos na 
rocha.

Conglomerado matriz suportado, 
polímitico, matriz areno-argilosa com 
clastos variados, angulosos a 
arredondados, compostos por 
quartzo,  intraclastos de argila e de 
calcário de até 10cm.

Dolomito creme-amarelado, maciço, 
com raros níveis de marga.

Calcarenito ou dolomito maciço, 
creme-amarelado com moldes de 
conchas em níveis e raros 
intraclastos margosos.
Arenito calcífero, esbranquiçado, 
grosso, contendo bastante quartzo.

Doloarenito amarelado compacto 
com níveis margosos.

Dolomitos compactos com 
intraclastos e bioturbação.

Folhelho de coloração verde-clara.

Calcarenito fino , compacto e 
maciço, de cor verde-avermelhado.

Dolomito bastante endurecido com 
intraclastos carbonáticos.

Conglomerado matriz suportado, 
matriz arenosa, poimítico, composto 
predominantemente por quartzo e 
intraclastos de calcário.

Calcarenito maciço,  dolomítico, 
cinza-claro a marrom,   com raros 
moldes de conchas . Ocorrem 
intervalos que variam de 2 a 38cm 
de dolarenitos. Apresenta uma 
grande quantidade de fraturas e 
cavidades.

Calcarenito/doloarenito amarelado, 
grãos grossos, bastante poroso, 
endurecido e compacto. Bastante 
fraturado. Intercalado com filmes 
margosos de coloração 
amarelo-acinzentado.

Calcarenito/doloarenito amarelado 
contendo bastante quartzo com 
níveis de marga. Os níveis de 
margas apresentam-se com 
estruturas onduladas e fluidizadas.

Calcarenito de coloração 
cinza-amarronzado, com 
granulometria grossa com níveis de 
marga de coloração cinza-claro. 
Ocorre bastante fraturado.

Arenito friável calcifero, marelado 
com porções argilosas, bastante 
fragmentado.

Dolarenito de coloração amarelada a 
cinza-amarronzado, com filmes de 
margas, com bioclastos sob a forma 
de moldes de conchas disssolvidos e 
intraclastos de argilito. Ocorrem 
ainda estruturas de dissolução 
preenchidas por quartzo 
microcristalino e calcita.

Calcarenito maciço, compacto, 
cinza-claro, endurecido e 
fragmentado.

Dolomito fossilífero, fragmentado, de 
cor cinza-claro com moldes de 
conchas dissolvido.

Calcarenito dolomítico com 
laminação plano-paralela, de cor 
cinza com intraclastos de calcilutito.
Calcilutito cinza, compacto, maciço 
com intraclastos com níveis de 
marga.
Calcarenito, cinza-escuro, fino com 
níveis de marga e bioturbação.
Calcilutito cinza-escuro, grosso e 
maciço

Dolomito cinza-claro a escuro, 
compacto com intraclastos de argila, 
laminado e bastante bioturbação.

Calcarenito margoso de coloração 
cinza, bastante compacto e 
endurecido.
Dolomito amarelado, compacto e 
maciço. Apresentando em análise 
petrográfica moldes de bioclastos.

Calcarenito laminado com 
intraclastos de calcarenitos grossos.

Calcarenito/dolomito biogênico, 
cinza, compacto margoso, com 
níveis de marga e bastante 
bioturbação.

250

245

240

235

230

225

220

215

210

205

200

195

190

185

180

175

170

165

160

155

150

145

140

135

130

125

120

115

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

D
ep

ós
ito

s 
al

uv
io

na
re

s 
an

tig
os

G
ru

po
 B

ar
re

ira
s

Fo
rm

aç
ão

 T
ib

au

Fo
r

m
aç ão
 

G
ua

m
ar é

Fo
rm

aç
ão

 T
ib

au
Fo

rm
aç

ão
 M

ac
au

?
Fo

rm
aç

ão
 T

ib
au

F or m aç ã o M ac a u ?

Fo
rm

aç
ão

 T
ib

au
Fo

rm
aç

ão
 G

ua
m

ar
é

Fo
rm

aç
ão

 T
ib

au
Fo

rm
aç

ão
 J

an
da

íra

Da

Cms

Am

Argm

Amia

Smic

Acal

Cmsh

Rv

Rv

Rv

Am

Amia

Am

Rv
Cms

Am

Cms

Dnm

Cf

Acal

Dbiot

Dnm

Dbiot

Fv

Cm

Dint

Cms

Cm

Cnm

Cnm
o

Cnm

Acalc

Db

Cm

Db

Cl
Ccln

m
Cnm

Cclm

Db

Cm
Db

Cl

Cm/D
b

HHL
446

HHL
448

HHL
451  
HHL
452

HHL 
455 
HHL
456

HHL
460

HHL
463

HHL
465 
HHL
466 
HHL
467 
HHL
468 
HHL
470

HHL
472 
HHL
474 
HHL
476 
HHL
477

HHL
482 
HHL
483

HHL
485

HHL
489 
HHL
492

Th(ppm)

20100

U(ppm)

20100

K(pct)

420

FD-BP-01

DESCRIÇÃO 
LITOLÓGICA

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SALVADOR

CÓDIGO DO FURO

GAMAESPECTROMETRIA

CENTRO DE CUSTO

GEÓLOGO

PESQUISA DE UTME UTMN

INCLINAÇÃO AZIMUTE MUNICÍPIO/UF

ALTITUDE(m) PROFUNDIDADE DATA

LOCALIDADE
Fosfato4168.087 792775 9429336 16 250.25 10/2/2014

85 180 Guamaré-RN Fazenda Milane Marco Antônio G. A. e Silva, Cleide R. M. da Silva, Daniel A.Miranda

P (%)

107.
5

52.
5

0

Ca (%)

6040200

Pb (%)

0.
04

0.
02

0

P2O5 (%)

107.
5

52.
5

0

GEOQUÍMICA (F. Raios-X) GEOQUÍMICA (Lab.)

CaO (%)

6040200U
N

ID
A

D
E 

LI
TO

LÓ
G

IC
A

1 of 1 Intervalo reanalisado com FRX.



ANEXO II - LOG DO FURO FD-BP-02
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Depósito arenoso, granulação 
média, bem selecionado, com 
coloração amarela-esbranquiçada.

Arenito maciço grosso, com porções 
variando de bem a mal 
selecionadas, cor 
amarela-esbranquiçado a 
avermelhado ou róseo , friável e 
bastante argiloso. Apresenta clastos 
dispersos ou em níveis 
conglomeráticos. Os clastos têm 
tamanhos variados (areia muito 
grossa a seixo) e são predominantes 
quartzo e estão bastante 
retrabalhado .

Arenito grosso cinza-claro, friável, 
maciço contendo intraclastos 
carbonáticos, quartzo e fragmentos 
de conchas.

Brecha carbonática formada por 
fragmentos de calcilutito branco e 
cinza, cimentados por marga, 
ocorrendo bastante friável. Os 
fragmentos têm tamanhos variados, 
mas predomina seixo, e são 
bastante angulosos.

Brecha carbonática formada por 
fragmentos de rochas carbonáticas e 
de rocha vulcânica, bastante 
angulosos, ocorrendo bastante 
friável.
Argilito/marga verde-escuro, maciço 
com porções e niveis arenosos e 
granulos dispersos de quartzo.
Arenito maciço grosso a 
conglomerático, mal selecionado, 
coloração esverdeada e maciço. 
Apresenta clastos (grânulos Qz) 
dispersos.

Siltito/lamito maciço de coloração 
cinza-escuro com fragmentos de 
carbonato.

Arenito fino a médio, bem  
selecionado, coloração cinza-médio, 
maciço e bastante oxidado (FeO).

Rocha com grãos tamanho areia 
média, cinza-esverdeado, bem 
selecionado, maciço, com 
concreções ferruginosas e vesicula.

Rocha com grãos tamanho areia 
média, cinza-esverdeado, bem 
selecionado, maciça e ferruginosa.

Rocha vulcânica fina, fanerítica, 
minerais de coloração esverdeada e 
amarronzada, contendo alguns 
fenocristais. Presença de veios 
calcíferos? Bastante alterada, 
contendo ainda vesícula.
Rocha vulcânica bastante alterada, 
coloração cinza-esverdeado, com 
concreções ferruginosas.

Rocha vulcânica fina, maciça, com a 
presença de fenocristais de mineral 
de cor branca em textura vitrea de 
coloração marrom.  Bastante 
alterada.

Rocha vulcânica fina, fanerítica, 
minerais de coloração esverdeada, 
olivina?. Presença de veios 
calcíferos? Bastante alterada.

Rocha vulcânica fina, maciça, com a 
presença de mineral de cor marrom 
e branco.  Bastante alterada.

Rocha vulcânica fina, fanerítica, 
minerais de coloração esverdeada. 
Presença de veios calcíferos? 
Rocha fresca no topo e alterada na 
base.

Rocha vulcânica bastante alterada, 
endurecida, cinza-esverdeada com 
veios preenchidos por carbonato.

Rocha vulcânica bastante 
intemperizada de cor verde.
Rocha vulcânica fina, maciça, com a 
presença de mineral de cor marrom 
e branco.  Bastante alterada.

Arenito ferruginoso médio, bem 
selecionado, avermelhado.

Rocha intemperizada de cor marrom, 
com minerais arredondados de 
coloração esbranquiçada, com níveis 
e veios preenchidos por minerais 
esbranquiçados.

Rocha vulcânica fina, maciça, com a 
presença de mineral de cor marrom 
e branco.  Bastante alterada.

Rocha vulcânica fina, maciça, com a 
presença de mineral de cor marrom 
e branco.  Bastante alterada. Com 
veios com minerais esbranquiçados.

Retrabalhamento de rocha vulcânica 
com rocha carbonática.
Arenito fino avermelhado, maciço, 
bastante argiloso.

Calcarenito fino margosos de cor 
branca, composto por intraclastos de 
calcário, de minerais de Fe e quartzo.

Calcarenito margoso de cor 
cinza-esbranquiçado, bastante 
oxidado e intemperizado na base.

Calcarenito de cor branca, 
bioturbado com intraclastos de 
carbonato.

Brecha de coloração esbranquiçada, 
formada por clastos de calcarenito, 
angulosos e matriz micritica.

Dolomito maciço, de coloração 
acinzentada, compacto e bastante 
fraturado.

Argilito branco-amarelado com 
intraclasto de calcário dolomítico.

Calcarenito fossilífero de cor 
cinza-claro com moldes de conchas.
Argilito verde-esbranquiçado com 
porções ferruginosa.

Calcarenito margoso, maciço, 
amarelado, com intraclastos de 
argila e fragmentos de conchas 
recristalizados

Mistura de grãos arenosos finos, 
silte e argila de coloração 
cinza-amarelado com porções mais 
argilosas.
Brecha dolomítica de  coloração 
cinza-claro, maciça, com uma 
grande quantidade de cavidades, 
intraclastos angulosos e moldes de 
conchas dissolvidos.

Dolomito maciço, esbranquiçado, 
compacto e bastante fraturado.

Brecha carbonática dolomitíca com 
fragmentos de rocha carbonática, 
angulosos de tamanhos variados.

Lamito de coloração acinzentada, 
bastante alterado sem carbonato.
Calcarenito dolomítico amarelado, 
com  laminações horizontais

Dolomito maciço, compacto, 
recristalizado, sem textura primária 
reconhecível.

Dolomito biogênico, 
creme-amarelado, com fragmentos 
de conchas dissolvidos.

Brecha carbonática dolomítica, 
creme-amarelado contendo 
intraclastos carbonáticos angulosos.

Dolomito compacto bastante 
endurecido, com algumas porções 
contendo fragmentos de conchas.

Arenito fino a siltito de coloração 
preta, com estruturas de laminação 
horizontal.
Folhelho de coloração preta bastante 
compacto.
Arenito fino, de coloração preta 
ocorrendo maciço.
Folhelho de coloração preta bastante 
compacto.
Doloarenito de cor preta com 
laminação horizontal
Folhelho de coloração preta bastante 
compacto.
Arenito fino preto com laminação 
horizontal, podendo ocorrer 
fragmentos de conchas e intraclastos
Arenito calcífero bioturbado com 
níveis de argila e fragmentos de 
plantas.
Calcarenito laminado, bastante 
endurecido,  dolomítico, de 
coloração cinza-escuro a preto, com 
intraclastos e níveis de calcilutito 
laminado.
Calcilutito laminado verde-amarelado 
claro.
Dolomito biogênico  bastante 
compacto com moldes de conchas 
dissolvidos e intraclastos.
Calcarenito/doloarenito maciço, 
compacto, cinza-claro com níveis 
cinza-escuro.
Siltito cinza-claro maciço bioturbado.
Folhelho de coloração preta bastante 
compacto.
Doloarenito compacto, cinza-claro, 
fino a médio, maciço e bastante 
edurecido.
Folhelho preto a esverdeado.
Doloarenito preto a esverdeado 
laminado com fimes de marga.

Doloarenito laminado com FeO de 
cor cinza, grãos grossos, laminado 
com cavidades de dissolução, 
moldes de conchas.

Calcarenito compacto, maciço 
grosso, cinza-claro, com possíveis 
intraclastos.

Calcarenito cinza com intraclastos 
de calcario cinza-escuro, dolomítico 
e níveis de marga.

Doloarenito ou calcarenito 
cinza-escuro, grosso, com bastante 
feições de dissolução. 
Preenchimento de calcita em 
fraturas. Ocorrem intercalações 
entre 241,8 a 250,65 de calcarenito 
e dolomito maciço.
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ANEXO III - LOG DO FURO FD-BP-03
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Solo argiloarenoso de coloração 
avermelhada com seixos de quartzo.

Conglomerado matriz suportado 
oligomítico, composto por quartzo, 
com clastos variando de granulos a 
seixo, batante friável, matrz 
argilo-arenosa de coloração 
esbraquiçada, cinza-amarelado ou 
avermelhada, mal seleciondo, fina.

SEM RECUPERAÇÃO DE 
TESTEMUNHO

Conglomerado matriz suportado, 
oligomítico, composto por quartzo,  
variando de granulos a seixo, 
bastante friável, com matriz 
argilo-arenosa de coloração marrom.

Arenito argiloso, maciço, bastante 
friável médio a grosso, de coloração 
esbranquiçada a roxo e níveis 
argilosos.

Arenito com gradação normal, 
bastante friável, de coloração 
amarronzada, grãos finos a grosso.

Arenito médio a grosso com 
granulos de qz, de coloração roxa a 
avermelhada, com laminações 
horizontais.

Argilito de coloração roxa a 
avermelhada com laminações 
horizontais.

Arenito médio a grosso com 
granulos de quartzo, de coloração 
roxa a avermelhada, com 
laminações plano-paralelas.

Arenito maciço friável médio de 
coloração variando de amarelada a 
creme, com níveis roxos .

Siltito/lamito bioturbado de coloração 
cinza-esverdeado.

Arenito maciço, friável fino a grosso 
de coloração amarelada a creme, 
mal selecionado.

Argilito maciço de coloração 
esverdeado a cinza-escuro.

Calcarenito bastante endurecido de 
cor esbranquiçado a amarelado.
Arenito maciço de coloração 
creme-amarelado com 
retrabalhamento de intraclastos de 
argilito preto.

Arenito calcífero cinza-claro com 
intraclastos de calcilutito, fósseis e 
fragmentos de folhelhos mais 
escarsos.

Lama/areia fina com laminações 
convolutas planares e porções mais 
espersas de areias. Com topo 
contendo mais argila/marga.

Brecha carbonática composta por 
matriz constituída de calcarenito, 
coloração cinza-claro a 
esbraquiçado, com intraclastos de 
calcilutito, angulosos. E 
concentrações fossiliferas 
(fragmentos de conchas).

Calcilutito fossílifero, compacto de 
coloração cinza-escuro com 
fragmentos de conchas.
Brecha carbonática composta por 
matriz constituída de calcarenito de  
coloração cinza-claro a 
esbraquiçado, bioturbado, com 
intraclastos de calcario e fragmentos 
de conchas. Intercalada com filmes 
de argila/marga cinza-escuro com 
possíveis bioclastos.
Calcilutito laminado, compacta de 
coloração cinza-escuro e laminações 
horizontais.
Brecha carbonática composta por 
matriz constituída de calcarenito de  
coloração cinza-claro a 
esbraquiçado, bioturbado, com 
intraclastos de calcário e fragmentos 
de conchas.
Calcilutito com intraclastos, 
compacto de coloração cinza com 
intraclastos carbonático.

Brecha crbonática composta por 
matriz constituída de calcarenito de 
coloração cinza claro a 
esbraquiçado, bioturbado, com 
intraclastos de calcario e fragmentos 
de conchas.
Calcilutito com intraclastos, 
compacto de coloração cinza com 
intraclastos carbonático.
Calcarenito  coloração cinza claro a 
esbraquiçado, com intraclastos de 
calcilutito.
Calcilutito laminado de cor 
cinza-escura, com bastante 
fissilidade. Lama carbonática.

Brecha carbonática cinza-clara, com 
porções esverdeadas, com 
intraclastos angulosos de calcarenito 
e bioclastos em matriz margosa.

Calcilutito bioturbado cinza-escuro, 
maciça, bioturbada, com presença 
de alguns fragmentos de carbonato 
no final.
Calcilutito de coloração 
cinza-escuro, maciça.

Brecha cinza-claro esbraquiçado 
com porções esverdeadas, 
intraclastos angulosos e fósseis 
(bioclasto).

Calcilutito maciço de cor 
cinza-escuro contendo intraclastos 
argilosos e bioclastos.

Calcarenito com intraclasto fosfático 
bioturbado com filmes de marga 
(milimétrico) e intraclastos de 
calcarios e fosfáticos.
Calcilutito com intraclastos,  maciço, 
cinza com intraclastos carbonáticos.
Calcarenito  bioturbado com aspecto 
brechado, com filmes de marga e 
intraclastos de calcarios e fosfáticos 
de tamanhos variados.
Biomicrito maciço, 
cinza-esverdeado, contendo 
bastante microfósseis e intraclastos.

Calcarenito cinza-claro com 
intraclastos de calcilutito e possíveis 
grãos fosfáticos.

Brecha carbonática cinza-clara, com 
intraclastos angulosos de 
calcarenito, possíveis fosfáticos e 
filmes de marga.
Calcarenito cinza-esverdeado com 
intraclastos carbonáticos

Brecha carbonática caracterizada 
por calcarenito dolomítico, contendo  
intraclastos de calcário de variados 
tamanhos, com possíveis grãos 
fosfáticos arredondados na base, e 
fragmentos de conchas 
recristalizadas. Observa-se a 
presença de estilolitos.

Calcarenito fossílifero 
esbranquiçado, com fragmentos de 
conchas e intraclastos, cavidades de 
dissolução preenchida por calcita.

Calcilutito fosfático, dolomítico,  de 
cor esbranquiçada, com intraclastos 
de calcário e de rocha fosfáticas, 
além de fragmentos de conchas 
recristalizadas de bivalves e 
gastrópodes. Observa-se a presença 
de estilolitos e intercalação com 
níveis de argila/marga.

Brecha carbonática, dolomítica com 
intraclastos subarredondados de 
rocha carbonática, de coloração 
cinza-escura com uma grande 
quantidade de microfósseis.

Calciutito/biomicrito laminado 
fossilifero (biogênico). Sedimento de 
coloração cinza-escuro, bastante 
friável com laminações 
plano-paralelas. Os grãos têm 
tamanho areia média com 
intraclastos de até 2cm de argilito? 
Em matriz micrítica.

Brecha carbonática, dolomítica, 
creme-esbranquiçada, com 
intraclastos de rocha carbonática e 
possivelmente fosfáticas, 
intercalados com níveis de 
marga/calcilutito e fragmentos de 
conchas recristalizadas de bivalves e 
gastrópodes. Observa-se a presença 
de estilolitos.
Calcarenito/dolomito de cor 
creme-esbranquiçado, com 
laminações  horizontais, marcadas 
por filmes de marga ou biomicrito. 
Observa-se intraclastos de rocha de 
coloração cinza-amarronzado, 
fosfático, e carbonática.
Calcarenito de coloração cinza-claro, 
laminado, contendo uma grande 
quantidade de aloquímicos 
esbranquiçados.
Calcarenito de coloração cinza-claro, 
laminado, contendo uma grande 
quantidade de aloquímicos 
esbranquiçados e filmes de 
argila/marga.
Calcilutito bastante fossilífero de 
coloração preta a cinza-escuro com 
laminações cruzadas de baixo 
ângulo, com aloquímicos orientados 
segundo a laminação.
Calcilutito maciço de cor 
cinza-escuro, com intraclastos e 
fragmentos de conchas.
Calcilutito laminado com intraclastos 
do calcilutito preto e uma grande 
quantidade de bioclastos orientados 
conforme a laminação.
Calcarenito de coloração 
esbranquiçada
Folhelho preto intercalado com 
níveis de calcilutito/biomicrito.
Calcarenito bioturbado, cinza-claro, 
com fragmentos de conchas 
recristalizados. No topo tem 
calcilutito/biomicrito cinza escuro 
com bastante conchas.
Calcilutito/biomicrito cinza-escuro 
com laminações plano-paralelo, 
com  bastante bioclastos, com níveis 
de conchas fragmentados.
Calcarenito cinza-claro  com 
fragmentos de conchas. Rocha com 
fragmentos de intraclastos de 
calcilutito/biomicrito preto.
Calcilutito/biomicrito cinza-claro 
laminado
Calcarenito fino cinza-claro com 
muitos microfósseis.
Calcilutito/biomicrito cinza-claro 
laminado
Calcilutito maciço com intraclastos e 
fragmentos de conchas.
Calcilutito/biomicrito laminado, 
laminação horizontal, cinza-claro 
com microfósseis alinhados à 
laminação.
Calcarenito com intraclastos de Cll.
Calcilutito/biomicrito laminado 
cinza-claro a médio com intraclastos 
de calcarenito com microfósseis.
Intercalação de calcilutito laminado 
(Ccll) com calcarenito bioturbado 
(Cbiot).
Calcilutito/biomicrito cinza-claro 
laminado
Calcarenito cinza-esbranquiçado 
com níveis de biomicrito com 
bastante bioturbações.
Laminito de cor branca a creme com 
intraclastos e bioclastos, maciço na 
parte central com laminações no 
topo e na base.
Marga esverdeada contendo 
bastante microfósseis e intraclastos 
de calcarenito creme.
Calcilutito/biomicrito laminado
Calcarenito bioturbado, dolomítico, 
creme-esbranquiçado bastante 
endurecido com feições semelhantes 
à bioturbação que sugerem também 
a presença de estromatólito.
Calcarenito laminado, com 
laminação horizontal e uma grande 
quantidade de microfósseis.
Calcarenito e calcilutito/biomicrito 
intercalados com bastante 
bioturbações e bastante 
microfósseis.
Calcarenito/doloesparito maciço, 
creme amarelado podendo conter 
intraclastos de biomicrito laminado 
fragmentatos de conchas 
recristalizados. Com níveis de marga.
Calcarenito margoso laminado, 
bioturbado com intraclastos de 
calcarenito cinza.

Calcarenito/dolomito esbranquiçado, 
bastante compacto e endurecido 
com estilólitos e e porções de 
biomicrito laminado.

Calcarenito dolomítico com níveis 
margosos, creme esbranquiçado

Intercalação de calcarenito 
intercalado com calcilutito. Calcilutito 
margos com laninação horizontal 
com filmes microbiais.

Calcarenito grosso com muitos 
fragmentos de concha e intraclastos.

Calcarenito com níveis de marga, 
contendo ainda fragmentos de 
conchas e intraclastos.
Dolomito fino de coloração 
esverdeada com fragmentos de 
conchas e intraclastos de calcarenito.
Calcarenito bioturbado de coloração 
esbranquiçada.
Marga de coloração 
cinza-esverdeada com fragmentos 
de conchas e intraclastos de 
calcarenito.
Calcarenito com filmes de marga e 
intraclastos.
Calcarenito/dolomito grosso, 
bastante poroso com muitos 
fragmentos de bioclastos e 
intraclastos.
Intercalação de calcarenito com 
níveis de  marga. Apresentando 
bastante intraclastos.
Calcarenito/dolomito grosso, 
bastante poroso com muito 
fragmentos de bioclastos .
Calcilutito/biomicrito maciço 
cinza-escuro.
Calcarenito/dolomito cinza-claro 
laminado.
Calcarenito preto com bastante 
microfósseis.
Calcarenito/dolomito grosso, 
bastante poroso com muito 
fragmentso de bioclastos e 
intraclastos.
Calcarenito/dolomito cinza-claro 
bioturbado.
Calcarenito laminado margoso cinza 
claro com intraclastos e bioclastos.
Calcarenito/dolomito grosso, 
bastante poroso com muito 
fragmentos de intraclastos cinza de 
calcarenito/dolomito.
Calcarenito margoso com lâminas de 
marga com muito bioclastos, 
bastante bioturbado, com 
intraclastos e fossilífero
Calcarenito/dolomito grosso, 
bastante poroso com muitos 
fragmentos de intraclastos de marga.
Calcarenito margoso com lâminas de 
marga com muitos bioclastos, 
bastante bioturbado, com 
intraclastos de C/D poroso e 
fossilifero.
Calcarenito/dolomito esbranquiçado, 
bastante compacto e endurecido 
com estilólitos.
Calcarenito/dolomito cinza com 
filmes de marga contendo 
intraclastos e fragmentos de moldes 
de conchas.
Calcarenito/dolomito compacto cor 
cinza compacto com intraclastos e 
bioclastos.
Calcarenito laminado, creme 
esbranquiçado, compacto, 
dolomítico, com estilolitos e porções 
com aspectos erosionais de 
calcarenito cinza fossilífero e 
laminado.
Calcarenito cinza-claro com 
laminações sigmoidais
Intercalação de calcarenito cinza 
com calcarenito 
creme-esbranquiçado contendo 
intraclastos e banstante fossilífero 
principalmente o de coloração cinza, 
com laminações que apresentam 
cortinas de lama bastante fina. No 
calcarenito esbranquiçado ocorrem 
estratos cruzadas de baixo ângulo e 
laminações.
Calcarenito de cor cinza, bioturbado, 
bastante fossilífero e laminado.
Intercalação de calcarenito cinza 
com calcarenito 
creme-esbranquiçado contendo 
intraclastos e banstante fosssílifero 
principalmente o de coloração cinza, 
com laminações que apresentam 
cortinas de lama bastante fina. No 
calcarenito esbranquiçado ocorrem 
estratos cruzadas de baixo ângulo e 
laminações.
Calcarenito branco com intraclastos 
amalgamados, estilólitos e gipsita? E 
finas lâminas de marga horizontais.
Intercalação de calcarenito cinza 
com calcarenito 
creme-esbranquiçado, contendo 
intraclastos e banstante fosssílifero 
principalmente o de coloração cinza, 
com laminações que apresentam 
cortinas de lama bastante fina. No 
calcarenito esbranquiçado ocorrem 
estratos cruzados de baixo ângulo e 
laminações.
Calcarenito de coloração 
acinzentada, maciço e fossilífero.
Calcarenito/dolomito grosso, 
bastante poroso com intraclastos.
Calcarenito creme a cinza com 
bioturbação.
Calcarenito esbranquiçado com 
filmes de marga, evapositos, 
estilólito e raros intraclastos com 
intraclastos de calcarenito creme.
Calcarenito compacto, maciço com 
coloração ora cinza ora branco. 
Podendo ocorrer estilólito.

Calcarenito cinza com filmes de 
marga e pequenos intraclastos 
carbonáticos muito fino.

Calcilutito cinza-esverdeado com 
intraclastos de cor branca, bastante 
bioturbado

Calcarenito com porções de 
calcilutito com filmes de marga e 
intraclastos.

Calcarenito esbranquiçado com 
muitos bioclastos.

Aglomerado de conchas, 
possivelmente ostras de coloração 
esbranquiçada.

Calcarenito maciço fossilífero com 
intraclastos.

Calcarenito branco com níveis de 
marga.

Calcilutito cinza bioturbado.
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ANEXO IV - ANÁLISE QUÍMICA DOS ELEMENTOS  
MAIORES DO FURO FD-BP-03
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NÚMERO DE 
LABORATÓRIO

PROFUNDIDADE TOC(%) S(%) Al2O3(%) CaO(%) Fe2O3(%) K2O(%) MgO(%) MnO(%) P2O5(%) SiO2(%) TiO2(%) LOI%

DE(m) ATÉ(m) MÉTODO: 
CSA03V

MÉTODO:
CSA17V

MÉTODO: 
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO: 
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO: 
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO: 
PHY01E

HHH-531 94 95 0,61 0,97 16,3 3,79 4,89 3,62 2,27 0,03 0,071 58,3 0,75 8,29

HHH-532 95 96 0,4 0,54 2,73 24,6 2,81 0,71 3,02 0,05 0,137 42,1 0,14 22,46

HHH-533 96 97 0,21 0,41 3,26 18 2,69 0,89 2,19 0,03 0,168 54,8 0,16 16,74

HHH-534 97 98 0,17 0,53 4,16 27 2,19 1,22 1,39 0,03 0,282 39,7 0,17 22,28

HHH-535 98 99 0,12 0,61 3,59 37,7 2 0,92 1,1 0,02 0,314 22,7 0,16 30,06

HHH-536 99 100 0,79 0,46 3,45 36 1,65 1,01 1,01 0,02 0,22 25,7 0,15 29,1

HHH-537 100 101 0,49 0,46 4,27 37,6 1,8 1,24 1,23 0,02 0,195 22 0,2 30,5

HHH-538 101 102 1,01 0,43 4,26 37,9 1,57 1,26 1,37 0,02 0,148 20,6 0,19 31,18

HHH-539 102 103 1,31 0,59 6,21 30,5 2,47 1,69 1,8 0,02 0,206 29,2 0,28 25,99

HHH-540 103 104 1,82 0,49 4,39 34,6 1,7 1,3 1,19 0,02 0,216 25,3 0,19 28,78

HHH-541 104 105 0,16 0,5 4,69 35,8 1,84 1,4 1,25 0,02 0,161 24,8 0,19 29,11

HHH-542 105 106 0,18 0,57 6,96 26,3 2,22 1,9 1,2 0,02 0,194 36,8 0,3 22,64

HHH-543 106 107 0,4 0,36 4,29 35,8 1,65 1,31 1,84 0,02 0,107 23,5 0,19 30,21

HHH-544 107 108 0,25 0,34 3,82 38 1,36 1,2 1,54 0,02 0,081 20,8 0,17 31,45

HHH-545 108 109 0,2 0,35 4,38 36,2 1,55 1,35 1,68 0,02 0,082 24 0,19 29,95

HHH-546 109 110 0,2 0,44 5,74 29,2 1,95 1,74 2,34 0,02 0,08 32,1 0,25 25,5

HHH-547 112 113 1,06 0,59 4,41 36,4 2,05 1,18 1,48 0,02 0,554 22,9 0,22 29,36

HHH-548 113 114 1,38 0,49 3,63 39,8 1,53 1,06 1,3 0,02 0,373 19,1 0,19 31,85

HHH-549 114 115 1,33 0,48 3,81 38,9 1,58 1,09 1,02 0,02 0,368 20,7 0,2 31,12

HHH-550 115 116 0,27 0,59 4,87 38,7 1,86 1,26 1,21 0,02 0,342 19,2 0,22 31,17

HHH-551 116 117 0,17 0,44 3,77 41,6 1,57 0,98 1,35 0,02 0,225 15,2 0,19 33,78

HHH-552 117 118 0,54 0,56 3,87 41,7 1,78 1 1,46 0,01 0,198 14,7 0,17 33,83

HHH-553 118 119 0,25 0,52 3,74 40,7 1,73 1,01 1,7 0,02 0,25 15,9 0,17 33,34

HHH-554 119 120 0,89 0,53 3,71 41 1,59 0,94 1,45 0,01 0,219 15 0,19 33,78

HHH-555 120 121 0,16 0,46 2,8 45 1,31 0,8 1,08 0,01 0,352 11,8 0,13 35,61

HHH-556 121 122 1,57 0,37 2,29 47,2 1,05 0,71 1,1 0,01 0,353 9,19 0,1 37,23

Anexo IV - Tabela com os resultados analíticos dos elementos maiores, carbono orgânico total (TOC) e enxofre total (Métodos analíticos: CSA03V, CSA17V, XRF79C e PHY01E).
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Anexo IV - Tabela com os resultados analíticos dos elementos maiores, carbono orgânico total (TOC) e enxofre total (Métodos analíticos: CSA03V, CSA17V, XRF79C e PHY01E) (continuação).

NÚMERO DE 
LABORATÓRIO

PROFUNDIDADE TOC(%) S(%) Al2O3(%) CaO(%) Fe2O3(%) K2O(%) MgO(%) MnO(%) P2O5(%) SiO2(%) TiO2(%) LOI%

DE(m) ATÉ(m) MÉTODO: 
CSA03V

MÉTODO:
CSA17V

MÉTODO: 
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO: 
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO: 
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO: 
PHY01E

HHH-557 122 123 1,29 0,4 2,38 47,6 1,1 0,69 1,01 0,01 0,378 8,01 0,12 37,49

HHH-558 123 124 0,83 0,41 2,78 47,2 1,18 0,77 1,1 0,01 0,348 8,73 0,13 37,13

HHH-559 124 125 0,67 0,59 2,87 46,3 1,42 0,82 1,05 0,01 0,289 9,42 0,13 36,38

HHH-560 125 126 0,55 0,65 6,2 36,6 2,2 1,48 1,51 0,02 0,299 19,1 0,28 30,54

HHH-561 126 127 0,27 0,44 3,85 42,1 1,45 1,18 1,54 0,01 0,222 13,5 0,16 34,65

HHH-562 127 128 1,13 0,56 5,32 39,2 1,95 1,26 1,6 0,02 0,126 16,2 0,24 32,71

HHH-563 128 129 0,53 0,98 10,7 25,7 3,83 2,1 2,06 0,02 0,084 30,3 0,5 23,19

HHH-564 129 130 0,66 0,76 6,2 36,6 2,38 1,52 1,57 0,02 0,127 19,2 0,31 30,43

HHH-565 130 131 0,7 0,47 3,62 43,4 1,54 0,99 1,46 0,01 0,264 12,1 0,17 35,22

HHH-566 131 132 0,45 0,78 8,47 29,5 3,02 1,77 2,18 0,02 0,318 26,4 0,4 26,09

HHH-567 132 133 0,45 0,99 9,46 27,5 3,41 1,91 2,15 0,02 0,154 28 0,45 24,59

HHH-568 133 134 0,45 1,12 10 25,6 3,68 2,11 2,21 0,03 0,118 29,4 0,47 23,74

HHH-569 134 135 2,49 0,58 4,98 39,7 1,85 1,21 1,44 0,02 0,136 16 0,21 32,9

HHH-570 135 136 1,5 0,58 5,14 38,6 1,87 1,29 2,12 0,02 0,27 16,5 0,25 32,51

HHH-571 136 137 2,25 0,39 3,49 43,4 1,31 0,96 1,95 0,01 0,327 11,6 0,15 36

HHH-572 137 138 0,39 0,45 3,98 42 1,4 1,15 1,58 0,01 0,919 13,6 0,17 33,89

HHH-573 138 139 0,35 0,45 2,49 45,7 1,1 0,85 1,75 <0.01 2,099 9,48 0,09 35,36

HHH-574 139 140 1,64 0,45 2,78 45,2 1,21 0,98 2,15 0,01 1,393 10,5 0,12 35,46

HHH-575 140 141 0,32 0,62 3,93 40,4 1,85 1,26 3,42 0,02 0,473 12,7 0,17 34,46

HHH-576 141 142 0,83 0,37 3,23 42,9 1,31 1,12 2,18 0,01 0,453 14,2 0,14 34,67

HHH-577 142 143 0,87 0,57 1,7 48,3 0,91 0,59 1,93 <0.01 6,29 6,02 0,07 32,75

HHH-578 143 144 0,52 0,31 2,07 48,5 0,63 0,92 1,1 <0.01 2,501 8,79 0,07 35,66

HHH-579 144 145 0,95 0,23 2,51 46,5 0,6 1,09 1,01 <0.01 0,657 10,3 0,09 36,61

HHH-580 145 146 1,43 0,27 2,09 47,5 0,59 0,9 0,95 <0.01 1,578 8,55 0,07 36,59
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Anexo IV - Tabela com os resultados analíticos dos elementos maiores, carbono orgânico total (TOC) e enxofre total (Métodos analíticos: CSA03V, CSA17V, XRF79C e PHY01E) (continuação).

NÚMERO DE 
LABORATÓRIO

PROFUNDIDADE TOC(%) S(%) Al2O3(%) CaO(%) Fe2O3(%) K2O(%) MgO(%) MnO(%) P2O5(%) SiO2(%) TiO2(%) LOI%

DE(m) ATÉ(m) MÉTODO: 
CSA03V

MÉTODO:
CSA17V

MÉTODO: 
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO: 
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO: 
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO: 
PHY01E

HHH-581 146 147 0,17 0,46 2,14 48,6 0,76 0,96 0,75 <0.01 1,723 9,04 0,06 35,78

HHH-582 147 148 0,38 0,19 0,75 54,2 0,32 0,34 0,61 <0.01 0,63 2,66 0,03 41,2

HHH-583 148 149 0,7 0,09 0,62 54 0,19 0,28 0,5 <0.01 0,171 2,15 0,03 42,11

HHH-584 149 150 1,69 0,05 0,2 55,6 0,09 0,09 0,41 <0.01 0,131 0,72 0,01 43,27

HHH-585 150 151 1,05 0,07 0,31 55 0,13 0,13 0,48 <0.01 0,138 1,01 0,01 43,08

HHH-586 151 152 1,16 0,14 0,94 53,9 0,4 0,33 0,92 <0.01 0,077 2,48 0,05 41,99

HHH-587 152 153 0,53 0,06 0,34 55,7 0,15 0,14 0,55 <0.01 0,085 1,05 0,02 43,18

HHH-588 153 154 0,14 0,11 0,34 55,4 0,17 0,16 0,53 <0.01 0,138 1,13 0,02 42,94

HHH-589 154 155 0,36 0,12 0,6 54,8 0,26 0,24 0,73 <0.01 0,167 1,7 0,02 42,47

HHH-590 155 156 1,45 0,09 0,18 55,4 0,13 0,08 0,5 <0.01 0,089 0,58 <0.01 43,31

HHH-591 156 157 0,77 0,11 0,18 55,9 0,19 0,07 0,5 <0.01 0,117 0,6 <0.01 43,21

HHH-592 157 158 0,15 0,07 0,16 55,8 0,12 0,06 0,52 <0.01 0,065 0,52 0,02 43,49

HHH-593 158 159 0,18 0,06 0,14 55,6 0,1 0,06 0,51 <0.01 0,059 0,55 <0.01 43,39

HHH-594 159 160 0,25 0,09 0,38 55,6 0,2 0,14 0,56 <0.01 0,06 1,09 0,02 42,98

HHH-595 160 161 0,87 0,07 0,29 55,5 0,16 0,12 0,94 <0.01 0,062 0,84 <0.01 43,32

HHH-596 161 162 1,59 0,07 0,23 54,9 0,15 0,1 1,55 <0.01 0,074 0,73 0,01 43,46

HHH-597 162 163 0,16 0,08 0,43 53,3 0,23 0,17 2,22 <0.01 0,16 1,2 0,02 43,1

HHH-598 163 164 0,56 0,07 0,23 55,5 0,13 0,1 0,77 <0.01 0,148 0,75 0,02 43,15

HHH-599 164 165 0,41 0,06 0,27 55,2 0,12 0,11 0,58 <0.01 0,148 0,81 0,02 43,24

HHH-600 165 166 0,08 0,08 0,2 55,5 0,12 0,09 0,52 <0.01 0,236 0,67 0,01 43,1

HHH-601 166 167 2,38 0,12 0,33 55,2 0,21 0,12 0,58 <0.01 0,172 0,93 0,01 43,04

HHH-602 167 168 0,91 0,14 0,54 54,5 0,29 0,19 1 <0.01 0,071 1,43 0,02 42,74

HHH-603 168 169 2,41 0,09 0,2 55,5 0,15 0,08 0,61 <0.01 0,081 0,66 <0.01 43,38

HHH-604 169 170 1,18 0,1 <0.1 55,6 0,11 0,04 0,48 <0.01 0,052 0,36 <0.01 43,49

HHH-605 170 171 0,1 0,09 0,11 55,5 0,11 0,05 0,48 <0.01 0,039 0,42 0,02 43,48

HHH-606 171 172 0,13 0,12 0,35 55,5 0,23 0,12 0,58 <0.01 0,075 0,97 0,02 42,94
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NÚMERO DE 
LABORATÓRIO

PROFUNDIDADE TOC(%) S(%) Al2O3(%) CaO(%) Fe2O3(%) K2O(%) MgO(%) MnO(%) P2O5(%) SiO2(%) TiO2(%) LOI%

DE(m) ATÉ(m) MÉTODO: 
CSA03V

MÉTODO:
CSA17V

MÉTODO: 
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO: 
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO: 
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO: 
PHY01E

HHH-607 191 192 0,24 0,12 1,17 50,5 0,32 0,65 0,78 0,02 0,037 7,52 0,02 39,56

HHH-608 192 193 1,39 0,13 0,82 52,3 0,28 0,38 0,65 0,04 0,047 4,23 0,02 41,22

HHH-609 193 194 0,9 0,21 0,85 53,1 0,43 0,38 0,71 0,04 0,051 3,9 0,02 41,33

HHH-610 194 195 0,16 0,17 0,81 52,6 0,44 0,3 1,8 0,03 0,045 2,8 0,03 42,07

HHH-611 195 196 1,55 0,15 0,7 52,9 0,39 0,25 1,97 0,03 0,023 2,29 0,03 42,29

HHH-612 196 197 2,32 0,23 0,98 51,8 0,52 0,36 1,58 0,02 0,038 3,4 0,04 41,36

HHH-613 202 203 4,18 0,17 0,55 53,8 0,31 0,17 1,74 <0.01 0,012 1,4 0,03 42,82

HHH-614 203 204 3,85 0,61 2,89 44 1,28 0,95 3,35 0,01 0,015 7,4 0,14 38,85

HHH-615 204 205 0,3 0,34 1,95 43,5 0,92 0,64 6,9 0,01 0,021 5,02 0,09 40,78

HHH-616 205 206 0,26 0,3 1,52 49,4 0,75 0,5 3,47 0,01 0,026 3,94 0,07 40,97

HHH-617 206 207 0,3 0,3 1,71 48,3 0,79 0,57 3,66 0,02 0,037 4,43 0,1 40,84

HHH-618 207 208 0,44 0,33 1,72 47,1 0,81 0,56 4,24 0,02 0,018 4,49 0,08 40,94

HHH-619 208 209 0,23 0,21 0,67 52,8 0,4 0,23 1,32 <0.01 0,016 1,82 0,03 42,33

HHH-620 209 210 0,3 0,21 0,78 52,4 0,4 0,27 1,83 <0.01 0,015 2,08 0,04 42,36

HHH-621 210 211 0,26 0,25 2 50,2 0,84 0,67 1,49 0,01 0,015 5,14 0,09 39,94

HHH-622 211 212 0,22 0,13 0,49 54,6 0,24 0,17 1,01 <0.01 0,01 1,36 0,03 42,9

HHH-623 212 213 0,28 0,24 0,91 53 0,44 0,31 1,17 <0.01 0,011 2,4 0,04 42,2

HHH-624 213 214 0,69 0,18 0,72 52,6 0,35 0,26 1,68 0,06 0,013 1,99 0,08 42,51

HHH-625 214 215 0,28 0,16 0,71 52,7 0,36 0,25 1,41 0,05 <0.01 1,91 0,05 42,49

HHH-626 215 216 0,34 0,23 1,01 51,6 0,52 0,34 1,42 0,06 0,014 2,67 0,08 41,8

HHH-627 266 267 1,05 0,09 0,35 50,8 0,23 0,15 3,46 0,07 0,042 1,21 0,02 43,27

HHH-628 267 268 1,05 0,07 0,27 54,3 0,18 0,1 1,7 0,06 0,022 0,84 0,03 43,28

HHH-629 268 269 0,46 0,26 0,49 46,9 0,35 0,21 6,58 0,07 0,033 1,61 0,05 43,41

HHH-630 269 270 0,33 0,31 0,97 45,7 0,6 0,35 6,63 0,07 0,039 2,69 0,06 42,34

Continua
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NÚMERO DE 
LABORATÓRIO

PROFUNDIDADE TOC(%) S(%) Al2O3(%) CaO(%) Fe2O3(%) K2O(%) MgO(%) MnO(%) P2O5(%) SiO2(%) TiO2(%) LOI%

DE(m) ATÉ(m) MÉTODO: 
CSA03V

MÉTODO:
CSA17V

MÉTODO: 
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO: 
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO: 
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO:
XRF79C

MÉTODO: 
PHY01E

HHH-631 270 271 0,62 0,22 0,67 50 0,41 0,26 3,46 0,07 0,027 1,97 0,05 42,65

HHH-632 271 272 0,99 0,3 0,85 50,4 0,57 0,34 2,95 0,07 0,053 2,62 0,07 42

HHH-633 272 273 0,12 0,24 0,57 51,2 0,37 0,23 2,74 0,07 0,023 1,77 0,06 42,74

HHH-634 273 274 0,31 0,35 1,01 49,8 0,65 0,37 2,24 0,08 0,026 3,26 0,04 41,29

HHH-635 274 275 0,25 0,26 1,06 50,4 0,54 0,41 2,26 0,07 0,047 3 0,05 41,49

HHH-636 275 276 0,2 0,17 0,31 54,7 0,27 0,14 0,7 0,08 0,027 1,07 0,02 42,78

HHH-637 276 277 0,11 0,24 0,28 54,3 0,35 0,14 0,7 0,08 0,026 1,01 0,02 42,8

HHH-638 277 278 0,37 0,34 0,95 51,6 0,6 0,37 1,79 0,09 0,051 2,95 0,04 41,42

HHH-639 278 279 0,77 0,33 1,33 48,1 0,7 0,52 3,63 0,08 0,045 4,24 0,06 40,98

HHH-640 279 280 0,11 0,33 0,64 53,5 0,56 0,25 1,15 0,08 0,026 1,98 0,02 41,88

HHH-641 280 281 2,72 0,2 0,35 54,8 0,37 0,15 0,64 0,08 0,038 1,24 0,02 42,64

HHH-642 281 282 0,61 0,26 0,52 53,8 0,48 0,24 0,72 0,08 0,047 2,04 0,03 42,04

HHH-643 282 283 2,05 0,45 2,41 42,1 1,11 0,96 5,76 0,08 0,052 8,48 0,11 38,37

HHH-644 283 284 3,02 0,47 3,27 30,9 1,37 1,24 13,1 0,09 0,067 11,3 0,15 37,81

HHH-645 284 285 2,47 0,88 1,82 45,7 1,49 0,71 3,48 0,09 0,092 6,17 0,09 38,53

HHH-646 285 286 2,24 0,53 3,27 39 1,4 1,29 5,55 0,08 0,08 12 0,16 36,3

Anexo IV - Tabela com os resultados analíticos dos elementos maiores, carbono orgânico total (TOC) e enxofre total (Métodos analíticos: CSA03V, CSA17V, XRF79C e PHY01E) (continuação).
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Anexo V - Tabela com os resultados analíticos dos elementos traços e terras-raras (Método analítico: IMS95A).

NÚMERO DE 
LABORATÓRIO

PROFUNDIDADE LA(ppm) CE(ppm) PR(ppm) ND(ppm) SM(ppm) EU(ppm) GD(ppm) TB(ppm) DY(ppm) Y(ppm) HO(ppm) ER(ppm) TM(ppm) YB(ppm) LU(ppm)

DE(m) ATÉ (m) MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

HHH-531 94 95 38,6 78,9 9,06 34,1 6,3 1,23 4,81 0,66 3,94 19,58 0,72 2,18 0,32 2,1 0,32

HHH-532 95 96 13,8 26,7 2,89 11,6 2 0,43 1,78 0,25 1,37 9,62 0,28 0,83 0,12 0,8 0,11

HHH-533 96 97 12,6 25,8 2,96 11,6 2,1 0,43 1,63 0,24 1,29 7,69 0,26 0,71 0,11 0,6 0,09

HHH-534 97 98 14,9 30 3,43 13,5 2,5 0,53 2,04 0,29 1,77 10,34 0,33 0,97 0,12 0,9 0,13

HHH-535 98 99 15,1 31,1 3,51 14,1 2,7 0,59 2,26 0,3 1,79 10,11 0,33 0,92 0,15 0,8 0,11

HHH-536 99 100 13,8 26,8 3,05 12,1 2,2 0,46 2 0,28 1,77 11,49 0,38 1,06 0,15 0,9 0,13

HHH-537 100 101 16,3 32,7 3,72 14,1 2,5 0,48 2,01 0,27 1,62 9,06 0,31 0,83 0,12 0,7 0,11

HHH-538 101 102 15,3 29,9 3,47 13,3 2,5 0,46 1,88 0,28 1,5 9,56 0,31 0,9 0,12 0,8 0,12

HHH-539 102 103 20,5 41,5 4,82 18,6 3,4 0,68 2,67 0,37 2,04 11,84 0,39 1,07 0,16 1 0,16

HHH-540 103 104 16,8 32,9 3,79 14,8 2,7 0,55 2,23 0,3 1,74 10,25 0,34 0,93 0,13 0,8 0,13

HHH-541 104 105 14,9 28,3 3,25 12,6 2,3 0,49 1,9 0,25 1,47 9,08 0,28 0,76 0,12 0,8 0,12

HHH-542 105 106 24,4 48,1 5,51 21,1 3,8 0,75 3,21 0,45 2,5 14,05 0,49 1,41 0,23 1,5 0,23

HHH-543 106 107 15,4 28,7 3,33 12,6 2,2 0,41 1,88 0,24 1,43 8,9 0,27 0,77 0,12 0,8 0,12

HHH-544 107 108 13,4 25,9 3,01 11,6 2,2 0,37 1,74 0,24 1,41 8,4 0,26 0,77 0,11 0,8 0,12

HHH-545 108 109 12,9 25,2 2,92 11,2 2,1 0,42 1,73 0,23 1,41 8,85 0,26 0,82 0,11 0,8 0,12

HHH-546 109 110 19,6 39,4 4,52 17,5 3,3 0,58 2,71 0,36 2,3 13,77 0,43 1,25 0,21 1,3 0,19

HHH-547 112 113 20,3 39,7 4,52 17,7 3,3 0,66 2,78 0,39 2,31 14,94 0,43 1,29 0,18 1,2 0,16

HHH-548 113 114 19 37,5 4,19 15,7 3 0,57 2,44 0,35 1,99 12,65 0,38 1,13 0,17 1 0,15

HHH-549 114 115 18,8 36 3,98 15,7 2,9 0,57 2,44 0,33 1,88 11,81 0,35 1,05 0,16 1 0,14

HHH-550 115 116 22,1 43,5 4,9 18,9 3,4 0,68 2,8 0,39 2,13 12,96 0,41 1,17 0,16 1 0,16

HHH-551 116 117 20,6 35,3 4,03 14,8 2,6 0,49 2,25 0,3 1,7 9,98 0,32 0,96 0,13 0,8 0,13

HHH-552 117 118 15,2 28,6 3,25 12,2 2,1 0,44 1,71 0,25 1,34 8,15 0,26 0,79 0,11 0,7 0,1

HHH-553 118 119 16,5 31,9 3,62 13,6 2,5 0,46 2 0,28 1,52 9,21 0,32 0,87 0,12 0,8 0,11

HHH-554 119 120 16,2 32 3,65 13,7 2,6 0,47 2,11 0,3 1,65 10 0,32 0,91 0,14 0,8 0,12

HHH-555 120 121 14,6 27,6 3,21 12,6 2,2 0,44 1,84 0,26 1,44 9,23 0,28 0,8 0,12 0,7 0,1

Continua
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Anexo V - Tabela com os resultados analíticos dos elementos traços e terras-raras (Método analítico: IMS95A) (continuação).

NÚMERO DE 
LABORATÓRIO

PROFUNDIDADE LA(ppm) CE(ppm) PR(ppm) ND(ppm) SM(ppm) EU(ppm) GD(ppm) TB(ppm) DY(ppm) Y(ppm) HO(ppm) ER(ppm) TM(ppm) YB(ppm) LU(ppm)

DE(m) ATÉ (m) MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

HHH-556 121 122 11,6 20,5 2,41 9,5 1,6 0,38 1,45 0,18 1,13 7,86 0,22 0,67 0,09 0,6 0,08

HHH-557 122 123 12,1 21,4 2,54 9,7 1,7 0,34 1,44 0,19 1,17 7,52 0,2 0,7 0,1 0,6 0,09

HHH-558 123 124 13,5 24,6 2,86 11,1 1,8 0,39 1,51 0,21 1,29 8,12 0,24 0,71 0,11 0,6 0,09

HHH-559 124 125 11,9 22,4 2,56 9,5 1,7 0,35 1,43 0,2 1,12 7,09 0,22 0,62 0,09 0,6 0,08

HHH-560 125 126 20,1 38,6 4,37 16,8 3 0,6 2,31 0,35 1,97 11,54 0,36 1,07 0,16 1 0,13

HHH-561 126 127 15,1 27,1 3,22 11,9 2,2 0,44 1,81 0,25 1,42 9 0,27 0,89 0,14 0,8 0,11

HHH-562 127 128 18,8 34,8 4,1 15,1 2,9 0,57 2,3 0,31 1,84 10,84 0,34 1,01 0,15 0,9 0,13

HHH-563 128 129 30,9 58,5 6,8 25,2 4,6 0,91 3,72 0,53 2,99 14,87 0,55 1,54 0,2 1,5 0,21

HHH-564 129 130 20,5 36,7 4,24 15,6 2,8 0,55 2,33 0,33 1,82 10,34 0,34 1,01 0,13 0,9 0,12

HHH-565 130 131 15,3 26,1 3,11 11,6 2 0,43 1,79 0,25 1,45 9,28 0,29 0,86 0,13 0,7 0,11

HHH-566 131 132 30,2 57,8 6,55 25,4 4,5 0,89 3,6 0,5 2,88 16,59 0,55 1,56 0,22 1,4 0,21

HHH-567 132 133 30,6 58,2 6,74 24,8 4,4 0,88 3,59 0,51 3 15,56 0,53 1,55 0,22 1,3 0,2

HHH-568 133 134 29,2 56,3 6,48 24 4,5 0,83 3,47 0,49 2,72 14,55 0,52 1,5 0,21 1,4 0,2

HHH-569 134 135 18,5 33,1 3,84 14,1 2,6 0,52 2,13 0,31 1,78 10,3 0,33 0,95 0,12 0,8 0,13

HHH-570 135 136 20,1 35,5 4,2 15,9 2,8 0,56 2,27 0,32 1,83 11,38 0,34 1,01 0,15 0,9 0,14

HHH-571 136 137 16,2 26 3,21 12,1 2 0,43 1,86 0,26 1,49 10,81 0,29 0,81 0,11 0,7 0,11

HHH-572 137 138 24,6 36,9 4,59 17,5 3 0,66 2,81 0,41 2,23 19,06 0,45 1,3 0,21 1,1 0,16

HHH-573 138 139 38,9 53,8 7,1 29,4 5,6 1,3 5,55 0,75 4,4 42,65 0,91 2,7 0,32 2 0,3

HHH-574 139 140 19,5 28,4 3,75 15 2,8 0,68 2,81 0,38 2,11 19,95 0,44 1,34 0,16 1,1 0,15

HHH-575 140 141 15,3 25,6 3,19 12,3 2,2 0,51 2,02 0,28 1,65 11,77 0,31 0,94 0,13 0,8 0,11

HHH-576 141 142 13,5 20,7 2,74 10,5 1,8 0,44 1,7 0,24 1,41 10,85 0,28 0,85 0,11 0,8 0,1

HHH-577 142 143 75 94,9 13,58 57,3 10,8 2,59 12,01 1,55 9,52 94,8 1,93 5,49 0,69 4,2 0,62

HHH-578 143 144 31,8 41,1 5,92 24 4,5 1,01 4,82 0,64 3,72 36,88 0,76 2,2 0,27 1,7 0,26

HHH-579 144 145 12,6 17,9 2,4 9,2 1,7 0,36 1,54 0,2 1,23 10,18 0,24 0,77 0,11 0,7 0,1
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Anexo V - Tabela com os resultados analíticos dos elementos traços e terras-raras (Método analítico: IMS95A) (continuação).

NÚMERO DE 
LABORATÓRIO

PROFUNDIDADE LA(ppm) CE(ppm) PR(ppm) ND(ppm) SM(ppm) EU(ppm) GD(ppm) TB(ppm) DY(ppm) Y(ppm) HO(ppm) ER(ppm) TM(ppm) YB(ppm) LU(ppm)

DE(m) ATÉ (m) MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
IMS95A

HHH-580 145 146 17,9 21,2 3,01 11,6 2,1 0,48 2,17 0,29 1,63 16,15 0,34 0,97 0,13 0,8 0,12

HHH-581 146 147 12,3 16,9 2,26 8,6 1,5 0,33 1,53 0,21 1,21 11,11 0,24 0,71 0,1 0,6 0,1

HHH-582 147 148 6,5 8,4 1,16 4,5 0,7 0,17 0,8 0,09 0,53 4,82 0,11 0,31 0,025 0,3 0,025

HHH-583 148 149 7,3 6,7 0,89 3,4 0,5 0,12 0,58 0,07 0,41 3,29 0,09 0,22 0,025 0,2 0,025

HHH-584 149 150 4 3,4 0,51 1,9 0,3 0,06 0,34 <0.05 0,24 2,34 0,05 0,17 0,025 0,1 0,025

HHH-585 150 151 4,4 4,8 0,7 2,7 0,5 0,1 0,48 0,07 0,37 3,51 0,07 0,22 0,025 0,2 0,025

HHH-586 151 152 5,2 7,2 0,98 3,8 0,7 0,14 0,55 0,09 0,47 3,54 0,09 0,25 0,025 0,2 0,025

HHH-587 152 153 4,6 5,6 0,77 3,2 0,5 0,09 0,5 0,07 0,34 3,15 0,07 0,2 0,025 0,2 0,025

HHH-588 153 154 4,2 4,9 0,73 2,8 0,5 0,11 0,51 0,07 0,39 3,45 0,07 0,21 0,025 0,2 0,025

HHH-589 154 155 10 8,6 1,19 4,7 0,7 0,16 0,69 0,1 0,56 4,46 0,11 0,32 0,025 0,2 0,025

HHH-590 155 156 5,8 4,9 0,68 2,7 0,4 0,11 0,49 0,06 0,37 3,3 0,07 0,2 0,025 0,1 0,025

HHH-591 156 157 4,5 5 0,73 2,9 0,4 0,1 0,49 0,08 0,43 3,59 0,08 0,24 0,025 0,2 0,025

HHH-592 157 158 5 5,1 0,75 3,1 0,5 0,12 0,51 0,07 0,45 3,83 0,1 0,21 0,025 0,2 0,025

HHH-593 158 159 8,8 6 0,77 3,1 0,5 0,09 0,51 0,07 0,4 3,45 0,09 0,22 0,025 0,1 0,025

HHH-594 159 160 5,7 6,8 0,93 3,9 0,7 0,14 0,61 0,09 0,48 3,93 0,11 0,29 0,025 0,2 0,025

HHH-595 160 161 5,8 5,5 0,8 3 0,5 0,11 0,54 0,08 0,4 3,68 0,09 0,23 0,025 0,2 0,025

HHH-596 161 162 4,7 4,9 0,76 3 0,5 0,12 0,53 0,07 0,43 3,68 0,08 0,25 0,025 0,2 0,025

HHH-597 162 163 7,1 7,5 1,18 4,7 0,8 0,19 0,86 0,11 0,63 5,44 0,13 0,36 0,025 0,2 0,025//

HHH-598 163 164 7,4 7,1 1,16 4,5 0,8 0,17 0,78 0,12 0,7 5,78 0,14 0,37 0,06 0,3 0,025

HHH-599 164 165 8,7 7,8 1,17 4,8 0,8 0,17 0,99 0,11 0,69 5,69 0,14 0,37 0,025 0,2 0,025

HHH-600 165 166 7,9 8,7 1,32 5,4 1 0,21 1,03 0,13 0,79 6,28 0,15 0,43 0,06 0,3 0,025

HHH-601 166 167 9,5 8,3 1,14 4,4 0,8 0,17 0,78 0,12 0,61 4,95 0,13 0,32 0,025 0,2 0,025

HHH-602 167 168 6,2 8,4 1,12 4,6 0,8 0,17 0,79 0,11 0,63 4,81 0,12 0,37 0,025 0,3 0,025

HHH-603 168 169 6,6 7,6 1,11 4,6 0,8 0,2 0,8 0,12 0,7 5,7 0,13 0,35 0,025 0,2 0,025

HHH-604 169 170 6,3 6,4 0,94 4 0,7 0,17 0,75 0,1 0,59 5,15 0,12 0,3 0,025 0,2 0,025
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MÉTODO: 
IMS95A
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IMS95A
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MÉTODO: 
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MÉTODO: 
IMS95A

MÉTODO: 
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HHH-605 170 171 7 6,8 0,95 3,7 0,6 0,15 0,75 0,1 0,6 5,06 0,11 0,38 0,025 0,2 0,025

HHH-606 171 172 7,7 9,4 1,19 5 0,9 0,21 0,97 0,13 0,77 6,15 0,15 0,4 0,025 0,3 0,025

HHH-607 191 192 5,9 8,6 0,82 3,2 0,5 0,14 0,66 0,1 0,56 3,49 0,11 0,37 0,025 0,3 0,025

HHH-608 192 193 7,6 15,8 1,55 6,5 1,3 0,38 1,45 0,21 1,31 8,35 0,27 0,79 0,11 0,6 0,09

HHH-609 193 194 8,3 16,1 1,66 7 1,4 0,37 1,43 0,23 1,34 7,84 0,24 0,73 0,09 0,5 0,08

HHH-610 194 195 10,3 20,1 1,98 8 1,5 0,39 1,34 0,2 1,05 6,06 0,2 0,59 0,07 0,4 0,06

HHH-611 195 196 6,2 12,8 1,29 5,2 0,9 0,19 0,81 0,11 0,63 3,75 0,12 0,34 0,025 0,3 0,025

HHH-612 196 197 5,1 9 0,95 3,6 0,7 0,19 0,61 0,09 0,6 3,19 0,09 0,3 0,025 0,3 0,025

HHH-613 202 203 5,9 5,9 0,6 2,4 0,4 0,09 0,39 0,06 0,33 1,86 0,07 0,19 0,025 0,1 0,025

HHH-614 203 204 9,3 18,7 2,03 7,5 1,4 0,32 1,19 0,16 0,89 4,52 0,17 0,43 0,07 0,4 0,06

HHH-615 204 205 7,8 15,1 1,63 6,1 1,1 0,25 0,93 0,13 0,77 3,96 0,15 0,39 0,05 0,3 0,05

HHH-616 205 206 11,4 23,2 2,44 9,5 1,6 0,4 1,37 0,2 1,04 5,05 0,19 0,5 0,08 0,4 0,06

HHH-617 206 207 9,4 15,8 1,57 6,1 1,1 0,26 1,1 0,16 0,85 4,69 0,15 0,47 0,05 0,3 <0.05

HHH-618 207 208 6,8 13,1 1,39 5,3 0,9 0,23 0,97 0,14 0,77 4,25 0,15 0,45 0,06 0,3 <0.05

HHH-619 208 209 5,6 8,8 0,86 3,5 0,6 0,15 0,52 0,09 0,5 2,7 0,1 0,24 0,025 0,2 <0.05

HHH-620 209 210 4 7,2 0,72 2,8 0,5 0,14 0,52 0,08 0,41 2,34 0,09 0,26 0,025 0,2 <0.05

HHH-621 210 211 5,3 10,4 1,11 4,3 0,8 0,16 0,67 0,1 0,53 2,99 0,11 0,31 0,025 0,3 0,025

HHH-622 211 212 3,5 4,1 0,44 1,7 0,3 0,07 0,25 <0.05 0,23 1,29 <0.05 0,11 0,025 0,05 0,025

HHH-623 212 213 3,5 5,6 0,6 2,2 0,4 0,08 0,37 0,06 0,3 1,83 0,07 0,18 0,025 0,1 0,025

HHH-624 213 214 2,7 4,7 0,54 1,3 0,3 0,06 0,32 0,06 0,27 1,65 0,05 0,15 0,025 0,1 0,025

HHH-625 214 215 2,8 4,9 0,6 1,3 0,4 0,07 0,37 <0.05 0,28 1,64 0,05 0,16 0,025 0,1 0,025

HHH-626 215 216 5,3 9,1 1 3 0,6 0,14 0,72 0,09 0,55 3,29 0,11 0,33 0,025 0,2 0,025

HHH-627 266 267 3,8 7 0,75 1,9 0,5 0,12 0,52 0,07 0,44 2,88 0,09 0,25 0,025 0,2 0,025

HHH-628 267 268 5,5 5,4 0,52 1,3 0,3 0,08 0,37 0,06 0,31 2,19 0,06 0,19 0,025 0,05 0,025

Anexo V - Tabela com os resultados analíticos dos elementos traços e terras-raras (Método analítico: IMS95A) (continuação).
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MÉTODO: 
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HHH-629 268 269 3,8 6,7 0,71 2,1 0,5 0,11 0,5 0,08 0,42 2,95 0,08 0,27 0,025 0,2 0,025

HHH-630 269 270 6,2 9 0,98 2,9 0,7 0,15 0,65 0,08 0,56 3,44 0,11 0,29 0,025 0,2 0,025

HHH-631 270 271 4,9 6,8 0,74 2,1 0,5 0,1 0,49 0,08 0,41 2,61 0,08 0,24 0,025 0,2 0,025

HHH-632 271 272 5,3 9,7 1,07 3,2 0,8 0,17 0,75 0,12 0,68 3,91 0,12 0,33 0,025 0,2 0,025

HHH-633 272 273 3,6 5,8 0,66 1,5 0,4 0,07 0,5 0,06 0,36 2,55 0,08 0,23 0,025 0,2 0,025

HHH-634 273 274 6,3 9,9 1,12 3,3 0,7 0,16 0,78 0,11 0,64 4,2 0,13 0,38 0,025 0,3 0,025

HHH-635 274 275 5,2 7,6 0,86 2,4 0,6 0,12 0,56 0,08 0,48 3,25 0,09 0,29 0,025 0,2 0,025

HHH-636 275 276 4,1 6,6 0,7 1,7 0,5 0,1 0,51 0,08 0,54 3,87 0,11 0,31 0,025 0,3 0,025

HHH-637 276 277 5,6 8,1 0,81 2,3 0,6 0,16 0,72 0,1 0,64 4,33 0,13 0,36 0,025 0,3 0,025

HHH-638 277 278 5,3 10,5 1,1 3,3 0,7 0,18 0,79 0,12 0,77 4,79 0,14 0,44 0,05 0,4 0,08

HHH-639 278 279 5,6 10,8 1,14 3,7 0,8 0,18 0,73 0,12 0,77 4,52 0,14 0,42 0,08 0,3 0,06

HHH-640 279 280 4,3 6,8 0,69 2 0,5 0,11 0,47 0,08 0,41 3,23 0,09 0,26 0,025 0,2 0,025

HHH-641 280 281 5,6 7,6 0,76 2,4 0,5 0,15 0,6 0,08 0,51 3,81 0,11 0,34 0,025 0,2 0,025

HHH-642 281 282 6,3 11,1 1,15 3,6 0,8 0,19 0,89 0,14 0,73 5,35 0,16 0,47 0,06 0,4 0,06

HHH-643 282 283 12,8 22,2 2,51 9,1 1,7 0,34 1,67 0,25 1,21 6,62 0,25 0,71 0,09 0,5 0,08

HHH-644 283 284 10,6 20,3 2,33 8 1,6 0,34 1,46 0,2 1,15 6,32 0,22 0,74 0,1 0,6 0,08

HHH-645 284 285 13,1 19,6 2,09 7,5 1,4 0,35 1,54 0,23 1,33 7,27 0,26 0,74 0,1 0,6 0,09

HHH-646 285 286 12,7 23,9 2,68 9,4 1,8 0,41 1,75 0,25 1,53 8,01 0,31 0,85 0,12 0,7 0,12

Anexo V - Tabela com os resultados analíticos dos elementos traços e terras-raras (Método analítico: IMS95A) (continuação).



SÉRIE METAIS DO GRUPO DA PLATINA E ASSOCIADOS 
Nº 01 - Mapa de Caracterização das Áreas de Trabalho (Escala 1:7.000.000), 1996. 
Nº 02 - Mapa Geológico Preliminar da Serra do Colorado - Rondônia e Síntese Geológico-Metalogenética, 
1997. 
Nº 03 - Mapa Geológico Preliminar da Serra Céu Azul - Rondônia, Prospecção Geoquímica e Síntese Geológico- 
Metalogenética, 1997. 
Nº 04 - Síntese Geológica e Prospecção por Concentrados de Bateia nos Complexos Canabrava e Barro Alto - 
Goiás, 1997. 
Nº 05 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica/Aluvionar da Área Migrantinópolis - Rondônia, 2000. 
Nº 06 - Geologia e Prospecção Geoquímica/Aluvionar da Área Corumbiara/Chupinguaia - Rondônia, 2000. 
Nº 07 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica/Aluvionar da Área Serra Azul - Rondônia, 2000. 
Nº 08 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Rio Branco/Alta Floresta - Rondônia, 2000. 
Nº 09 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Santa Luzia - Rondônia, 2000. 
Nº 10 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Nova Brasilândia - Rondônia, 2000. 
Nº 11 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica da Área Rio Madeirinha - Mato Grosso, 2000. 
Nº 12 - Síntese Geológica e Prospectiva das Áreas Pedra Preta e Cotingo - Roraima, 2000. 
Nº 13 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Santa Bárbara - Goiás, 2000. 
Nº 14 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Barra da Gameleira - Tocantins, 2000. 
Nº 15 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Córrego Seco - Goiás, 2000. 
Nº 16 - Síntese Geológica e Resultados Prospectivos da Área São Miguel do Guaporé - Rondônia, 2000. 
Nº 17 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Cana Brava - Goiás, 2000. 
Nº 18 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Cacoal - Rondônia, 2000. 
Nº 19 - Geologia e Resultados Prospectivos das Áreas Morro do Leme e Morro Sem Boné - Mato Grosso, 2000. 
Nº 20 - Geologia e Resultados Prospectivos das Áreas Serra dos Pacaás Novos e Rio Cautário - Rondônia, 2000. 
Nº 21 - Aspectos Geológicos, Geoquímicos e Potencialidade em Depósitos de Ni-Cu-EGP do Magmatismo da 
Baciado Paraná - 2000. 
Nº 22 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Tabuleta - Mato Grosso, 2000. 
Nº 23 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Rio Alegre - Mato Grosso, 2000. 
Nº 24 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Figueira Branca/Indiavaí - Mato Grosso, 2000. 
Nº 25 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica/Aluvionar das Áreas Jaburu, Caracaraí, Alto Tacutu e 
Amajari - Roraima, 2000. 
Nº 26 - Prospecção Geológica e Geoquímica no Corpo Máfico-Ultramáfico da Serra da Onça - Pará, 2001. 
Nº 27 - Prospecção Geológica e Geoquímica nos Corpos Máfico-Ultramáficos da Suíte Intrusiva Cateté - Pará, 
2001. 
Nº 28 - Aspectos geológicos, Geoquímicos e Metalogenéticos do Magmatismo Básico/Ultrabásico do Estado 
de Rondônia e Área Adjacente, 2001. 
Nº 29 - Geological, Geochemical and Potentiality Aspects of Ni-Cu-PGE Deposits of the Paraná Basin Magmatism, 
2001. 
Nº 30 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica da Área Barro Alto – Goiás, 2010. 
 
 
SÉRIE MAPAS TEMÁTICOS DE OURO - ESCALA 1:250.000 
Nº 01 - Área GO-09 Aurilândia/Anicuns - Goiás, 1995. 
Nº 02 - Área RS-01 Lavras do Sul/Caçapava do Sul - Rio Grande do Sul, 1995. 
Nº 03 - Área RO-01 Presidente Médici - Rondônia, 1996. 
Nº 04 - Área SP-01 Vale do Ribeira - São Paulo, 1996. 
Nº 05 - Área PA-15 Inajá - Pará, 1996. 
Nº 06 - Área GO-05 Luziânia - Goiás, 1997. 
Nº 07 - Área PA-01 Paru - Pará, 1997. 
Nº 08 - Área AP-05 Serra do Navio/Cupixi - Amapá, 1997. 
Nº 09 - Área BA-15 Cariparé - Bahia, 1997. 
Nº 10 - Área GO-01 Crixás/Pilar - Goiás, 1997. 
Nº 11 - Área GO-02 Porangatu/Mara Rosa - Goiás, 1997 



Nº 12 - Área GO-03 Niquelândia - Goiás, 1997. 
Nº 13 - Área MT-01 Peixoto de Azevedo/Vila Guarita - Mato Grosso, 1997. 
Nº 14 - Área MT-06 Ilha 24 de Maio - Mato Grosso, 1997. 
Nº 15 - Área MT-08 São João da Barra - Mato Grosso/Pará, 1997. 
Nº 16 - Área RO-02 Jenipapo/Serra Sem Calça - Rondônia, 1997. 
Nº 17 - Área RO-06 Guaporé/Madeira - Rondônia, 1997. 
Nº 18 - Área RO-07 Rio Madeira - Rondônia, 1997. 
Nº 19 - Área RR-01 Uraricaá - Roraima, 1997. 
Nº 20 - Área AP-03 Alto Jari - Amapá/Pará, 1997. 
Nº 21 - Área CE-02 Várzea Alegre/Lavras da Mangabeira/Encanto - Ceará, 1997. 
Nº 22 - Área GO-08 Arenópolis/Amorinópolis - Goiás, 1997. 
Nº 23 - Área PA-07 Serra Pelada - Pará, 1997. 
Nº 24 - Área SC-01 Botuverá/Brusque/Gaspar - Santa Catarina, 1997. 
Nº 25 - Área AP-01 Cassiporé - Amapá, 1997. 
Nº 26 - Área BA-04 Jacobina Sul - Bahia, 1997. 
Nº 27 - Área PA-03 Cuiapucu/Carará - Pará/Amapá, 1997. 
Nº 28 - Área PA-10 Serra dos Carajás - Pará, 1997. 
Nº 29 - Área AP-04 Tumucumaque - Pará, 1997. 
Nº 30 - Área PA-11 Xinguara - Pará, 1997. 
Nº 31 - Área PB-01 Cachoeira de Minas/Itajubatiba/Itapetim - Paraíba/Pernambuco, 1997. 
Nº 32 - Área AP-02 Tartarugalzinho - Amapá, 1997. 
Nº 33 - Área AP-06 Vila Nova/Iratapuru - Amapá, 1997. 
Nº 34 - Área PA-02 Ipitinga - Pará/Amapá, 1997. 
Nº 35 - Área PA-17 Caracol - Pará, 1997. 
Nº 36 - Área PA-18 Vila Riozinho - Pará, 1997. 
Nº 37 - Área PA-19 Rio Novo - Pará, 1997. 
Nº 38 - Área PA-08 São Félix - Pará, 1997. 
Nº 39 - Área PA-21 Marupá - Pará, 1998. 
Nº 40 - Área PA-04 Três Palmeiras/Volta Grande - Pará, 1998. 
Nº 41 - Área TO-01 Almas/Natividade - Tocantins, 1998. 
Nº 42 - Área RN-01 São Fernando/Ponta da Serra/São Francisco - Rio Grande do Norte/Paraíba, 1998. 
Nº 43 - Área GO-06 Cavalcante - Goiás/Tocantins, 1998. 
Nº 44 - Área MT-02 Alta Floresta - Mato Grosso/Pará, 1998. 
Nº 45 - Área MT-03 Serra de São Vicente - Mato Grosso, 1998. 
Nº 46 - Área AM-04 Rio Traíra - Amazonas, 1998. 
Nº 47 - Área GO-10 Pirenópolis/Jaraguá - Goiás, 1998. 
Nº 48 - Área CE-01 Reriutaba/Ipu - Ceará, 1998. 
Nº 49 - Área PA-06 Manelão - Pará, 1998. 
Nº 50 - Área PA-20 Jacareacanga - Pará/Amazonas, 1998. 
Nº 51 - Área MG-07 Paracatu - Minas Gerais, 1998. 
Nº 52 - Área RO-05 Colorado - Rondônia/Mato Grosso, 1998. 
Nº 53 - Área TO-02 Brejinho de Nazaré - Tocantins, 1998. 
Nº 54 - Área RO-04 Porto Esperança - Rondônia, 1998. 
Nº 55 - Área RO-03 Parecis - Rondônia, 1998. 
Nº 56 - Área RR-03 Uraricoera - Roraima, 1998. 
Nº 57 - Área GO-04 Goiás - Goiás, 1998. 
Nº 58 - Área MA-01 Belt do Gurupi - Maranhão/Pará, 1998. 
Nº 59 - Área MA-02 Aurizona/Carutapera - Maranhão/Pará, 1998. 
Nº 60 - Área PE-01 Serrita - Pernambuco, 1998. 
Nº 61 - Área PR-01 Curitiba/Morretes - Paraná, 1998. 
Nº 62 - Área MG-01 Pitangui - Minas Gerais, 1998. 
Nº 63 - Área PA-12 Rio Fresco - Pará, 1998. 
Nº 64 - Área PA-13 Madalena - Pará, 1998. 
Nº 65 - Área AM-01 Parauari - Amazonas/Pará, 1999. 



Nº 66 - Área BA-01 Itapicuru Norte - Bahia, 1999. 
Nº 67 - Área RR-04 Quino Maú - Roraima, 1999. 
Nº 68 - Área RR-05 Apiaú - Roraima, 1999. 
Nº 69 - Área AM 05 Gavião/Dez Dias - Amazonas, 1999. 
Nº 70 - Área MT-07 Araés/Nova Xavantina - Mato Grosso, 2000. 
Nº 71 - Área AM-02 Cauaburi - Amazonas, 2000. 
Nº 72 - Área RR-02 Mucajaí - Roraima, 2000. 
Nº 73 - Área RR-06 Rio Amajari - Roraima, 2000. 
Nº 74 - Área BA-03 Jacobina Norte - Bahia, 2000. 
Nº 75 - Área MG-04 Serro - Minas Gerais, 2000. 
Nº 76 - Área BA-02 Itapicuru Sul - Bahia, 2000. 
Nº 77 - Área MG-03 Conselheiro Lafaiete - Minas Gerais, 2000. 
Nº 78 - Área MG-05 Itabira - Minas Gerais, 2000. 
Nº 79 - Área MG-09 Riacho dos Machados - Minas Gerais, 2000. 
Nº 80 - Área BA-14 Correntina - Bahia, 2000. 
Nº 81 - Área BA-12 Boquira Sul - Bahia, 2000 
Nº 82 - Área BA-13 Gentio do Ouro - Bahia, 2000. 
Nº 83 - Área BA-08 Rio de Contas/Ibitiara Sul - Bahia, 2000. 
Nº 84 - Área MT-05 Cuiabá/Poconé - Mato Grosso, 2000. 
Nº 85 - Área MT-04 Jauru/Barra dos Bugres - Mato Grosso, 2000. 
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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 quatro grandes linhas de atuação:

• Geologia
• Recursos Minerais;
• Hidrologia; e
• Gestão Territorial.

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.
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