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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 e em particular aos do setor do  agronegócio 
os  resultados do Projeto Fosfato Brasil – Parte II, mais um 
produto  do Programa Geologia do Brasil, inserido no 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do 
governo federal.

 O presente exemplar da Série Agrominerais traz os 
resultados obtidos na segunda parte de desenvolvimento do 
Projeto Fosfato Brasil, que tem como objetivo o conhecimento 
dos depósitos e ocorrências de fosfato em todo o Brasil e a 
ampliação das reservas brasileiras a partir da definição de 
novos alvos e potenciais mineralizações.

 Este exemplar concentra informações geológicas que 
permitiram definir ambientes favoráveis à mineralização de 
fosfato nos Estados de Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, 
Piauí, São Paulo, Pará, Amazonas, Roraima, Paraíba, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e também no Atlântico Sul. 

 O trabalho reúne resultados do projeto, entre o período 
de 2010 e 2014, que foi desenvolvido segundo duas linhas de 
trabalho: 1) metodológica – com reconhecimento dos 
controles, assinaturas geológicas, geofísicas, geoquímicas e 
espectrais das principais mineralizações magmatogênicas e 
sedimentares conhecidas no Brasil; 2) prospectiva – com a 
aplicação de métodos de prospecção geofísica, geoquímica e 
mapeamento espectral em ambientes geológicos favoráveis 
selecionados.

 Na execução deste Projeto foram desenvolvidos 
levantamentos geológico e prospectivo (prospecção geofísica 
aérea e terrestre, prospecção geoquímica de sedimento de 
corrente, concentrados de minerais pesados e solos), os quais 
permitiram a definição de importantes alvos anômalos e 
ocorrências minerais.

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.

Com mais este lançamento, a CPRM – Serviço Geológico 
do Brasil, através do Programa Geologia do Brasil, dá 
continuidade à política governamental que vem desenvolvendo 
trabalhos em todas as regiões geográficas do país e cujo 
objetivo é o de proporcionar o incremento do conhecimento 
geológico e atrair investimentos para o setor,  contribuindo 
dessa forma, para o desenvolvimento nacional e subsidiando a 
formulação de políticas públicas e apoio nas tomadas de 
decisão de investimentos.

Manoel Barretto da Rocha Neto

Diretor-Presidente
CPRM-Serviço Geológico do Brasil
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Segundo a Nature (2010) produzir comida suficiente 
para a população mundial em 2050, a um custo aceitável, 
dependerá de muitos fatores e será um grande desafio para a 
humanidade. A estimativa da população mundial em 2014 é de 
cerca de 7,2 bilhões de habitantes. Estimativas da ONU indicam 
que a população mundial em 2050 será de 9,6 bilhões de 
habitantes (United Nations, 2013). Portanto, há uma tendência 
de crescimento da demanda por fertilizantes visando o 
aumento da produtividade agrícola e produção de alimentos. A 
escassez de fósforo, ligada à segurança na produção de 
alimentos nos anos futuros, emerge como um dos principais 
desafios do século 21. Apesar dos aumentos na produção nos 
últimos anos, o Brasil ainda continua sendo um grande 
importador de fosfato no mercado internacional de 
fertilizantes. Essa dependência continua a gerar uma 
indesejável vulnerabilidade à nossa agricultura e um déficit 
crônico no comércio exterior destas commodities. 

Diante da situação crítica e estratégica deste insumo 
mineral para o Brasil é que o governo brasileiro, através da 
CPRM-Serviço Geológico do Brasil, Departamento de Recursos 
Minerais, vem executando o Projeto Fosfato Brasil iniciado ao 
final de 2008 e finalizado agora em 2014, dividido em duas 
partes: I e II. O projeto visa o conhecimento das 
mineralizações de fosfato existentes no país, bem como a 
delineação de novos alvos potenciais para fosfato em todo 
território nacional, visando uma avaliação do potencial 
brasileiro e, por conseguinte, a ampliação das reservas 
brasileiras de fosfato.

A primeira parte deste projeto foi divulgada em duas 
publicações: Projeto Fosfato Brasil - Parte I (Abram et al. 
2011), com o estado da arte das etapas executadas até o final 
de 2010, e Projeto Fosfato Brasil Estado de Mato Grosso: Áreas 
Araras, Serra do Caeté e Planalto da Serra (Abreu Filho et al. 
2011), com os resultados finais do projeto neste estado.

Este relatório apresenta os resultados obtidos na 
segunda parte de desenvolvimento do Projeto Fosfato Brasil 
(Parte II), desenvolvido após 2010 até 2014, que teve como 
objetivo o conhecimento dos depósitos e ocorrências de fosfato 
em todo o Brasil e a ampliação das reservas brasileiras a partir 
da definição de novos alvos e potenciais para mineralizações.

 Reúne informações geológicas que permitiram definir 
ambientes favoráveis à mineralização de fosfato nos Estados 
de Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Piauí, São Paulo, Pará, 
Amazonas, Roraima, Paraíba e Mato Grosso do Sul.  Na 
execução deste Projeto foram desenvolvidos levantamentos 
geológicos e prospectivos (interpretação de dados 
aerogeofísicos e prospecção geofísica terrestre, prospecção 
geoquímica de sedimento de corrente, concentrados de 
minerais pesados e solos), os quais permitiram a definição de 
importantes ocorrências e alvos anômalos. Também foram 
reunidas informações sobre novas descobertas de trabalhos 
privados mais recentes, segundo a colaboração de empresas 
de mineração do setor.

Em re lação ao potenc ia l  para depós i tos  
magmatogênicos os principais trabalhos foram focados no: 

Resumo



Carbonatito Fazenda Varela, Complexo Alcalino de Lages; na 
avaliação de anomalias geofísicas do Levantamento 
Aerogeofísico Paraná-Santa Catarina; na caracterização do 
potencial para fosfato do Grupo Mata da Corda; na 
caracterização do Complexo Alcalino de Planalto da Serra; no 
estudo de rochas máficas e ultramáficas alcalinas (Depósito de 
Vermiculita de Massapê) encaixadas em xistos aluminosos do 
Grupo Casa Nova, Faixa Riacho do Pontal; na caracterização do 
potencial para rochas alcalino-carbonatíticas da Folha Peixe 
(estados da Bahia/Piauí); no destaque dos avanços no 
conhecimento geológico e potencialidade econômica dos 
corpos alcalino-carbonatíticos do Escudo Sul-Rio-Grandense; 
na caracterização do depósito de fosfato da Serra da Capivara, 
localizado no sul do município de São Félix do Xingu, Santana 
do Araguaia (Pará),   descoberto pela equipe de exploração da 
MBAC Fertilizer Corp em 2010. Destacamos também uma 
revisão da origem do Depósito de Itataia, no Estado do Ceará.

No âmbito da pesquisa para fosfato associado a rochas 
sedimentares, os trabalhos desenvolveram-se no: estado do 
Mato Grosso do Sul, em sedimentos neoproterozoicos do Grupo 
Corumbá; em rochas sedimentares fosfáticas neoproterozoicas 
do Grupo Bambuí, nas regiões de Campos Belos (TO/GO) e 
Lagamar (MG), Bacia São Francisco; na região centro norte do 
estado de Minas Gerais, abrangendo as Folhas Januária (SD-
23-Z-C-II), São João da Ponte (SD-23-Z-C-V) e São Francisco 
(SD-23-Z-C-IV) e no sudoeste do Estado da Bahia, Área 
Carinhanha também em litotipos aflorantes do Grupo Bambuí; 
na Bacia de Irecê, Grupo Una, envolvendo uma reavaliação do 
depósito de Irecê e a caracterização de novo potencial de 
fosfato associado a estromatólitos na região de Umburanas; 
em rochas do Grupo Itaiacoca entre as cidades de São Paulo e 
Paraná; em sedimentos paleozoicos do Grupo Curuá, na bacia 
do Amazonas, e da Formação Pimenteira, na região de Picos, na 
bacia do Parnaíba; também em sedimentos paleozoicos da 
bacia do Alto Tapajós; em sedimentos cretáceos da Bacia do 
Paraíba e; finalmente, uma contribuição do projeto “Avaliação 
da Potencialidade Mineral da Elevação do Rio Grande”, com a 
caracterização de rochas fosfáticas cenozoicas da Elevação do 
Rio Grande, no Atlântico Sul.

Consideramos que os estudos realizados e 
disponibilizados com este trabalho constituem um avanço no 
conhecimento do potencial para depósitos de fosfato no Brasil. 
Esperamos com a disponibilização destes resultados atrair 
novos investimentos para a pesquisa de fosfato em nosso 
território.
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According to Nature (2010), to produce enough food for 
the world population in 2050, at an acceptable cost, will depend 
on many factors and will be a major challenge for humanity. 
The estimated world population in 2014 is about 7.2 billion 
people. United Nations estimates that the world population in 
2050 will be 9.6 billion inhabitants (United Nations, 2013). So 
there is a trend of increasing demand for fertilizers in order to 
increase agricultural productivity and food production. 
Phosphorus shortage, linked to security in food production in 
future years, emerged as one of the major challenges of the 
21st century. Despite increases in production in recent years, 
Brazil remains a major importer of phosphate in the 
international fertilizer market. This dependency continues to 
generate an undesirable vulnerability to our agriculture and a 
chronic deficit in the foreign trade of these commodities. 

Given the critical and strategic situation of this mineral 
raw material for Brazil is that the Brazilian government, 
through the Geological Survey of Brazil - CPRM, Department of 
Mineral Resources, is running the Brazil Phosphate Project 
started in late 2008 and finalized now in 2015, divided into two 
parts I and II. The project aims knowledge of existing 
phosphate mineralization in the country, as well as the 
delineation of new potential targets for phosphate throughout 
the country, aiming at an assessment of Brazil's potential and 
therefore the expansion of Brazilian phosphate resources.

The first part of this project was released in two 
publications: Phosphate Brazil Project - Part I (Abram et al 
2011), with state of the art until the end of 2010, and 
Phosphate Brazil Project in the State of Mato Grosso - Araras, 
Serra do Caeté and Planalto da Serra Areas (Abreu Filho et al. 
2011), with the final results of the project in this state. 

This report presents the results in the second part of 
development of the Phosphate Brazil Project (Part II), 
developed after 2010 until 2015, which aimed to knowledge of 
deposits and phosphate occurrences in Brazil and the 
expansion of Brazilian reserves from setting new targets and 
potential for mineralization. Gathers geological information to 
define favorable environments for phosphate mineralization in 
the states of Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Piaui, Sao 
Paulo, Pará, Amazonas, Roraima, Paraíba and Mato Grosso do 
Sul. Geological surveys were developed and prospective, which 
allowed the definition of mineral occurrences and anomalous 
targets. It also gather information about new discoveries of 
latest discoveries, according to the collaboration of industry 
mining companies.

Regarding the potential for igneous phosphate deposits  
the main works were focused on: Carbonatite Varela Farm, 
Lages Alkali Complex; the evaluation of geophysical anomalies 
Paraná-Santa Catarina Aerogeophysical Survey; in 
characterizing the potential for phosphate in the Mata da Corda 
Group; the characterization of the alkaline complex of Planalto 
da Serra; in the study of mafic and ultramafic alkaline 
(Vermiculite Deposit Massapê) embedded in aluminous shales 
of Casa Nova Group, Riacho do Pontal mobile belt; in 
characterizing the potential for alkaline-carbonatite rocks in 
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the Peixe Sheet (states of Bahia / Piauí); the highlight 
advances in geological knowledge and economic potential of 
the alkaline-carbonatite Shield South Riograndense bodies; 
the characterization of phosphate deposit of Serra da 
Capivara, located in the south of São Felix do Xingu, Santana 
do Araguaia (Pará), discovered by the exploration team of 
MBAC Fertilizer Corp. in 2010. We also review the origin of 
Itataia Deposit, State of Ceará.

Within the research for phosphate associated with 
sedimentary rocks, the work was developed in: Mato Grosso 
do Sul, in Neoproterozoic sediments of the Corumbá Group; in 
Neoproterozoic phosphatic sedimentary rocks of the Bambuí 
Group in the regions of Campos Belos (TO / GO) and Lagamar 
(MG), São Francisco Basin; in the north central region of Minas 
Gerais, covering Januaria (SD-23-ZC-II), São João da Ponte 
(SD-23-ZCV) and San Francisco Sheets (SD-23-ZC-IV) and 
Southwest State of Bahia, Carinhanha area, also in lithologies 
outcropping of the Bambuí Group; Irecê Basin, Una Group, 
involving a reassessment of Irecê deposit and characterization 
of new phosphate potential associated with stromatolites in 
the Umburanas region; in rocks of the Itaiacoca Group 
between the cities of São Paulo and Paraná; in Paleozoic 
sediments of the Curuá Group, the Amazonas basin, and 
Pimenteira Formation in the Picos region of the Parnaíba Basin; 
also in Paleozoic sediments of the Altor Tapajos basin; in 
cretaceous sediments of the Paraíba Basin and; and finally, a 
contribution of the "Mineral Potential Assessment of the Rio 
Grande Rise," with the characterization of Cenozoic phosphate 
rocks of the Rio Grande Rise in the South Atlantic.

We believe that the studies carried out and made 
available within this paper are an advance in the knowledge of 
the potential for phosphate deposits in Brazil. We hope that 
with the release of these results an increase in the investment 
to the phosphate research in our territory can happen.
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I.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Segundo a Nature (2010) produzir comida 
suficiente para a população mundial em 2050, a 
um custo aceitável, dependerá de muitos fatores 
e será um grande desafio para a humanidade. A 
estimativa da população mundial em 2014 é de 
cerca de 7,2 bilhões de habitantes. Estimativas 
da ONU indicam que a população mundial em 
2050 será de 9,6 bilhões de habitantes (United 
Nations, 2013). Portanto, há uma tendência 
de crescimento da demanda por fertilizantes 
visando o aumento da produtividade agrícola 
e produção de alimentos. Cordell et al. (2011) 
estimam que por volta de 2050, o mundo terá 
mais 2 a 3 bilhões de bocas para alimentar, além de 
que aumentará a demanda por biocombustíveis 
e a necessidade de plantio em áreas com solos 
cada vez menos férteis. De acordo com Cordell 
& Neset (2014), a escassez de fósforo, ligada à 
segurança na produção de alimentos nos anos 
futuros, emerge como um dos principais desafios 
do século 21. Esta preocupação, segundo os 
autores, envolve cinco vertentes relacionadas à 
sustentabilidade: 1) escassez física – relativa a 
disponibilidade das reservas existentes, recursos 
finitos e à diminuição de reservas com minério 
de alta qualidade, consequentemente gerando 
mais poluentes e maiores custos para a indústria 
extrativa; 2) econômica – que trata da ausência de 
acesso ao fósforo devido a restrições em relação 
a capacidade financeira; 3) gestão imprópria – 
que se refere ao mal gerenciamento resultante 
de ineficiências do sistema, que limitam o uso 
do fósforo disponível em relação a demanda 
existente, como perdas do fósforo na produção 
de alimento e problemas na cadeia de consumo; 
4) institucional – relativa a ausência de uma 
estrutura de governança global que assegure 
suprimentos de fósforo, em curto e longo prazo, 

para as demandas existentes e todos os usuários 
finalísticos e; 5) geopolítica – que se refere a 
disponibilidade, ou acesso restrito, a reservas 
de fósforo devido a circunstâncias políticas ou 
geopolíticas, tais como monopólios e oligopólios, 
controlados por governos ou corporações. Com 
base nestas considerações, Cordell et al.(2011) 
calculam que, possivelmente, após o período 
entre 2051 e 2092 não haverá como atender a 
demanda mundial em fósforo.

O consumo global de insumos para 
fertilizantes aumentou significantemente em 
2010. Desde então vem crescendo de uma 
forma estável numa taxa média de cerca de 2% 
ao ano, conforme estimativas prévias da IFA 
(International Fertilizer Industry Association). 
Entre 2013/2014 a taxa média cresceu para 
3,1% ao ano. Mas entre 2014/15 a taxa média 
de crescimento alcançou novamente 2%, com 
ganhos esperados para o fósforo de +2,5% (41,3 
Mt ), dado ao baixo preço dos alimentos (Heffer 
& Prud-homme, 2014). As variações no consumo 
dependeram de vários fatores, incluindo além 
do crescimento populacional, o crescimento 
da renda, mudança de dieta, crise econômica 
mundial, clima, atratividade de preços de 
alimentos, demanda por biocombustíveis, 
dentre outros. Segundo a IFA (Heffer & Prud-
homme, 2013) a estabilização da demanda 
nos últimos anos, em grande parte, deveu-se a 
uma queda de demanda por parte da Índia no 
período 2011/2012. Neste período também 
a agricultura dos Estados Unidos, em duas 
principais áreas de plantio de cereais, sofreu 
uma intensa seca, o que levou a uma redução da 
área plantada. De 2013/2014 a expectativa foi 
de um aumento do consumo, devido a previsão 
de retomada da demanda por parte da Índia e 
da área plantada nos Estados Unidos. Em 2013 
as condições climáticas foram favoráveis e os 
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preços continuaram atrativos. O receio em 
2014 recaiu na situação política da Ucrânia, na 
expectativa de inverno severo no cinturão do 
milho americano e a expectativa de um evento 
El Niño em 2014/2015 (Heffer & Prud-homme, 
2014). 

Em relação ao fosfato, a expectativa é que a 

demanda mundial aumente anualmente numa 
razão de 2,4% em 2015. A figura I.1 e a tabela 
I.1 mostram a distribuição mundial do aumento 
no consumo de fosfato considerando o período 
de 2011/2014 e a expectativa até 2018/2019 
(Heffer & Prud-homme, 2014).

Tabela I.1 – Projeções da Demanda Mundial por Fertilizantes (Heffer & Prud-homme, 2014 – IFA)

Projeções da Demanda Mundial por Fertilizantes (Nutrientes em Mt)
 N P2O5 K2O Total

2011/12 a 2013/2014 109,6 41,4 29 179,9
2018/2019 119,8 46,2 34,2 200,3
Média da Mudança Anual +1,51% +1,9% +2,8% +1,8%

Figura I.1 - Distribuição continental e sub-continental do aumento no consumo de fertilizante fosfático 2011-
2014 e previsão 2015 (In Heffer & Prud-homme, 2014).

O Brasil é o 5º país do mundo em população, 
com mais de 192 milhões de habitantes (IBGE, 
2014). A área total do país é de 8.514.876 km2, 
sendo o 3º maior produtor agrícola e o 9º maior 
detentor de florestas plantadas do mundo. 
Segundo o International Plant Nutrition Institute 
(IPNI), o Brasil possui 72,2 milhões de hectares 

plantados com culturas anuais e perenes e 
172 milhões de hectares com pastagem. Na 
safra 2011/12, a produção de grãos foi de 158 
milhões de toneladas, em área de 52 milhões de 
hectares (http://brasil.ipni.net/2014). O rápido 
crescimento da produção agrícola brasileira 
ocorreu em função do uso de fertilizantes 
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Figura I.2 – Relação entre área plantada x produção de grãos x entrega de fertilizantes.
 Fonte: www.anda.org.br.

(conforme demonstra a figura I.2). 

A projeção do Ministério da Agricultura é 
que, até 2030, um terço dos produtos agrícolas 
comercializados seja brasileiro, em função da 
crescente demanda dos países asiáticos. O Brasil 
que se configura como um dos principais países 
com áreas agriculturáveis certamente terá um 
papel fundamental para assegurar parte da 

alimentação para a população mundial (Nature, 
2010). Segundo os dados da FAO (Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura, 2014) o Brasil deverá se tornarnos 
próximos vinte anos, junto com os EUA, o maior 
produtor e exportador mundial de alimentos, 
bem como deverá figurar no topo como um dos 
países mais eficientes nesse setor.

Segundo Cunha et al. (2014, Informativo 
IPNI), no período entre 2009 e 2012, o Brasil 
apresentou uma taxa anual de crescimento do 
consumo em fertilizantes de 7,12%. Os estados 
que apresentaram maior consumo, em ordem 
decrescente, foram Mato Grosso, São Paulo, 
Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e 
Bahia. Estes são responsáveis por mais que 83% 
do consumo total de fertilizantes do país. 

De acordo com a Associação Nacional para 
Difusão de Adubos (ANDA), as entregas de 
fertilizantes ao mercado consumidor alcançaram 

volume recorde no período de janeiro a 
julho/2014 (ANDA 2014). No total, foram 
entregues 16,24 milhões de toneladas, o que 
representa um aumento de 7,2% sobre o mesmo 
período de 2013, quando haviam sido entregues 
15,14 milhões de toneladas (NPK). Como a 
produção nacional caiu, houve um aumento 
das importações para suprir a demanda interna. 
Ainda segundo os números da entidade, foram 
produzidos no País 4,899 milhões de toneladas, 
com um decréscimo de 9,9% em relação a igual 
período do ano passado. Foram registradas 
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reduções nas produções de nitrogenados 
(-8,7%), fosfatados (-9,2%) e potássicos (-9,6%). 
As importações, por sua vez, somaram 13,238 
milhões de toneladas de janeiro a julho, 
significando um incremento de 12,8% sobre 
igual período de 2013, quando ingressaram, 
pelos portos brasileiros, 11,734 milhões de 
toneladas. O maior aumento das importações 
ocorreu nos fertilizantes potássicos, que tiveram 
um incremento de 20,3%, seguidos pelos 
nitrogenados (+18,3%) e fosfatados (+6,7%). 
Conforme o diretor executivo da ANDA, David 
Roquetti Filho, hoje o Brasil importa cerca de 
77% dos fertilizantes que consome, com maior 
dependência no potássio (96%) e nitrogênio 
(70%). Nos fertilizantes fosfatados, a dependência 
é de 45%. Ele acrescentou que atualmente o 
Brasil responde por aproximadamente 6% do 
que é consumido mundialmente, colocando-
se em quarto lugar, atrás de China, Índia e 
Estados Unidos que, juntos, consomem 62% do 
total mundial (tabela I.2). Os números foram 
divulgados pela ANDA durante o 4o Congresso 
Brasileiro de Fertilizantes, realizado pela 
entidade no dia agosto/2014, em São Paulo.

Segundo dados do IPNI de 2012, a evolução 
do consumo de fósforo no Brasil vem crescente 
desde 2009 (Figura I.3), tendo aumentado 
61,45% entre 2002 e 2012. O maior consumo 
de P2O5, por sua vez, ocorreu no Mato Grosso, 
em virtude da grande área de produção de soja 
(ANDA 2013).

Isto significa que apesar dos aumentos 
na produção nos últimos anos, o Brasil ainda 
continua sendo um grande importador de fosfato 
no mercado internacional de fertilizantes (Figura 
I.4). Essa dependência continua a gerar uma 
indesejável vulnerabilidade à nossa agricultura e 
um déficit crônico no comércio exterior destas 

commodities.

Diante da situação crítica e estratégica deste 
insumo mineral para o Brasil é que o governo 
brasileiro, através da CPRM-Serviço Geológico 
do Brasil, Departamento de Recursos Minerais, 
vem executando o Projeto Fosfato Brasil iniciado 
ao final de 2008 e finalizado agora em 2014, 
dividido em duas partes: I e II. O projeto visa 
o conhecimento das mineralizações de fosfato 
existentes no país, bem como a delineação de 
novos alvos potenciais para fosfato em todo 
território nacional, visando uma avaliação 
do potencial brasileiro e, por conseguinte, a 
ampliação das reservas brasileiras de fosfato.

A primeira parte deste projeto foi divulgada 
em duas publicações: Projeto Fosfato Brasil 
- Parte I (Abram et al. 2011), com o estado da 
arte das etapas executadas até o final de 2010, 
e Projeto Fosfato Brasil Estado de Mato Grosso: 
Áreas Araras, Serra do Caeté e Planalto da Serra 
(Abreu Filho et al. 2011), com os resultados finais 
do projeto neste estado.

Este relatório descreve os resultados do 
Projeto Fosfato Brasil – Parte II, com os resultados 
dos estudos e levantamentos realizados de 2010 
até o final de 2014. O projeto foi desenvolvido 
pela CPRM, nesta fase, nos Estados de Minas 
Gerais, Bahia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Pará, Pernambuco, Paraíba, 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Amazonas e 
Roraima. Os resultados da pesquisa em Roraima, 
por incluirem também a pesquisa para os ETR 
(Elemento Terras Raras), serão divulgados em 
um informe à parte. Acompanha o texto um DVD 
com os dados finais do Projeto Fosfato Brasil 
em Sistema de Informações Geográficas, com 
os temas preliminarmente gerados durante as 
etapas de trabalho executadas.
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Figura I.3 – Evolução do consumo aparente de fósforo no Brasil entre 1950 e 2013 
(http://brasil.ipni.net).

Figura I.4 – Perfil da dependência externa de fertilizantes (Fonte: ANDA, 2013)

NPK PART. NITROGÊNIO PART. FÓSFORO PART. POTÁSSIO PART.
1 China 30% China 33% China 29% China 19%

2 India 16% India 16% India 20% EUA 16%

3 EUA 12% EUA 11% EUA 10% Brasil 14%

4 Brasil 6% Indonésia 3% Brasil 9% India 14%

5 Indonésia 3% Paquistão 3% Paquistão 2% Indonésia 4%

6 Paquistão 2% Brasil 3% Austrália 2% Malásia 4%

Milhões de t
de nutrientes 171 104 40 27

BRASIL NPK NITROGÊNIO FÓSFORO POTÁSSIO
Consumo 6% 3% 9% 14%

Produção 2% 1% 4% 1%

Tabela I.2 – Consumo de fertilizantes (ANDA 2010). 
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I.2 – A EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE O 
POTENCIAL PARA FOSFATO NO BRASIL

As primeiras acumulações fosfáticas estudadas 
no Brasil foram os fosfatos aluminosos no NE 
do Pará e NW do Maranhão, conhecidos desde 
1914 (Porto, 2006). Estes depósitos já foram 
considerados como única reserva fosfática do 
Brasil, embora nunca tenham sido aproveitados 
economicamente. Estes depósitos careciam 
de tecnologia para aproveitamento do fosfato 
aluminoso. Somente nos últimos anos é que 
se tornou viável o aproveitamento econômico 
como termofosfato, através da implantação 
de processo produtivo recente dos Projetos 
Rio Bonito-PA, que começou a operar em 2014 
com produção de 150Kta de termofosfato, e 
Trauíra–MA da empresa Rio Verde Minerals/
B&A Mineração, previsto para operar em 2015 
(Belger, 2014). Estes constituem projetos para 
a produção de fertilizante termo solúvel, com 
eficiência agronômica comprovada e elevada 
disponibilidade de fósforo às plantas ao longo 
do tempo (baixa taxa de absorção).

Depois de 1914, somente a partir de 1945 é 
que a história da pesquisa de fosfato no Brasil 
apresentou resultados mais relevantes.

Como resultado de um plano de investigação 
geológica para localizar minerais básicos para 
fertilizantes, implantado pelo Instituto de 
Tecnologia Industrial do Estado de Minas Gerais, 
em janeiro de 1946, Djalma Guimarães iniciou 
a pesquisa de fosfato na região de Barreiro, 
perto de Araxá, MG, em rochas ricas em apatita, 
que culminou na definição da jazida de Araxá. 
Foi assim que o Brasil iniciou sua produção de 
fosfato a partir de rochas alcalino-carbonatíticas.

O professor Paulo José Duarte, em 1949, 
relatou a descoberta da fosforita da faixa 
litorânea do Estado de Pernambuco, quando 
se constataram teores consideráveis de fosfato 

em testemunhos de sondagem no Município de 
Olinda. Esta descoberta desencadeou intensivas 
investigações, tanto por órgãos governamentais, 
como por empresas privadas, inclusive com o 
estabelecimento de uma planta de mineração. 
Em 1957 foi oficialmente inaugurada a fábrica 
da Fosforita Olinda S.A., com personalidades 
importantes do cenário nacional como o caso 
de Juscelino Kubitschek, que era o presidente do 
Brasil, junto com toda sua comitiva de ministros 
e toda sua equipe de governo. Este depósito 
foi explorado em grande escala, através da 
Fosforita Olinda S.A., até fins de 1963. Hoje 
todo o potencial ainda existente da jazida está 
recoberto por áreas de ocupação urbana.

Ainda na década de 50 foi desenvolvida uma 
rota inédita para separar por flotação a apatita, 
mineral do fósforo, da calcita e da dolomita, 
viabilizando o minério de fosfato do Morro da 
Mina de Jacupiranga, atual município de Cajati, 
Estado de São Paulo. Esta rota foi desenvolvida 
pelo Prof. Paulo Abib Andery do Departamento 
de Engenharia de Minas da Escola Politécnica da 
USP, com o apoio da Serrana S.A. Esse avanço em 
tecnologia mineral viabilizou o aproveitamento 
de outras jazidas de minério de fosfato similares 
conhecidas no Brasil (Brasil Mineral, 2005).

Em 1970, foi executado o Projeto Chaminés 
– Geologia do Triângulo Mineiro (Barbosa et al., 
1970) que visava caracterizar o magmatismo 
alcalino de idade cretácea em toda região do 
Triângulo Mineiro, na escala 1:250.000, como 
uma ação de governo através do DNPM/DFPM.

Na Década de 70, também foi realizado um 
intenso programa de prospecção conduzido 
pela CPRM que levou à descoberta da Mina de 
Rocinha, em Patos de Minas, pelo Engenheiro de 
Minas Adamir Gonçalves Chaves.

As primeiras notícias de fosfato na Serra da 
Bodoquena, Grupo Corumbá, no Mato Grosso 
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do Sul, foram reveladas pela DOCEGEO, em 
1976, através de um programa de prospecção 
geoquímica na região. 

Em 1978, foi realizado pela CPRM o 
Projeto Fosfato da Faixa Sedimentar Costeira 
Pernambuco-Paraíba que objetivava a integração 
dos dados e maior conhecimento dos controles 
dos depósitos da fosforita de Olinda.

Nesta década houve também a criação 
da PETROMISA, Petrobras Mineração, que 
funcionaria como órgão de pesquisa e extração, 
com o foco em Agrominerais, e da PETROFERTIL, 
Petrobras Fertilizantes, como órgão de produção 
de fertilizantes que trabalharia em cima da 
produção, mas que teve suas ações muito 
focadas na pesquisa e extração de potássio e 
enxofre.

No início da década de 70, foi descoberto o 
depósito de Maecuru pela Meridional Mining 
Company, que realizou 4 furos de sondagem rasos 
na parte norte do corpo, mais tarde estudado 
pelo Projeto RadamBrasil e pela DOCEGEO, hoje 
área englobada pela Reserva Nacional do Cobre 
(RENCA).

Entre 1972 e 1978, a CPRM realizou 
dois projetos para a CNEN e para o DNPM, 
denominados de São Miguel do Tapuio 
(Albuquerque et al., 1972; Oliveira & Barros, 
1976) e São Nicolau (CPRM, 1978), no intuito de 
localizar reservas de Urânio e, posteriormente, 
fosfato (Albuquerque et al., 1972; Oliveira 
& Barros, 1976; CPRM, 1978). Durante estes 
trabalhos foram reveladas as mineralizações de 
rochas fosfatadas na Formação Pimenteira. Em 
1978, também foram reveladas as ocorrências 
de fosfato nas formações Longá e Pedra de Fogo 
(Lima & Leite, 1978).

Em 1976, foi descoberta a jazida fósforo-
uranífera de Itataia, através do Projeto Canindé, 
convênio NUCLEBRÁS/CPRM. Durante um 

longo período a jazida não foi explorada. Em 
junho de 2009, a Mineradora Galvani venceu a 
concorrência pública das Indústrias Nucleares 
do Brasil (INB) e adquiriu o direito de explorar 
a jazida. A operação da mina está prevista para 
julho de 2016 onde será produzido o fosfato e 
como sub-produto o urânio, onde este último 
será repassado a INB.

Entre os anos 1977 a 1981 (inicio da década de 
80), a CPRM desenvolveu o Projeto Geoquímica 
do Bambuí que apontou áreas anômalas para 
fósforo na Bacia de Irecê. Em decorrência desses 
resultados, em 1986, foi descoberto pela CPRM 
o depósito de Irecê/Lapão, pelo Projeto Bacia de 
Irecê.

Entre 1977 e 1978, diversas concentrações 
elevadas de P2O5 foram assinaladas no Pará, 
durante a execução do Projeto Sulfetos de 
Altamira da CPRM (Macambira et al. 1977; 
Macambira, 1978). Estas concentrações 
foram descritas como associadas a folhelhos 
da Formação Curuá, no flanco sul da Bacia 
Intracratônica do Amazonas, envolvendo teores 
de até 19%. Durante o Projeto Fosfato Brasil-
Parte II estas mineralizações foram reavaliadas 
e expandidas.

Em 1979, os trabalhos de pesquisa da METAGO 
levaram à descoberta de diversas pequenas 
ocorrências de fosforitos nas unidades basais da 
Formação Sete Lagoas perto das cidades de Nova 
Roma, Monte Alegre e Campos Belos (METAGO, 
1979), atualmente exploradas pela Itafós-Mbac.

Em 1980, por meio de uma solicitação 
da CODESUL, a CPRM iniciou os trabalhos 
de pesquisa na região da Bodoquena-MS.  
Segundo Justo (2000), os trabalhos ficaram 
restritos às seqüências rítmicas pelíticas da 
Formação Tamengo, onde foram encontradas 
finas intercalações de fosforito com teor médio 
de 5,95% de P2O5 e um volume inferido de 
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aproximadamente quatro milhões de toneladas.

Também em 1980, através do Projeto 
Aripuanã-Sucunduri a CPRM revelou a presença 
de fosfato associado a arenitos glauconíticos 
com teores de 2,4 a 3,9% na bacia do Jatuarana, 
estado do Amazonas.

Entre 1982/1986, a CPRM verificou a 
existência de condicionamentos metalogenéticos 
semelhantes àqueles de Olinda (PE) e Igarassu 
(PE), nos segmentos central e norte da Bacia 
Costeira de Pernambuco-Paraíba, através do 
Projeto Miriri. O desenvolvimento deste Projeto 
resultou na descoberta e cubagem de depósitos 
de fosfato sedimentar, com reservas da ordem de 
22 milhões de toneladas de minério fosfatado, 
recentemente redimensionada pelos projetos 
Fosfato Brasil e Reavaliação do Patrimônio 
Mineral da CPRM.

Em Angico dos Dias, mineralizações de 
vermiculita eram conhecidas há pelo menos 
duas décadas antes da descoberta do corpo 
alcalino-carbonatítico. Algumas empresas 
consideraram as ocorrências antieconômicas 
e desconsideraram seu potencial. Em 1984, a 
CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia 
e Mineração) identificou cangas fosfáticas e 
coletou amostras esparsas de solo e sedimento 
de corrente, cujas análises indicaram teores 
anômalos de P, Zr, Sr, Ba, ETR, descobrindo assim 
o corpo alcalino-carbonatítico de Angico dos 
Dias (Silva et al., 1988).

Matsuda (1988) destacou a ocorrência de 
amostras de calha fosfáticas na bacia Potiguar, 
relacionadas a um marco radioativo no topo da 
Formação Jandaíra.

A DOCEGEO em 1989, próximo a Xambioá 
(TO), na região de divisa do Pará com o Estado 
do Tocantins, descobriu uma ocorrência de 
fosfato sedimentar com teor da ordem de 13% 
P2O5 (Costa, 1996).

Na década de 1990, mais precisamente 
em 1992, houve a extinção da PETROMISA/
PETROFÉRTIL.

A partir de 1995, houve a implantação 
pela CPRM do PROGRAMA DE AVALIAÇÃO 
GEOLÓGICO-ECONÔMICA DE INSUMOS 
MINERAIS PARA AGRICULTURA NO BRASIL-
PIMA. Este programa objetivava fornecer 
informações básicas às empresas privadas e para 
ações governamentais, com vistas à expansão 
da indústria desses insumos minerais. Durante 
este programa houve uma integração dos dados 
disponíveis até a época.

A CPRM, em abril de 1997, iniciou trabalhos 
de prospecção no Estado de Mato Grosso 
do Sul, na região da Serra da Bodoquena, 
nos metassedimentos do Grupo Corumbá de 
idade Neoproterozoica/Cambriana, através do 
Programa de Insumos Minerais para Agricultura-
PIMA. Importantes ocorrências de fosforito 
foram destacadas, com teores acima de 30% de 
P2O5, distribuídas longitudinalmente, numa faixa 
quase contínua, por mais de 5 km (Justo, 2000).

De 2000 até 2007, nenhuma ação específica de 
governo para a pesquisa de fosfato foi realizada, 
tendo alguns trabalhos sido desenvolvidos 
pela iniciativa privada na expansão de projetos 
já existentes. A partir de 2008 (ano onde 
houve inclusive uma grande alta dos preços 
de fertilizantes fosfatados), foi que a CPRM, 
através de uma ação de governo, resolveu criar 
o Projeto Fosfato Brasil, visando delimitar novos 
alvos potenciais. Na primeira fase deste projeto 
novos potenciais foram revelados, incluindo as 
mineralizações de fosfato da Serra de Caeté, no 
Mato Grosso, a extensão da mineralização da 
Formação Sete Lagoas nas bordas oeste e leste 
da Bacia do Bambuí, nos estados de Tocantins e 
Goiás, a caracterização dos novos corpos alcalino-
carbonatíticos de Três Estradas (com recurso 
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inferido estimado pela Aguia Resources em 
70,1 Mt a 4,2% P2O5 – ASX Release 2015) e Joca 
Tavares, no Rio Grande do Sul, novas ocorrências 
nas bacias do Parnaíba, Paraíba, Corumbá e Alto 
Tapajós, além de ter destacado novos indícios 
geoquímicos e geofísicos potenciais (Abreu et al. 
2011; Abram et al. 2011).

Entre 2009 e 2010, no estado de São Paulo, 
foi descoberto pela Rudolf Mining o carbonatito 
fosfático de Piedade, alvo de estudos geofísicos 
pela CPRM, Projeto Fosfato Brasil – Parte I. 
Este projeto encontra-se ainda em fase de 
investimento para avaliação e estimativa de 
recursos.

No final de 2010, a Mbac caracterizou o 
corpo alcalino-carbonatítico de Santana, com 
predomínio de tufos hidrotermalizados e 
brechas encaixadas em rochas do Grupo Iriri, 
localizado no sudeste do estado do Pará. A área 
foi adquirida a partir de dados de solo com 
fosfato agrícola. Entre 2012/2013, a Mbac cubou 
reserva de 45,5 Mt com teor médio de 12,9% 
P2O5 (cut off de 3%) (Nicholls & Guzman, 2011).

De 2011 a 2012, na região de Lucena, 
adjacente ao depósito de Miriri, no estado da 
Paraíba, a Aguia Resources Limited realizou 49 
furos de sondagem (3061 metros) e estimou 
um recurso inferido de 55.143 Mt a 6,42%P2O5 

(cutt off de 3%), com base nos mesmos tipos de 
mineralização encontradas no depósito de Miriri 
(Aguia Resources Limited, 2013), comprovando 
a sua continuidade lateral.

Em 2011, a Du Solo Fertilizers (gerenciada 
pela Eaglestar Minerals Corp.), adquiriu os 
projetos Ruth, destacando ocorrências de 
fosfato na Formação Pimenteira, a sul de Picos; 
Samba, registrando ocorrências de fosfato na 
Formação Longá (em ambos os casos na Bacia 
do Parnaíba) e, posteriormente, em 2012, e 
Bonfim, constituindo extensão para noroeste do 

depósito de Campos Belos, base da Formação 
Sete Lagoas (Grupo Bambuí), Dusolo 2014.

A BEMISA, em 2011, realizou furos de 
sondagem em um dos depósitos de fosfato/ferro 
da região da Serra do Caeté, no Mato Grosso, 
com definição de recursos potencias de 400 
milhões de toneladas com teor médio de 5% de 
P2O5. Foram realizados testes de concentração 
visando avaliar a capacidade do depósito para 
a produção de concentrado de rocha fosfática 
e/ou fertilizantes fosfatados. Além disso, foram 
desenvolvidos estudos de caracterização 
tecnológica na Universidade de São Paulo (USP) 
e testes de processo na Fundação Gorceix e na 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Os resultados demonstraram a viabilidade 
técnica econômica para a produção de 
concentrado fosfático e fertilizantes fosfatados 
(www.bemisa.com.br).

Também neste período, nas regiões de Patos 
de Minas e Presidente Olegário em Minas Gerais, 
as rochas alcalinas vulcânicas e vulcanoclásticas 
da Formação Patos, do Grupo Mata da Corda, 
foram avaliadas pela Vicenza Mineração. 
As sondagens realizadas permitiram definir 
recursos da ordem de 520 milhões de toneladas 
com teor médio de 3,5% de P2O5, no entorno da 
cidade de Patos de Minas, ainda não viabilizadas 
economicamente, devido as dificuldades de 
obtenção de rotas de concentração do minério.

Recentes trabalhos (Navarro, 2014) indicam o 
potencial do Corpo de Morro Preto para fosfato e 
ETR na Província Alcalina de Goiás que, segundo 
comunicação verbal, estaria sendo reavaliado 
economicamente pela empresa Angloamerican.

A Aguia Resources, em outubro de 2014, 
anunciou a descoberta de ocorrências de 
fosforito preto na Formação Arroio Marmeleiro, 
Escudo Sul Riograndense, no estado do Rio 
Grande do Sul. Segundo a Aguia Resources 
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Figura I.5 – Panorama das reservas mundiais de fosfato (USGS, 2014).

Limited (2014), três camadas de fosforito preto 
foram mapeadas com cerca 700 m a 5 km de 
extensão ao longo do strike, com uma espessura 
aparente de 50 a 200 m, teores de 9 a 20,4 % 
P2O5. 

Ao longo deste trabalho, Projeto Fosfato 
Brasil – Parte II, pretende-se destacar novos 
alvos potenciais e discutir e consolidar aqueles 
já conhecidos.

I.3 – PANORAMA ECONÔMICO 

I.3.1 – Reservas 

Segundo dados do USGS (USGS, 2014), os 
recursos mundiais de fosfato são da ordem de 67 
bilhões de toneladas (ano base-2013). Os dados 
do USGS (2014) foram atualizados tendo como 
referência os reports de companhias individuais, 
Indian Mineral Yearbook, Geoscience Australia 
e International Fertilizer Development Center. 
Os principais países detentores destas reservas 
são (Figura I.5): Marrocos/Sahaara Ocidental 
(75%) que responde pelo maior quantitativo 

de recursos, seguido de China, Argélia, Síria, 
África do Sul, Jordânia, Rússia e Estados Unidos 
da América. O Brasil ocupa a décima segunda 
posição no ranking mundial.

As reservas mundiais de rocha fosfática estão 
associadas a depósitos de origem sedimentar 
(em torno de 85% da oferta mundial), ígnea 
(próximo de 15%) e biogenética (menos que 
1%). As maiores reservas sedimentares estão no 
norte da África, China, Médio Oriente, Estados 
Unidos e Peru. Depósitos significativos de 
fosfato magmático são encontrados no Brasil, 
Canadá, Finlândia, Rússia e África do Sul. A 
maior parte destas mineralizações está inserida 
hoje em áreas continentais, entretanto, novos 
recursos de fosfato estão sendo identificados, 
dimensionados e viabilizados economicamente 
nos oceanos, geralmente associados a 
plataformas continentais e seamounts (a 
exemplo do depósito de Catham, Golden Bay, 
Nova Zelândia; Castle et al. 2012).
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Os maiores depósitos mundiais são 
sedimentares (alto teor) e são encontrados no 
norte da África (Marrocos/Sahaara Ocidental), 
China, Oriente Médio e Estados Unidos da 
América. Os depósitos do norte do Marrocos/
Sahara Ocidental, no norte da África, respondem 
pela imensa maioria dos recursos existentes. A 
figura I.6 destaca a distribuição dos depósitos 
sedimentares no mundo e os de maior 
destaque, a exemplo dos depósitos cretáceos a 
paleocênicos de Bu Craa e Khourigba (Marrocos/
Sahaara Ocidental), Flórida (EUA), Bayovar 
(Peru), Abu Tartur (Egito) e Al-Hisa (Jordânia); 
paleozoicos de Phosphoria Formation (EUA); 
cambrianos a neoproterozoicos de Doushantuo, 
Kayang e Kunyang (China), bacia de Khubsugul 
(Mongólia), Phosphate Hill (Austrália), dentre 
outros.

Figura I.6 – Localização dos principais depósitos mundiais de fosfato sedimentar. Nas elipses brancas destaque 
para os mais importantes: Bu craa e Kourighba (Marrocos/ Sahaara Ocidental), Al-Hisa (Jordânia), Doushantuo 
(China), Bacia de Volta (África), Flórida e Phosphoria Formation (EUA), Bayovar (Peru) e Phosphate Hill (Austrália).

Em termos mundiais, mineralizações 
significativas em rochas ígneas são encontradas 
na Rússia, Brasil, Canadá, África do Sul, Finlândia 
e Zimbabwe (Figura I.7). Na Rússia destaca-
se o complexo de Khibina (Península de Kola) 
e, na África do Sul, o depósito de Palabora. Os 
depósitos magmáticos brasileiros são depósitos 
importantes, alguns considerados como de classe 
mundial dentre os depósitos magmatogênicos. 
Destacam-se os depósitos de Tapira, Araxá, 
Catalão I e II, Maecuru, Salitre I e II, Serra Negra, 
Cajati (Jacupiranga), Anitápolis, Ipanema e 
Santana (Tabela I.3). As sequências vulcânicas e 
vulcanoclásticas, correlatas aos principais corpos 
alcalino-carbonatíticos produtores no Brasil, da 
Unidade Mata da Corda, estão sendo avaliadas 
também como fonte potencial para fosfato.
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Figura I.7 – Localização dos principais depósitos de fosfato relacionados a rochas ígneas alcalino-carbonatíticas. 
Fonte: modificado de Brod (2008).

Segundo Fonseca (2014), as reservas 
brasileiras foram revisadas perfazendo uma 
reserva lavrável com total de 315 Mt de P2O5. O 
autor ressalta que entre 2008 e 2013 o DNPM 
aprovou 22 relatórios finais de pesquisa e uma 
reavaliação de reservas, o que demonstra o 
interesse das empresas nessa substância. De 
2010 até 2014, apesar de alguns não constarem 
ainda como dados oficiais, novos recursos estão 
sendo dimensionados e divulgados em reports 
apresentados por empresas privadas em seus 
sites oficiais (Annual Report de junho/2014 da 
AGR, capítulos V e XI desta publicação, www.
dusolo.com): (i) depósito de Lucena (Cretáceo 
da Bacia Paraíba, com recurso estimado pela 
Águia Resources de 55Mt com teor médio 
de 6% P2O5); (ii) depósito de Santana (corpo 
alcalino-carbonatítico no sul do Pará, com 
recurso estimado pela Mbac-Itafós de 60,36Mt 
a 12,04% P2O5 e 26,59Mt a 5,56%), (iii) depósito 
de Três Estradas (corpo alcalino-carbonatítico no 

Escudo Sul Riograndense-RS, recurso indicado 
15,2 Mt @ 5,02% P2O5 e recurso inferido 
de 54,9 Mt @ 3,98% P2O5); (iv) depósito de 
Bonfim (Bacia Bambuí – Estado do Tocantins 
com recurso estimado pela Du Solo – Eaglestar 
de 18 Mt a 6% P2O5); (v) depósito do Mata da 
Corda (em Minas Gerais, com recurso estimado 
pela Vicenza de 520Mt, teor de 3,5% P2O5); (vi) 
Projeto Jauru, em Mirassol do Oeste–MT (com 
recurso estimado pela Bemisa de 400Mt a 5% 
P2O5 e uma expectativa de maiores volumes e 
teores em outro alvo do projeto – comunicação 
verbal gerente do projeto em 2015). A CPRM 
também fez um revisão no depósito de Miriri 
considerando novas descrições e cut-off de 3% 
obtendo recursos da ordem de 33Mt a um teor 
médio de 8,87%P2O5.

As reservas mundiais de fosfato ocorrem 
principalmente em rochas sedimentares, com 
teores entre 25-33% de P2O5, cujas características 
são a maior uniformidade e mineralogia mais 
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simples. Entretanto, as maiores reservas 
brasileiras ocorrem em rochas ígneas alcalino-
carbonatíticas e mantos de intemperismo 
associados, com teores médios variando entre 
4 e 15% de P2O5, de mineralogia mais complexa 
(visto que compreendem minério magmático 
primário e manto secundário enriquecido), com 
baixo grau de uniformidade, resultando em um 
aproveitamento industrial mais complexo e, 
consequentemente, mais custoso. Os depósitos 
magmáticos brasileiros respondem por cerca de 
80% da produção nacional de fosfato. Por este 
motivo, o preço médio brasileiro de fosfato é 
maior que o praticado no mundo (Souza et al., 
2009).

As reservas brasileiras estão concentradas, 
principalmente, nos estados de Minas Gerais e 

Goiás (depósitos da Província do Alto Paranaíba 
e Rocinha/Lagamar). O restante das reservas 
está associado aos estados de São Paulo, 
Santa Catarina, Ceará (depósito de Itataia), 
Pernambuco, Bahia, Paraíba, Tocantins, Pará, Rio 
Grande do Sul e Mato Grosso.

Os depósitos sedimentares no Brasil 
representam cerca de 20% das reservas oficiais. 
Destacam-se: os depósitos neoproterozoicos de 
Rocinha e Lagamar, em Minas Gerais, Arraias 
(norte de Goiás/Sul do Tocantins) e Irecê na 
Bahia; os depósitos cretáceos de Olinda/
Igarassu e Miriri, nos estados de Pernambuco e 
Paraíba (Tabela I.4). Atualmente, os depósitos 
neoproterozoicos, Bacia Bambuí/Una, podem 
ser considerados como os de maior valor 
econômico de fosfato sedimentar no Brasil.

Complexo Localização Tamanho (Mt) Teor (%)

Khibina (Devon.) Península de Kola 4000 15
Tapira (Cret.Sup.) Alto Paranaíba (Brasil) 1381 8,19

Kovdor (Devon.) Península de Kola 700 7
Catalão I (Cret.Sup) Alto Paranaíba (Brasil) 966 8,5
Palabora (Prot.Inf.) África do Sul 600 7
Araxá (Cret.Sup.) Alto Paranaíba 

(Brasil)
210
414

>10
3,3

Siilinjarvi Finlândia 470 4
Catalão II (Cret.Sup) Alto Paranaíba (Brasil) 400 9,2
Sukulu Uganda 230 13
Cajati (Jacupiranga) São Paulo (Brasil) 80 5,3
Anitápolis Santa Catarina

(Brasil)
53,5

206,5
8

5,9
Maecuru Pará (Brasil) 200 15
Salitre /Serra Negra Minas Gerais (Brasil) 908 5 a 11
Ipanema São Paulo (Brasil) 117 6,7
Juquiá São Paulo (Brasil) 18 10
Angico dos Dias Bahia (Brasil) 62,5 8 a 15,4
Santana Pará (Brasil) 60,36 12,04
Três Estradas Rio Grande do Sul (Brasil) 70,1 4,2
Mata da Corda Minas Gerais (Brasil) 520 3,5

Tabela I.3 – Uma comparação entre os depósitos de fosfato magmatogênico brasileiros e os maiores depósitos 
mundiais (Brod et al. 2004; Moraes Filho & Moraes, 2001; www.mbacfert.com, 2014; Aguia Resources 2014, 
2015; Ribeiro et al. 2014). 
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Tabela I.4 – Dados econômicos dos depósitos sedimentares brasileiros. Fonte: Dardenne & Schobbenhaus 
(2001), Itafós Mineração, 2014 (http://mbacfert.com/assets/operational/itafos/default.aspx), Projeto Miriri 
reavaliado em Wosniak et al. (inédito), Aguia Resources Limited 2013, www.bemisa.com.br (2014); Dusolo, 
2014.

Depósito Localização Tamanho 
(Mt)

Teor (%)

Rocinha Minas Gerais (Brasil) 415 10 a 15

Lagamar Minas Gerais (Brasil) 5 30 a 35

Arraias Tocantins/Goiás (Brasil) 64,8 5,07

Bonfim/Amaury Tocantins (Brasil) 22 6 a 15
Irecê Bahia (Brasil) 40 15 a 35
Olinda /Igarassu Pernambuco (Brasil) 96 18

Miriri Paraíba (Brasil) 33 8,87
Lucena Paraíba (Brasil) 55 6
Jauru-Serra do 
Caeté

Mato Grosso (Brasil) 400 5

I.3.2 - Produção

A produção mundial de P2O5 de 2013 foi 
de 224 milhões de toneladas (USGS 2014), 
um crescimento de cerca de 3% em relação a 
produção de 2012. Os seis maiores produtores 

foram China, Estados Unidos da América, 
Marrocos-Oeste Saara, a Federação Rússia, 
Jordânia e Brasil (Figura I.8) que têm, totalizado 
juntos, cerca de 82% da produção mundial.

Figura I.8 – Produção mundial de fosfato (Dados do USGS, 2014).
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A produção brasileira de 2013 foi menor que 
a produção de 2012 (Fonseca 2014). Segundo 
Fonseca (2014), neste ano foram mineradas 39 
milhões de toneladas de Run of Mine - ROM em 
10 minas brasileiras. O teor médio desse minério 
foi de 9,6% de P2O5. Essa produção, beneficiada, 
resultou em 6,7 milhões de toneladas a um teor 
médio de 37% de P2O5.

Segundo este mesmo autor (op.cit.), o Estado 
de Minas Gerais foi o responsável pela maior 
produção (49% do fosfato nacional), seguido de 
Goiás (com 36%), São Paulo (10%), Bahia (4%) 
e Tocantins (1%). Em Minas Gerais as operações 
foram nos municípios de Tapira, Araxá, Patos 
de Minas e Lagamar. Tapira é o maior produtor 
de rocha fosfática do Brasil e os municípios de 
Patrocínio e Serra do Salitre, apesar das extensas 
reservas, ainda não iniciaram a produção. 
Em Goiás as operações estão localizadas nos 
municípios de Catalão e Ouvidor, em São Paulo 
no município de Cajati e, na Bahia, em Campo 
Alegre de Lourdes e Irecê.

Segundo Fonseca (2014), a empresa Vale foi 
responsável por 71% da produção nacional em 
2013 (minas de Catalão, Tapira, Araxá, Cajati e 
Patos de Minas), seguida por Anglo/Copebrás, 
com 21%, Galvani, com 7,2% e as empresas 
MBAC e Socal completam a produção. 

Outros projetos estão previstos para entrar 
em produção até 2017-2018 (ANDA 2013; 
Fonseca 2014; Brasil Mineral 348 e 349, 2015). 
No Ceará, o consórcio INB/Galvani pretende 
iniciar a construção da usina de beneficiamento 
da jazida situada em Santa Quitéria/Itataia no 
início de 2015, com previsão de produção de 
fertilizantes fosfatados e yellow cake em 2017, 
com investimento previsto da ordem de US$400 
milhões. Em Serra do Salitre-MG, a Galvani e 
a Yara International (que comprou 60% deste 
ativo)estavam com projeto em implantação em 
2015, no qual deveriam ser investidos US$ 400 

milhões, com produção de rocha fosfática de 
cerca de 1,2 Mt/ano e 180 mil toneladas de ácido 
fosfórico. Em Angico dos Dias, jazida situada em 
Campo Alegre de Lourdes-BA, a Galvani pretende 
ampliar a produção de rocha fosfática para 360 
mil toneladas/ano, com projeto previsto para 
operar em 2017, com investimentos menores, 
em torno de US$ 20 milhões. Em Irecê-BA, a 
mesma empresa prevê a ampliação da produção 
de rocha fosfática a partir da produção associada 
ao minério primário (de 100 mil para 200 mil 
toneladas/ano). Em Patrocínio/Serra do Salitre 
a Vale deverá implantar mina e planta com 
capacidade para a produção de 1,1 milhões de 
tonelada de rocha fosfática, 500 mil toneladas/
ano de superfosfato simples, 330 mil toneladas/
ano de superfosfato triplo e 120 mil toneladas/
ano de fosfato bicálcico, que representam 
investimentos da ordem de US$ 1,150 bilhões. 
A MBAC inaugurou em 2013 a usina de 
beneficiamento em Arraias/TO, com capacidade 
instalada de produzir 500 mil toneladas/ano, 
mas que produziu no primeiro ano 100 mil 
toneladas. A viabilidade econômica do projeto 
de Santana no Pará está sendo estudada e 
a previsão é que necessite de investimentos 
da ordem de US$500 milhões produzindo na 
primeira etapa 500 mil toneladas/ano de SSP. 
A Mbac também apresenta avanços no estudo 
conceitual do projeto Araxá, prevendo ainda 
em 2018 a implantação de mina e planta com 
produção de 1,5 milhões de toneladas/ano 
de rocha fosfática e superfosfato simples, 200 
mil toneladas/ano de ácido fosfórico, 200 mil 
toneladas/ano de superfosfato triplo e 100 mil 
toneladas /ano de fosfato bicálcico (ANDA 2013). 
Entretanto, no início de janeiro de 2015, a MBAC 
colocou a planta de fosfato Itafós, em Arraias 
(TO), em modo mínimo de produção e estuda 
a suspensão temporária das operações como 
medida para conservar capital de giro. A Anglo/



Projeto Fosfato Brasil - Parte II 

48

Copebrás tem realizado estudos com o objetivo 
de aumentar a capacidade produtiva em sua 
jazida de Catalão/Ouvidor-GO e na usina de 
Cubatão-SP. A B & A mineração deverá também 
produzir o termofosfato em seu projeto Bonito 
(PA), com previsão de disponibilização de 100 
a 150 mil toneladas/ano do produto. A Dusolo 
Fertlizer adquiriu recentemente uma planta de 
beneficiamento com capacidade para processar 
80 mil toneladas/ano e que pode ser ampliada 
para 160 mil toneladas/ano para seu projeto 
Bonfim, prevendo a produção de fertilizante 
natural para aplicação direta (DANF) com 18% 
P2O5, no Tocantins (Brasil Mineral, março de 
2015). Quarenta mil toneladas desta produção 
já tem contrato assinado para venda a um preço 
médio de R$250,00 por tonelada.

Como a produção não tem aumentado para 
suprir a demanda isso tem sido realizado através 
do aumento das importações. Segundo Fonseca 
(2014), a questão da dependência brasileira dos 
fertilizantes tem sido muito debatida e desde 
2007-2008, quando houve a explosão dos preços 
internacionais de quase todas as commodities, 
que vários estudos têm sido realizados visando 
diminuir essa dependência, já que o país através 
de ações estratégicas poderia aumentar sua 
produção nacional. Como parte destas ações, 
acredita-se que a partir de 2020 o Brasil possa 
alcançar a autossuficiência com a previsão de 
produção dos novos projetos aqui apresentados, 
o que garantiria as demandas pelo menos a curto 
prazo (Kulaif 2009, Fonseca 2014).

Portanto, à curto, médio e longo prazo, para 
reverter de maneira confortável esta situação é 
fundamental a efetivação dos projetos previstos, 
o contínuo estímulo a produção e a pesquisa 
visando a ampliação das reservas brasileiras.

I.3 – OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

O Projeto Fosfato Brasil tem como objetivo 

a ampliação do conhecimento dos depósitos e 
ocorrências já existentes no Brasil e a ampliação 
das reservas brasileiras de fosfato, através da 
avaliação do potencial brasileiro para novos 
alvos.

O projeto tem como objetivos específicos:

- Reconhecimento dos principais depósitos 
de fosfato no Brasil, com identificação dos 
principais controles das mineralizações, com 
caracterização química, física e mineralógica das 
mineralizações.

-  Identificação  de novas áreas a serem 
pesquisadas, tendo como base os ambientes 
geológicos favoráveis para depósitos 
magmatogênicos e sedimentares, em 
consonância com os recursos orçamentários 
previstos para esta ação do governo federal.

- Treinamento das equipes da CPRM na 
pesquisa para depósitos de fosfato sedimentar 
e magmático.

-      Execução de estudo orientativo de prospecção 
geoquímica em depósitos conhecidos para 
verificar: assinatura geoquímica dos depósitos, 
o meio de amostragem mais efetivo (solo, 
sedimento de corrente etc.), método de 
preparação ideal da amostra (fração a analisar, 
grau de cominuição etc.), tipo de ataque 
(digestão) mais efetivo (total x parcial x seletivo) 
e método analítico mais efetivo.

-   Execução de estudo orientativo de geofísica 
aérea e terrestre para verificação das 
assinaturas magnetométricas, cintilométricas e 
gamaespectométricas.

- Realização de estudos orientativos 
espectroradiométricos para composição 
de biblioteca espectral de depósitos de 
fosfato e verificação da aplicabilidade 
da espectroradiometria para estudos de 
depósitos de fosfato alcalino-carbonatíticos e 
sedimentares.
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-  Aquisição de dados geológicos espaciais, re-
processamento de dados de gamaespectrometria, 
magnetometria, com integração em Sistema de 
Informações Geográficas, para identificação de 
alvos potenciais.

- Nas áreas de pesquisa sedimentares: (i) 
realização de perfis geológicos com coleta 
de amostras de rocha e testes com o uso de 
molibdato de amônia e fluorescência portátil, 
segundo os ambientes mais favoráveis; (ii) 
prospecção geoquímica de sedimentos de 
corrente e de concentrado de minerais pesados 
para identificação de alvos geoquímicos; (iii) 
prospecção aerogeofísica para identificação de 
alvos geofísicos de interesse.

-  Para a seleção de áreas com potencial para 
depósitos magmatogênicos: (i) identificação de 
assinaturas geofísicas similares aos depósitos 
alcalino-carbonatíticos já conhecidos; (ii) 
follow up geológico na anomalia; prospecção 
geoquímica de sedimentos de corrente, 
concentrado e solo na área associada à anomalia. 

-  Follow up geológico nas anomalias geo-
químicas definidas nas bacias sedimentares 
pesquisadas.

- Amostragem das rochas ígneas com 
estudos litogeoquímicos e, eventualmente, 
mineraloquímicos.

-   Consistência, recadastramento e alimentação 
da base de dados de recursos minerais, com 
atualização de bibliotecas específicas para as 
tipologias de depósitos existentes.

I.4 - MÉTODOS

Para a execução do Projeto Fosfato Brasil 
– Parte II as atividades seguiram o mesmo 
padrão de métodos desenvolvidos no Projeto 
Fosfato Brasil – Parte I (abram et al. 2011). As 
atividades foram desenvolvidas seguindo duas 
linhas de trabalho, executadas em paralelo e em 

consonância:

(1) metodológica – com reconhecimento 
dos controles, assinaturas geológicas, 
geofísicas, geoquímicas e espectrais das 
principais mineralizações magmatogênicas e 
sedimentogênicas conhecidas no Brasil; 

(2)  prospectiva  –  com  a  aplicação de 
métodos de prospecção geológica, geofísica e 
geoquímica em ambientes geológicos favoráveis 
selecionados. 

I.4.1 - Linha de trabalho metodológica

Segundo a linha metodológica estabelecida, 
nesta segunda parte do Projeto Fosfato Brasil 
foram tratados e finalizados os orientativos 
geoquímicos de solo, sedimentos de corrente e 
concentrado de bateia, e foi dada a continuidade 
aos estudos espectroradiométricos.

Nos estudos orientativos foram considerados 
os seguintes aspectos: 

(i) Nos estudos orientativos geoquímicos para 
solo foi verificado o comportamento do P e 
de suas associações em perfil e variações no 
horizonte B, e testadas a pulverização rocha 
total e peneiramento a 80#, com análises por 
extração por 4 ácidos (4A) e Água Régia. Foram 
verificadas as feições de melhor contraste, 
dispersão e associações geoquímicas.  Os alvos 
selecionados para os estudos orientativos foram:

-   Bacia  de  Pernambuco-Paraíba, região 
de Paulista, representando depósitos 
sedimentogênicos do Cretáceo Superior.

- Bacia de Irecê, na Bahia, região de Canarana, 
representando depósitos sedimentogênicos 
carbonáticos do Neoproterozoico.

- Complexo  alcalino-carbonatítico de Serra 
Negra, em Minas Gerais, representando 
depósitos magmatogênicos cretáceos.

- Itataia no Estado do Ceará, representando 
depósitos de natureza predominantemente 
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hidrotermal.

- Rocinha-Lagamar-Ponte Caída, representando 
depósitos sedimentogênicos associados a uma 
seqüência rítmica, com intercalações entre 
ardósias, metassiltitos, fosforitos e quartzitos, 
associadas ao membro Rocinha do Grupo 
Vazante, correlacionável ao Grupo Bambuí.

- Campos Belos/Arraias- englobando os estados 
de Goiás e do Tocantins, representando depósitos 
sedimentogênicos neoproterozoicos associados 
a fosforitos e siltitos fosfatados da Formação 
Sete Lagoas da base do Grupo Bambuí.

(ii) Nos estudos orientativos espectro-
radiométricos, o trabalho foi desenvolvido 
em parceria com o Prof. Carlos Roberto de 
Souza Filho, Laboratório de Espectroscopia de 
Reflectância (LER), do Instituto de Geociências 
da Unicamp. O trabalho está sendo elaborado 
com base no reconhecimento de assinaturas 
geológicas e espectrais das mineralizações 
e rochas adjacentes, visando a avaliação de 
critérios espectrais. As amostras foram coletadas 
nos depósitos de Catalão, Tapira, Araxá, Cajati, 
Arraias, Itataia, Bodoquena, Irecê e Canarana 
(Bacia de Irecê), Olinda/Miriri e Rocinha-Lagamar 
e depósito de Altamira (Bacia do Amazonas). 
Tem como base do trabalho as análises 
petrográficas, resultados litogeoquímicos e 
estudos de Difratometria de Raios-X (DRX), 
obtidos pelo método do pó. As amostras foram 
coletadas da zona mineralizada, da encaixante 
adjacente, do solo superficial e ao longo de 
todo o perfil de solo na zona mineralizada. O 
trabalho está sendo desenvolvido segundo as 
seguintes etapas: (1) Etapa de Campo - com 
coletas de amostras de rochas e solos dos 
principais alvos de estudo e, reconhecimento 
geológico das unidades presentes na área. (2) 
Estudo petrográfico - descrição macroscópica e 
microscópica das amostras coletadas na etapa 
de campo, visando a caracterização litológica 

textural, mineralógica e modal das mesmas; 
(3) Análises por difratometria de raio-X para 
identificação de fases minerais; (4) Análise 
espectral - foi realizada através da aplicação 
de medidas espectrorradiométricas em 
laboratório das amostras coletadas em campo; 
(5) composição de biblioteca espectral, estudo 
das respostas espectrais obtidas, tratamento 
digital da imagem ASTER (Advanced Spaceborne 
Thermal Emission and Reflection Radiometer), 
análise espectral da imagem e tratamento dos 
dados obtidos, com aplicação de diferentes 
metodologias de mapeamento hiperespectral 
aplicado às imagens multiespectrais do sensor 
ASTER.

I.4.2 – Linha de trabalho prospectiva

Na prospecção foi dada a continuidade 
dos trabalhos de pesquisa, iniciado em 2009, 
segundo dois métodos distintos: um para a 
pesquisa de depósitos sedimentares e outro 
para identificar novos potenciais para depósitos 
magmatogênicos.

Na pesquisa de depósitos sedimentares os 
trabalhos consistiram: (i) etapa 1 - seleção de 
áreas com base no ambiente geológico favorável; 
(ii) etapa 2 - realização de perfis geológicos, 
contemplando situações geológicas potenciais, 
com coleta de amostras de rocha, testes de 
campo com molibdato de amônia/fluorescência 
portátil e encaminhamento de amostras 
com resultado positivo ou situação geológica 
favorável para análise litogeoquímica, além de 
prospecção geoquímica regional com coleta de 
amostras de sedimentos de corrente e também 
concentrado de minerais pesados (visando 
também identificar outros bens minerais), com 
densidade de 1 amostra por 8 a 10 km2, para 
delimitação de alvos geoquímicos; (iii) etapa 
3 - os alvos geoquímicos e geológicos foram 
submetidos a estudos geológicos de detalhe 
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com mapeamento geológico de detalhe e coleta 
de amostras de rocha e solo.

Estes trabalhos foram desenvolvidos em 
diversas áreas: bacias neoproterozoicas do 
Bambuí-MG/GO/TO/BA (Áreas Carinhanha, 
Januária e Arraias) e, Corumbá-MS, Itaiacoca-
SP e Irecê-BA; Formação Pimenteira/Bacia do 
Parnaíba-PI, Grupo Curuá/Bacia do Amazonas-
PA, Alto Tapajós-AM e; no Cretáceo das bacias 
Pernambuco-Paraíba e Potiguar (Figura I.9).

Na pesquisa de áreas com potencial para 
depósitos de fosfato magmatogênicos (Figura 
I.9), a estratégia foi: (i) etapa 1 - processamento 
e avaliação de dados aerogeofísicos existentes, 
dando preferência aos dados de levantamentos 
mais novos com menor espaçamento entre 
linhas de vôo e/ou a aerolevantamentos em 
áreas potenciais tendo em vista os ambientes 
geológicos favoráveis. Nessa etapa foram 
investigados 6 levantamentos aerogeofísicos 
para pesquisa de assinaturas compatíveis 
com corpos alcalino-carbonatíticos, a saber: 
Paraná/Santa Catarina (CPRM, 2011), Médio 

Figura I.9 – Áreas selecionadas para a pesquisa de fosfato período 2009-2014 pelo Projeto Fosfato Brasil. 

São Francisco (CPRM, 2009), Campo Alegre de 
Lourdes/Mortugaba (Lasa 2006), Pernambuco-
Piauí (CPRM, 2006), Província Mineral Parima-
Uraricoera (CPRM, 2001) e Centro Leste de 
Roraima (CPRM 2011). A investigação permitiu 
a seleção de 122 anomalias definidas como 
potenciais. (ii) etapa 2 - as anomalias potenciais 
foram investigadas em trabalhos de campo, 
com reconhecimento geológico, amostragem 
de rocha, solo, sedimento de corrente e/
ou concentrado de minerais pesados e, por 
vezes, geofísica terrestre; (iii) etapa 3 - estudos 
laboratoriais, com o uso de petrografia, 
litogeoquímica e mineraloquímica; (iv) etapa 4 - 
integração dos dados obtidos.

Amostragem

Todos os procedimentos de amostragem 
geoquímica para sedimentos de corrente, 
concentrado de minerais pesados, solo e rocha  
(Tabela 1.5) seguiram os mesmos utilizados e 
descritos no capítulo 1 do Projeto Fosfato Brasil 
– Parte I  (Abram et al., 2011).
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Período Sedimento 
Corrente Concentrado Solo Rocha Área km²

2009 a 2011 5665 5159 2793 565 205.259,25

2012 a 2014 1104 849 7871 1437 268.547,3

Tabela I.5 - Principais dados de produção

I.5 - ESTUDOS LABORATORIAIS

Os estudos laboratoriais, nesta segunda fase 
do projeto, constaram de estudos petrográficos, 
análises químicas, análises por difratometria de 
Raios X e Microscopia Eletrônica por Varredura.

As análises químicas de sedimentos de 
corrente, solo e rocha, além das análises 
mineralométricas foram realizadas nos 
laboratórios da SGSGeosol. Em anexo a este 
relatório encontram-se os estudos de QA/QC 
realizados com as amostras analisadas até esta 
fase do projeto. As amostras de rocha foram 
analisadas pelo método de fusão metaborato 
de lítio, leitura ICP ou Fluorescência de Raios 
X, pacotes SGS ICP95A/IMS95A e XRF79C. As 
amostras de solo e sedimento de corrente em 
grande parte foram analisadas pelo método 
de extração multiácida, leitura ICP-AES/MS 
combinação dos pacotes SGS ICP40B/ICM40B, 
para determinação de 50 elementos, conforme 
estudos orientativos realizados. Em algumas 
áreas o Au foi analisado por extração em água 
régia e leitura AAS. Em poucos casos o sedimento 
de corrente foi analisado pelo método padrão 
da CPRM, que é o de extração via água régia 
e leitura ICP-OES e ICP-MS (pacote ICM14B da 
SGSGeosol). 

As análises de difratometria foram feitas no 
laboratório de Raios X da Universidade Federal 
do Pará e no laboratório da CPRM na SUREG-
Manaus, análises realizadas respectivamente 

pelo Prof. Dr. Rômulo S. Angélica e pela 
pesquisadora em geociências Liliane C. de 
Albuquerque Moura Mafra. Em ambos os casos 
as análises foram realizadas em Difratômetro de 
Raios-X modelo X´PERT PRO MPD (PW 3040/60), 
da PANalytical, com Goniômetro PW3050/60 
(Theta/Theta) e com tubo de raios-x cerâmico 
de anodo de Cu (K_1 1,5406 Å), modelo 
PW3373/00, foco fino longo, 2200W, 60kv. A 
aquisição de dados foi feita com o software X'Pert 
Data Collector, versão 2.1a, e o tratamento dos 
dados com o software X´Pert HighScore versão 
2.1b, também da PANalytical. As amostras 
foram pulverizadas com em gral de ágata em 
granulometria compatível e preenchidas em 
porta amostra específico para a análise.

A análise por microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) foi feita no laboratório da 
Superintendência de Belém,  em um microscópio 
modelo Zeiss LS15. Foi utilizado o modo de 
Alto Vácuo (3,0 – 1,5 10 -5 mPa) e filamento de 
Tungstênio. As lâminas polidas foram cobertas 
por uma película de ouro de 10 µm de espessura.

As imagens de elétron retroespalhado 
(Backscattered Eletron - BSE) dos cristais foram 
obtidas com voltagens de 17,5 a 20 kV, correntes 
entre 350 e 370 nA, distâncias de trabalho de 8 a 
9 mm e ampliação entre 330 e 830 vezes.

As análises da composição química dos 
minerais foram por espectrometria por dispersão 
de energia (Energy Dispersive Spectrometry – 
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EDS) de raios X. Estas análises foram feitas com 
voltagem de 20kV, correntes de 450 a 500 nA e 
distância de trabalho de 8,5mm. Os resultados 
obtidos foram padronizados por espectros de 
energia de padrões do programa AZTec da Oxford 
Instrumentos. Resultados com desvio padrão 
acima de 10% da concentração do elemento 
foram descartados do cálculo da composição 
dos minerais, podendo esses estar presentes 
nos minerais em baixas concentrações como 
impurezas aprisionadas no retículo cristalino 
ou marcar incipiente alteração secundária dos 
minerais analisados.

As medidas espectrais foram realizadas 
no espectrorradiômetro FieldSpec-3 High 
Resolution (da Analytical Spectral Devices – ASD), 
pertencente ao Laboratório de Espectroscopia 
de Reflectância (LER), do Instituto de Geociências 
da Unicamp.

I.6 - O PROCESSAMENTO DOS DADOS 
GEOQUÍMICOS

O processamento dos dados geoquímicos 
de sedimento de corrente, de uma maneira 
geral, seguiu o mesmo ordenamento do Projeto 
Fosfato Brasil – Parte I, a saber:

Base de dados

• Base geoquímica disponibilizada em arquivos 
Excel;

• Mapas de drenagem e outros em arquivos 
ArcGIS 9.2/3;

• Resultados reportados como < LD (limite de 
detecção) foram transformados para metade 
desse valor.

Tratamento QA\QC

• Descartados os elementos com resultados em 
que ao menos um dos pares de duplicata de 
laboratório ou duplicata de campo para <LD;

• Realização de análise de variância com 

os resultados de duplicata de campo, a fim 
de verificar se o erro de amostragem foi 
suficientemente menor do que a variabilidade 
geoquímica, utilizando gráficos tipo pizza 
indicando % (idealmente < 20% - Ramsey et al., 
1992);

• Plotagem das duplicatas laboratoriais para cada 
elemento no gráfico de Howarth & Thompson 
(1978) indicando a faixa de 10 % de precisão.

Tratamento univariado

• Montagem da tabela com sumário estatístico 
de cada elemento contendo: N dados; N dados 
válidos (>LD); Min; Max; Média; Mediana; 
Quartis; Desvio padrão; Coeficiente de Variação; 
Média geométrica e desvio padrão geométrico e 
outros considerados pertinentes;

• Construção de Box plots com os dados brutos 
conforme default do software Statistica;

• Construção de mapas para cada elemento com 
os intervalos de valores dados pelo Box plot: 
<25%; 25%-75%; 75%-bigode; >bigode;

•    Elementos com pouca discriminação de valores 
foram representados no mapa em faixas de 
valores arbitrários.

Tratamento multivariado

• Eliminação da base os elementos com >30% 
dos resultados <LD e/ou de baixo contraste (< 3x 
LD);

• Diversas metodologias foram utilizadas no 
processamento dos dados multielementares;

• Com os dados normalizados foi construída 
matriz de correlação Pearson entre os elementos 
e plotagem em gráficos binários ilustrando as 
correlações obtidas;

• Aplicou-se preferencialmente as análises de 
Principais Componentes, ou similar, buscando 
associações geoquímicas que apresentaram 
significado geológico de interesse com especial 
ênfase para mineralizações de fosfato. Produção 
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de mapas ilustrando as associações geoquímicas 
para comparação com os dados geológicos.

I.7 - LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS

Os equipamentos empregados nos 
levantamentos aéreos dos nossos trabalhos de 
geofísica são os seguintes:

Sistema Aeromagnetométrico

Magnetômetro com censor de vapor de césio 
das marcas Scintrex GS-2 ou Geometrics G-822A, 
montado na cauda da aeronave (tipo stinger), 
com resolução de 0,001 nT e faixa de leitura entre 
20.000 e 95.000 nT. O sinal é recebido através de 
um pré-amplificador localizado na base do cone 
da cauda da aeronave e enviado ao sistema de 
aquisição e compensação aeromagnética (FADAS 
ou RMS DGR-33). As leituras do magnetômetro 
são realizadas a cada 0,1 s, o que equivale, para 
a velocidade média da aeronave (277 km/h), a 
uma medida a cada 7,7 metros (CPRM, 2008)

Sistema Aeogamaespectrométrico

Gamaespectrômetro Exploranium GR-820 ou 
Pico Envirotec GRS-410, com 256 ou 512 canais 
espectrais, respectivamente. O espectro de cada 
um dos detectores é analisado individualmente 
para determinação precisa dos fotopicos de 
potássio, urânio e tório. A correção linear á 
aplicada individualmente para cada cristal, 
mantendo o espectro permanentemente 
alinhado. As radiações gama detectadas 
são somadas e as leituras reduzidas a uma 
única saída. As leituras são efetuadas a cada 
1 s, representado medições a intervalos de 
amostragem média de aproximadamente 77 
metros (CPRM, 2008).

No caso do Exploranium GR-820, o sistema 
detector voltado para baixo é constituído por 
três conjuntos de cristais de iodeto de sódio 
(NaI) sendo dois de 1024 polegadas cúbicas e 
um de 512 polegadas cúbicas, totalizando 2.560 

polegadas cúbicas. O sistema detector voltado 
para cima é constituído por dois cristais de 256 
polegadas cúbicas, totalizando 512 polegadas 
cúbicas (CPRM, 2008).

No caso do Pico Envirotec GRS-410, o sistema 
é constituído por três conjuntos de cristais 
de iodeto de sódio (NaI) de 1024 polegadas 
cúbicas, totalizando 3.072 polegadas cúbicas de 
detectores voltados para baixo, e dois cristais 
de 256 polegadas cúbicas voltados para cima, 
totalizando 512 polegadas cúbicas. Os detectores 
para cima monitoraram radiações decorrentes 
da influência do radônio na faixa energética do 
canal de urânio (1,66 a 1,86 MeV) (CPRM, 2008).

Cintilometria Terrestre

Cintilômetro GR-110G de contagem total 
fabricado pela Exploranium. Neste equipamento 
um cristal de iodeto de sódio converte raios gamas 
em flashes de luz cujo brilho é proporcional ao 
nível da radiação gama medida. Esses flashes de 
luz são detectados por um tubo fotomultímetro 
de alto ganho, é amplificado e em seguida 
alimenta um circuito que aceita todos os sinais 
acima de uma determinada energia. Estes sinais 
ou pulsos são contados por um período de 1 s 
e apresentados em um display de cristal líquido 
em contagens por segundo.

Gamaespectometria terrestre

Na gamaespectometria terrestre foi utilizado, 
de uma maneira geral, equipamento RS-125 
Super-SPEC, RADIATION SOLUTION INC e também 
RS-230. Foi utilizada a configuração “Assay” onde 
permite a obtenção de medidas em pontos pré-
estabelecido de acordo o planejamento prévio 
ou em locais de interesse in situ, fornecendo 
os canais de contagem total, potássio, tório e 
urânio. As coordenadas XY foram anotadas em 
caderneta e obtidas através de um GPS Garmin 
durante o campo.

Diariamente na ‘Base de Trabalho’ (Hotel) 
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todos os dados eram visualizados no programa 
RS Analyst Os dados de gamaespectrometria 
foram exportados para uma planilha excel ou 
para um arquivo *.gdb, após formatação de 
equivalência a partir de um arquivo *.txt. Então, 
foram adicionados os valores de coordenadas 
anotados na caderneta de campo obtidos 
independentemente por um GPS, no caso um 
GARMIN.

Feito isto, os valores dos canais de potássio, 
tório e urânio, assim como o de contagem total 
foram plotados no mapa a partir de um sistema 
de coordenadas escolhido e de unidade desejada 
(cps, %, ppm, µR/h, etc). 

Magnetometria terrestre

Foi utilizado o equipamento GSM-19 
Overhauser, GEM SYSTEM, com os seguintes 
parâmetros: sensibilidade-0.022 nT/√Hz, 
resolução-0.01 nT, acurácia absoluta-+/- 0.1 nT, 
faixa de trabalho-20,000 to 120,000 nT, gradiente 
de tolerância-< 10,000 nT/m, amostragem-60+, 
5, 3, 2, 1, 0.5, 0.2 sec, temperatura de 
operação--40°C to +50°C. Foram utilizados dois 
magnetômetros: um para a aquisição de dados e 
outro utilizado na correção da variação diurnal. 
Foi utilizada a configuração “Walk” onde é 
necessário que o equipamento tenha entrada 
para o GPS que vêm no kit da GEM SYSTEM. Neste 
caso, havia um magnetômetro apenas disponível 
para essa configuração. O interessante neste 
tipo de aquisição é que o período de obtenção 
dos dados é de T = 2,0 segundos no mínimo 
(o utilizado), ou seja, a cada 2,0 segundos o 
aparelho armazena as coordenadas XY e os 
valores do campo medido nas mesmas de forma 
contínua no perfil de aquisição. O controle de 
qualidade do perfil foi realizado em tempo real 
através de um GPS Garmin. Outro magnetômetro 
foi utilizado na configuração “Base”, cujo ponto 
de alocação estava distante 1,60 km da primeira 

linha N-S (mais a leste) e 2,60 km da última linha 
N-S. Nessa configuração o período mínimo de 
mensuração é de T = 3,0 segundos.

Após todo o processo de edição dos dados 
como remoção de perfis, ou parte destes, cujo 
GPS não registrou as coordenadas e/ou as 
amplitudes do campo, os mesmos foram editados 
de forma que fossem aceitos no formato *.gdb 
para posterior tratamento no software Oasis 
Montaj 8.2, da Geosoft. Importado o banco de 
dados para o programa, foram removidos os 
spykes (picos ruidosos que deslocam os valores 
absolutos dos perfis mascarando os dados reais 
de fontes naturais) nas medidas realizadas em 
ambas as configurações.

Posteriormente, foram realizados 
procedimentos de interpolação dos dados 
obtidos pelo magnetômetro na configuração 
“base” para amarração no tempo com os da 
configuração “walk”, cujo objetivo é correlacionar 
as medidas de ambos onde os períodos são 
distintos e respectivamente Tb = 3,0 s e Tw = 2,0 
s. Com isso, o magnetômetro de caminhamento 
fica com as amplitudes do campo relacionadas às 
variações diurnas. Isso é possível, pois a curva de 
atividade solar possui comportamento contínuo 
e suave, quando não ocorrem tempestades 
solares, como nos dias de campo. O método de 
interpolação utilizado determina a partir de dois 
pontos de medidas (exemplo, t1 = 1,0 s e t2 = 3,0 
s; respectivos valores de amplitudes magnéticas) 
um valor médio de tempo-amplitude (t1-2 = 2,0 
s; média das amplitudes dos campos nos tempos 
tomados). Com isso os tempos onde não foram 
realizadas medidas são preenchidos com os 
dados interpolados.

A seguir os dados são correlacionados 
através do tempo de medida do magnetômetro 
na configuração “walk”. Após correção devido 
variação diurnal, são realizados os trabalhos 
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normais de interpolação dos dados das linhas e 
obtenção dos mapas de anomalia magnética de 
campo total e mapas derivados deste. 
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II.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O fósforo (P) possui concentrações na 
crosta terrestre que variam de 0,1 a 1%. 
A apatita, Ca5(PO4)3(F, OH, Cl), é a forma 
mineralógica mais comum do fósforo. Seu 
uso está predominantemente relacionado à 
indústria dos fertilizantes. É um mineral pouco 
solúvel, havendo necessidade de transformá-lo 
em produtos que possam liberar fósforo para 
as plantas. A principal aplicação da apatita, 
portanto, é na fabricação do ácido fosfórico. Do 
total dos fertilizantes fosfatados, cerca de 90% 
são obtidos por via química, 2% por via térmica 
e 6% são aplicados sob a forma natural (Lápido-
Loureiro & Melamed, 2009). Existe ainda uma 
infinidade de minerais fosfáticos, especialmente 
os secundários, como os minerais do grupo da 
crandalita, dentre outros, atualmente utilizados 
para fabricação do termofosfato, e também 
minerais resistentes ao intemperismo como a 
monazita Ce,La,Th,U(PO4 ,SiO4) e o xenotímio 
(Y,ETR)PO4, ainda sem aproveitamento na 
indústria de fertilizantes. Os fertilizantes 
fosfatados são produzidos a partir das rochas 
fosfáticas, extraídas de diversos e distintos 
ambientes geológicos.

Com base nos principais processos 
formadores dessas rochas, destacam-se quatro 
principais categorias de depósitos:

1) Depósitos Magmáticos: (i) associados 
a complexos intrusivos alcalinos, alcalino-
carbonatíticos, hiperalcalinos e ultrabásicos, 
metamorfizados ou não; (ii) associados a rochas 
pegmatíticas de natureza ácida ou alcalina que 
cortam calcários/mármores e; (iii) relacionados 
a associação de rochas Anortosito-Mangerito-
Charnockito-Granito Rapakivi (AMCG).

2) Depósitos Sedimentares: aqui estão 
incluídos os depósitos marinhos sedimentares 
e metassedimentares representados por 
fosforitos e rochas fosfatadas, distribuídos desde 
o Neógeno ao Paleoproterozoico.

3)   Depósitos Residuais Meteóricos: depósitos 
de fosfato resultantes do enriquecimento, 
devido a processos de intemperismo.

4) Depósitos fosfáticos residuais zoógenos 
ou tipo Ilha: depósitos de Guano, que são 
acumulações de excrementos de aves como as 
que ocorrem na Ilhas Christmas, no Pacífico, 
com 200 Mt de reserva e produção anual de 3 
Mt (13% de Nitrogênio e 9% P2O5). Esta tipologia 
representa menos de 1% das reservas mundiais 
naturais de fosfato. No Brasil destacamos a Ilha 
Rata em Fernando de Noronha com algumas 
acumulações de fosfato.

Destacamos que alguns desses depósitos, 
tanto magmatogênicos como sedimentares, 
são submetidos a processos metamórficos-
metassomáticos, inclusive com remobilizações 
hidrotermais e processos de anatexia.

No Projeto Fosfato Brasil – Parte I (capítulo 
II), foram relacionadas as principais ocorrências 
e depósitos de fosfato conhecidos no Brasil, 
com destaque para os sedimentares e ígneos, 
segundo o estado da arte de conhecimento 
até 2010 (Abram et al. 2011). Após 2010, 
novos investimentos resultaram em novas  
descobertas, reavaliações e ampliação de limites 
de mineralizações já conhecidas, ampliando o 
conhecimento sobre o potencial brasileiro para 
esta substância (Figuras II.1 e II.2). Este capítulo 
apresenta o estado da arte do conhecimento 
dos depósitos e ocorrências de fosfato no 
Brasil considerando especialmente os avanços 
ocorridos após o período de 2010.
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Figura II.1 – Principais jazimentos minerais de fosfato de origem magmática.

Figura II.2 - Principais jazimentos minerais de fosfato de origem sedimentar.
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II.2 – DEPÓSITOS E OCORRÊNCIAS DE FOSFATO 
MAGMÁTICO

No Brasil, os depósitos de tipologia 
magmática respondem pelas mais importantes 
mineralizações de fosfato (cerca de 80% 
da produção nacional). Uma revisão sobre 
os principais controles metalogenéticos, 
características e potencial em corpos alcalino-
carbonatíticos brasileiros é feita em Ribeiro et 
al. (2014), conforme tabela II.1.

Considerando o contexto tipológico, 
destaque é dado ao intenso magmatismo 
alcalino que ocorreu entre o Cretáceo Inferior e 
o Eoceno, que resultou nos principais depósitos 
econômicos brasileiros. Estes depósitos ocorrem 
circundando a Bacia do Paraná, encaixados 
em zonas de fraqueza e estão relacionados à 
evolução dos lineamentos Az 125º e Lancinha/
Cubatão e à zona de influência das plumas 
mantélicas de Trindade e Tristão da Cunha 
(Gomes et al., 1990). O grande número de  
corpos alcalino-carbonatíticos neste contexto 
geológico configura as principais províncias 
alcalino-carbonatíticas brasileiras (Província 
Alcalina do Alto Paranaíba, Província da Serra 
do Mar, Província do Arco de Ponta Grossa 
e Província Alcalina de Goiás) (Figura II.3). 
Variações importantes nas jazidas são associadas 
a diferentes províncias, caracterizadas por 
diferenças importantes na afiliação geoquímica, 
idades e associações litológicas típicas (Tabela 
II.1 ) (Ribeiro et al., 2014). Ribeiro et al. (2014) 
caracterizam a Província do Alto Paranaíba 
e Alcalina de Goiás como constituída por 
rochas tipicamente de afinidade potássica, 
kamafugítica, enquanto as de Ponta Grossa 
e Serra do Mar como de afinidade sódica. De 
acordo com Rocha (2003) e Assumpção et al. 
(2004), há uma forte associação entre anomalias 
do manto superior e as províncias alcalino-

carbonatíticas, especialmente identificadas na 
Província do Alto Paranaíba, Alcalina de Goiás e 
Lages/Anitápolis (Figura II.4).

Dentre deste contexto são descritos os 
depósitos de fosfato de: i) Catalão I e II, Araxá, 
Tapira, Salitre (I, II e III) e Serra Negra (Brod et al. 
2004), da Província Alcalina do Alto Paranaíba, 
bem como destacadas outras anomalias 
geofísicas potenciais (Borges, 2011; Marangoni 
& Mantovani, 2013); ii) Cajati, Juquiá e, 
possivelmente Ipanema, da Província de Ponta 
Grossa e outras anomalias potenciais associadas 
(Mantovani et al., 2005; Rugenski, 2006) e; iii) 
o Complexo de Anitápolis, em Santa Catarina 
(Figura II.3).

Considerando este conjunto de rochas 
alcalino-carbonatíticas, novos avanços são 
registrados no conhecimento dos depósitos 
de 2010 até hoje. Neste sentido, destacam-
se o estudo da gênese das rochas foscoríticas, 
carbonatíticas e ricas em nióbio em Catalão I 
(Cordeiro et al., 2010a,b), a caracterização do 
magmatismo no corpo de Serra Negra (Grasso, 
2011) e de Salitre I (Barbosa et al., 2012), o 
estudo geoquímico e processos envolvidos 
na evolução do Complexo de Tapira (Brod et 
al., 2013), Ipanema (Guarino et al., 2012), o 
estudo de isótopos de S dos Complexos da APIP 
(Gomide, 2011), dentre outros. Poucos registros 
são obtidos sobre a intrusão de Piedade, 
também, possivelmente, associada à Província 
de Ponta Grossa, que permanece com potencial 
e caracterização desconhecidos.

Também foram grandes os avanços na 
modelagem geofísica magnética/gravimétrica 
destas intrusões alcalinas (Borges, 2011; Feitoza, 
2011; Jácomo, 2011; Dutra et al., 2012; Marangoni 
& Montalvani, 2013). Marangoni & Mantovani 
(2013) demonstram que mapas gravimétricos 
e/ou aeromagnetométricos mostram uma 
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coincidência entre as intrusões mapeadas 
e as anomalias, mostrando um conjunto de 
anomalias não aflorantes ou mapeadas, mas 
com mesma assinatura, muitas vezes recobertas 
por sedimentos mais recentes. Nesta análise, os 

autores (op.cit.) inferiram sobre a geometria dos 
corpos em subsuperfície, com cálculo do volume 
dos corpos, seus mecanismos de colocação e a 
identificação de falhas pré-existentes e aquelas 
formadas na colocação (Tabela II.2).

Província Associações Petrogenéticas Complexo Carbonatito 
dominante Afíliação Depósitos 

Arco de Ponta 
Grossa 

(precoce) 

122-132Ma

Série Ijolítica (clinopiroxenito, 
melteigito, ijolito, urtito) 

Máficas-intermediárias feldspáticas 
(gabro alcalino, sienogabro, sienodiorito)                                                 

Carbonatito (princ. Ca)                                                                       

Obs: Barra do ltapirapuã dominado por 
carbonatito e brechas carbonatíticas, com 
lamprófiro subordinado

Jacupiranga Ca Sódica 

P2O5 (80 Mt @ 5,3%), CaCO3 
(42 Mt, <4 % MgO), Fe2O3 
(1 Mt@ 65%), Ni (3 Mt @ 
1,39%) 

Juquiá Ca,Mg Sódica P2O5 (18 Mt @ 10%), Fe2O3 
(1Mt@63,9%)

Ipanema Ca Sódica P2O5 (117 Mt @ 6,7%), 
Vermiculita (5 Mt @ 20%) 

ltanhaém Ca Sódica  --------------- 

Anitápolis Ca Sódica 
P2O5 (53,5 Mt @ 8)% 
residual; 206.5 Mt @ 5,9% 
primário) 

Barra do 
Itapirapuã Ca,Mg,Fe ?

ETR2O3 (1,4 Mt. @ 0,94%; 
44,8 Mt. @ 0,7%), P2O5 
(2,1 Mt @ 3%; 1,1 Mt. 
@2,5%),(Pb), (F) 

Arco de Ponta 
Grossa 
(tardio) 

(101-110 Ma)

ltapirapuã: nefelina sienito ,fonolito, 
melteígito,carbonatito.
                                                                                                                                                      
   Outros complexos (não detalhados): 
dominados por sienito, com ou sem 
rochas da série ijolítica (Banhadão) e 
máficas a intermediárias feldspáticas 
(Tunas) 

Itapirapuã Ca Sódica Fe2O3 - 0,03 Mt @ 64% 

Alto 
Paranaíba 

(APIP)

(80-90 Ma)

Série Bebedourítica: dunito, piroxenito, 
bebedourito, glimmerito, sienito. sem 
termos intermediários (ultramáfica - 
félsica bimodal)

Série Foscorítica : foscorito, apatitito, 
nelsonito, magnetitito.

Série carbonatítica : Ca -carbonatito, 
Mg-carbonatito, carbonatito tardio rico em 
Ba (barita, norsethita) e ETR (monazita).

Rochas metassomáticas: flogopitilo 
abundante (Araxá, Catalão I)

Araxá Mg Ultra-
potássica

Nb2O5 (462 Mt @2,5% 
residual; 940 Mt @ 
1,6%primário) P2O5 (210 Mt 
@ >10%; 414 Mt @ 3,3%), 
ETR2O3 (0.54 6 Mt@ 4,4%) 
BaSO4 (51 Mt @ 7,26%), ( 
U), (Ti), (Fe) 

Tapira Ca,Mg Ultra-
potássica

P2O5 (1381 Mt @ 8,19%), 
Nb2O5 (166 Mt @ 0,73%), 
TiO2 (414 Mt@ 17.82%), 
ETR2O3 (7 Mt@ 1 a 10%), 
(Fe) 

Salitre Ca,Mg Ultra-
potássica

P2O5 (852 Mt @ 10.7%), 
TiO2, (694,3 Mt@ 17,5%), 
Nb2O5 (196 Mt @ 0.48%), 
(Fe) 

Serra Negra Ca Ultra-
potássica

TiO2 (200 Mt @ 27,68%) 
P2O5 (? Mt, até 20% apatita 
em carbonatito), (Zr), (Fe) 

Catalão I Mg Ultra-
potássica

P2O5 (966 Mt @8,5 %), 
Nb2O5 (19 Mt@ 1.8% + 29 
Mt@ 1,22%) TiO2 (339,4 Mt, 
> 10%), ETR2O3 (78,9 Mt@ 
8,67%), Vermiculita (35,9 
Mt (@ 17%), (Ba), (U), (Fe) 

Catalão II Ca,Mg Ultra-
potássica

Nb2O5 (13,5 Mt@ 1,35%+ 
55.5 Mt @ 1.23%), (P2O5 400 
Mt @ 9.5%),     ( ETR2O3 25 
Mt @ 0.98%) 

Tabela II.1  – Quadro resumo das províncias alcalino-carbonatíticas brasileiras, com as associações 
petrogenéticas, complexos carbonatíticos e mineralizações associadas (Ribeiro et al. 2014).
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Província Associação Petrogenética Complexo Carbonatito
dominante Afiliação Depósito

Goiás
(GAP)

Setor Norte
(80 - 90 Ma)

Complexos plutônicos com 
carbonatito: dunito, peridotito, 
cIinopiroxenito, nefelina sienito, 
raro gabro alcalino, veios/diques de 
carbonatito.

Complexos plutônicos sem 
carbonatito (não detalhados): 
dunito, peridotito, clinopiroxenito, 
websterito, nefelina sienito a quartzo 
sienito, máficas-intermediárias 
feldspáticas (gabro alcalino, 
essexito, theralito, basanito, 
sienogabro, missourito, malignito).

Morro do Engenho ? Ultra- 
potássica Ni (70 Mt @ 1,27%)

Água Branca ? Ultra- 
potássica

Ni (78,7 Mt @ 
1.3%?), (vermiculita)

Caiapó Mg Ultra- 
potássica

(Sr - anomalia em 
solo, até 0.5%) (Ba 
- anomalia em solo, 
até 6,7%) (ETR - 
anomalia em solo, 
até 1,2%)

Goiás
(GAP) 

Setores 
Central e Sul 
(80 - 90 Ma)

Diatremas e Lavas+PirocIásticas: 
kamafugito (mafurito, ugandito, raro 
katungito), basanito, raros xenólitos 
de carbonatito

Águas Emendadas Ultra-
potássica --------------------

Santo Antônio da 
Barra

Ultra-
potássica --------------------

Serra do Mar
Setor Central
(63 - 85 Ma)

Mato Preto: ijolito, nefelina sienito, 
fonolito, carbonatito, brecha 
carbonatítica.
Outros complexos (não detalhados): 
fonolito e sienito insaturado a 
saturado.

Mato Preto Ca, Fe Sódica

CaF2 (2,6 Mt @ 
60%; 0,16 Mt @ 
41,55%) ETR2O3 (? 
ton @ 7,7%; ? ton @ 
12,82%), (Ba), (Pb)

Serra do Mar
Setor Sul

(63 - 82 Ma)

Nefelina sienito (dominante), 
fonolito, traquito, melilitito, basanito, 
fonotefrito, traqui- fonolito e 
carbonatito

Série ijolítica: melteigito, nefelinito

Lages Fe Sódica Al2O3 (5 
Mt@56,81%)

Lineamento 
Magmático 

Cabo Frio (54 
- 84 Ma)

Poços de Caldas: nefelina sienito 
miaskítico a hiperagpaítico 
(lujavrito, khibinito), fonolito, 
ankaratrito, raros diques de rbonatito.

Outras ocorrências (não detalhadas) 
amplamente dominadas por diversas 
variedades de sienito insaturado a 
saturado, com raras rochas máficas 
(princ. lamprófiros)

Poços de Caldas Final Cretáceo 
ao Eoceno

Sódica, 
Hiperagpaítica

U3O8 (0.031 Mt @? 
g/ton) ThO2 (1,2 
Mt@ 1,14%), MoO3 
(0,25 Mt @ ? g/ton) 
ZrO2 (0,172 Mt@ 55-
60%), ETR (1,2 Mt 
@ 3,9%), AI2O3 (50 
Mt @ 46%)

Outros (Pré-
cambriano)

Carbonatito, álcali sienito, quartzo 
sienito, piroxenito, diorito alcalino. 
lamprófiro

Angico dos Dias 
(2011 Ma) Ca ?

P2O5 (15 Mt@ 
15,4%- residual; ? 
Mt@ 9,6%)

Bimodal ultramáficas-félsicas: 
piroxenito, álcali-sienito, carbonatito

Maicuru (589 Ma) Potássica

P2O5 (200 Mt @ 
15%) TiO2 (500 
Mt@20%) ETR (? 
Mt@ até 17% - 
residual)

Série ijoIítica (ijolito, urtito), 
nefelina sienito, xenólitos de rocha 
fosfática (foscorito?)

Mutum (1026 Ma) Sódica (P2O5), (ETR)

Carbonatito, brecha carbonatítica, 
sienito

Seis Lagos 
(Neoproterozoico? 

Cretáceo?)
Mg, Fe ?

Nb2O5 (2.897 Mt @ 
2,85%), ETR (0.13 
Mt ETR contido, 1,5% 
-residual), (Th), ( 
P2O5),  (TiO2),  (U)

Cont. Tabela II.1  – Quadro resumo das províncias alcalino-carbonatíticas brasileiras, com as associações 
petrogenéticas, complexos carbonatíticos e mineralizações associadas (Ribeiro et al. 2014).
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Figura II.3 - Principais províncias alcalino-carbonatíticas que bordejam a bacia do Paraná, segundo Biondi 
(2003).

Figura II.4 – Imagem tomográfica do manto superior (200km) retirando estação Man 2 (Rocha, 2003). 
Anomalias do manto superior relacionadas às províncias alcalino-carbonatíticas.
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As rochas alcalinas vulcânicas e 
vulcanoclásticas da Formação Patos (Grupo 
Mata da Corda) relacionada ao magmatismo da 
Província do Alto Paranaíba também estão sendo 
avaliadas para depósitos de fosfato. Projetos 
em execução pela Vicenza/Aguia Resources 
Limited, apresentam teores anômalos de P2O5 
que podem atingir 27,11% em peso (Melo 
2012). A Vicenza cubou recursos da ordem de 
520 milhões de toneladas com teor médio de 
3,5% de P2O5, ainda na expectativa de obtenção 
de rotas de concentração do minério viáveis 
economicamente. Um detalhamento sobre este 
depósito pode ser visto no capítulo V deste livro.

A Província Alcalina de Goiás, conforme 
revisada em Junqueira-Brod et al. (2002), está 
caracterizada por intrusões na parte norte, 
diatremas na zona central e predomínio de lavas 
kamafugíticas na porção sul. Na porção norte, 
onde predominam as intrusões, afloram os 
complexos Morro do Engenho, Santa Fé, Montes 
Claros, Córrego dos Bois, Morro do Macaco e 
Fazenda Buriti e outras intrusões consideradas 
como menores e de menor significado na 
Província, algumas inclusive conhecidas pelo 
potencial para níquel laterítico (Figura II.5). 
Uma das intrusões delineadas nesta Província 
(caracterizada por Pena & Figueiredo, 1972, como 
composta por ultrabásicas muito silicificadas), 
de pequena dimensão, a de Morro Preto, tem 
sido alvo de investigações pela Anglo American 
com resultados positivos para fosfato (Anglo 
American Strategic Report 2014). O Morro Preto 
corresponde a uma pequena intrusão subcircular 
com cerca de 3,34 km2 que ocorre na região 
de Piranhas, entre os rios Piranhas e Caiapó. 
Navarro et al. (2014) descreve afloramentos 
em Morro Preto, caracterizados por rochas 
fortemente silicificadas, ricas em quartzo de 
granulação fina e calcedônia, frequentemente 
enriquecidas em ferro, cujos dados geoquímicos 
indicam que os protólitos foram submetidos a 

intenso processo de alteração (silicificação e 
ferruginização). De maneira genérica Navarro et 
al. (op.cit.) descreve carbonatitos silicificados, 
lamprófiros hidrotermalizados, níveis quartzo-
ferruginosos, aegirina sienitos, rocha alcalina 
ferruginizada, além de basaltos alcalinos (Figura 
II.6). Carbonatitos silicificados apresentados 
em Navarro et al. (2014) demonstraram 
teores em P2O5 variáveis de 11 a 34%, com  
baixas concentrações em Cs, K, Na, Rb e altas 
concentrações em elementos como ETR, Nb, 
Ba, Th e U,  atribuídas a  processos de alteração. 
Foi observada a formação de fases minerais 
neoformadas durante o processo hidrotermal 
de baixa temperatura e intemperismo, como 
fosfatos secundários de ETR e Th, óxi-hidróxidos 
de Fe, Ba, Mn, e oxi e/ou silico-fosfatos de ETR, 
Nb e Ta, além da formação de barita. Segundo 
Navarro et al. (2014) durante o processo de 
alteração hidrotermal de baixa temperatura e/ou 
supergênica (silicificação e laterização) ocorreu 
um enriquecimento acentuado em ETR e outros 
elementos devido a retenção destes elementos 
no perfil de alteração através da formação de 
fosfatos de ETR, barita, oxi-hidróxidos de Fe, Mn 
e Ba.

Dutra et al. (2012) investigaram assinaturas 
magnéticas e gravimétricas caracterizando oito 
anomalias de complexos alcalinos, coincidentes 
com intrusões aflorantes, e duas anomalias 
significando grandes corpos ocultos, além de 
outras pequenas anomalias não destacadas 
(Figuras II.7, II.8 e II.9). Esses mesmos autores 
caracterizaram os alinhamentos NW-SE na maior 
parte da área, e NNE-SSW na porção a norte da 
latitude de 16oS. Observa-se que o corpo de 
Morro Preto, marcado com o número 13 nas 
figuras II.7 e II.8, não se apresenta com destaque 
nas assinaturas geofísicas magnetométricas, 
entretanto observa-se uma correlação com o 
conjunto das anomalias gravimétricas.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

68

Ta
be

la
 II

.2
 –

 C
ar

ac
te

rís
tic

as
 d

os
 c

or
po

s a
lc

al
in

o-
ca

rb
on

atí
tic

os
 c

om
 b

as
e 

em
 m

od
el

ag
em

 g
eo

fís
ic

a 
m

ag
né

tic
a/

gr
av

im
éti

ca
 (c

om
pi

la
do

 d
e 

Bo
rg

es
, 2

01
1;

 F
ei

to
za

, 2
01

1;
 

Já
co

m
o,

 2
01

1;
 D

ut
ra

 e
t a

l.,
 2

01
2;

 M
ar

an
go

ni
 &

 M
on

ta
lv

an
i, 

20
13

).

-
+6

0 m
Ga

l
18

 km
-3

20
 n

T (
ba

ix
o 

m
ag

né
tic

o)

-

-
-

-
-

R.
 d

o 
Ar

ag
ua

ia
-

-
-

60
0 -

 80
0 m

-Si
m

2.
85

 g/
cm

³ (
de

ns
id

ad
e 

m
éd

ia
)

-
-

-
--

St
. A

nt
ôn

io
 d

a B
ar

ra
53

-8
3 M

a
La

va
s e

 d
ep

ós
ito

s p
iro

clá
st

ico
s

37
1 k

m
²

-
Ág

ua
s E

m
en

da
da

s
75

-9
0 M

a (
m

éd
ia

)
Su

bv
ul

câ
ni

ca
-

-
--

3.
0 a

 3.
4 g

/c
m

³ (
de

ns
id

ad
e 

m
éd

ia
 

da
s r

oc
ha

s p
re

se
nt

es
)

-6
0 m

Ga
l

-
-

80
 n

T (
al

to
 m

ag
né

tic
o)

3.
0 a

 3.
4 g

/c
m

³ (
de

ns
id

ad
e 

m
éd

ia
 

da
s r

oc
ha

s p
re

se
nt

es
)

-4
0 m

Ga
l

-
-

20
0 n

T a
 -4

00
 n

T (
di

po
lo

)

Am
or

in
óp

ol
is

75
-9

0 M
a (

m
éd

ia
)

Su
bv

ul
câ

ni
ca

-
-

Ar
en

óp
ol

is
75

-9
0 M

a (
m

éd
ia

)
Co

m
pl

ex
os

 P
lu

tô
ni

co
s

12
 km

²
-

Si
m

Si
m

-
-

-
80

 a 
-4

00
 n

T (
di

po
lo

)

-
-

-
-

30
 n

T a
 -1

50
 n

T (
di

po
lo

)

Fa
ze

nd
a B

ur
iti

75
-9

0 M
a (

m
éd

ia
)

Ol
iv

in
a c

lin
op

iro
xe

ni
to

, m
el

ag
ab

ro
, s

ie
no

ga
br

o 
e 

in
tru

sõ
es

 si
en

íti
ca

s
35

 km
²

-

M
or

ro
 d

o 
M

ac
ac

o
75

-9
0 M

a (
m

éd
ia

)
In

tru
sã

o 
zo

na
da

 d
e 

w
eh

lit
o,

 d
un

ito
, o

liv
in

a 
pi

ro
xe

ni
to

 e
 cl

in
op

iro
xe

ni
to

-
-

Có
rre

go
 d

os
 B

oi
s

75
-9

0 M
a (

m
éd

ia
)

-
33

 km
²

-

Si
m

Si
m

20
0 a

 -1
50

 n
T (

di
po

lo
)

3.
0 a

 3.
4 g

/c
m

³ (
de

ns
id

ad
e 

m
éd

ia
 

da
s r

oc
ha

s p
re

se
nt

es
)

10
 m

Ga
l

-
40

0 n
T a

  -
30

0 n
T (

di
po

lo
)

-
-

-

-
M

on
te

s C
la

ro
s

89
-9

4 M
a

In
tru

sõ
es

 zo
na

da
s c

om
 d

un
ito

 n
o 

ce
nt

ro
 e

 
cli

no
pi

ro
xe

ni
to

, p
er

id
ot

ito
, g

ab
ro

 al
ca

lin
o 

e 
sie

ni
to

 
na

s b
or

da
s

-
-

Si
m

Si
m

3.
0 a

 3.
4 g

/c
m

³ (
de

ns
id

ad
e 

m
éd

ia
 

da
s r

oc
ha

s p
re

se
nt

es
)

20
 m

Ga
l

-
-

40
0 a

 - 
30

0 n
T (

di
po

lo
)

-
-

12
 km

-
 30

0 a
 -3

27
 n

T (
di

po
lo

)

Sa
nt

a F
é

76
-8

0 M
a

 M
iss

ou
rit

a
-

-

1.
2 k

m
58

0-
65

0 k
m

³
15

0 n
T (

am
pl

itu
de

 d
a 

an
om

al
ia

)
Pr

ov
ín

ci
a 

G
oi

ás
M

or
ro

 d
o 

En
ge

nh
o

75
-9

0 M
a (

m
éd

ia
)

Du
ni

to
s, 

pe
rid

ot
ito

s e
 p

iro
xe

ni
to

s
-

-
Si

m

11
 km

16
00

 km
³

-

Pr
at

in
ha

 II
-

Co
m

pl
ex

o 
al

ca
lin

o 
(n

ão
 in

fo
rm

ad
o)

-
-

-1
36

 m
Ga

l

5.
8 k

m
75

.1
 km

³
90

00
 n

T (
am

pl
itu

de
 d

e 
an

om
al

ia
 d

e 
di

po
lo

)
Pr

at
in

ha
 I

-
Co

rp
os

 al
ca

lin
os

 in
tru

siv
os

, c
ar

bo
na

tit
os

-
-

2.
8 g

/c
m

³ (
co

rp
o 

in
tru

siv
o)

-1
00

 m
Ga

l

12
-1

5 k
m

19
07

-2
31

0 k
m

³
-

C.
 C

at
al

ão
-

Co
m

pl
ex

o 
ca

rb
on

at
íti

co
, p

iro
xe

ni
to

s e
 d

un
ito

s 
-

-
2.

98
  g

/c
m

³ (
co

rp
o 

in
tru

siv
o)

+2
4 m

Ga
l

Se
rra

 N
eg

ra
80

 - 
87

 M
a

pi
ro

xe
ni

to
s (

be
be

do
ur

ito
s)

, c
al

cio
-c

ar
bo

na
tit

o,
 

sie
ni

to
s

2.
5 k

m
²

11
00

-1
25

0 m
0.

25
-0

.5
 g/

cm
³ 

(c
on

tra
st

e 
de

 d
en

sid
ad

e)

Al
to

 P
ar

an
aí

ba

Ta
pi

ra
85

.6
-8

7.
2 M

a

Ar
ax

á
77

-9
7 M

a

-

65
 km

²

Ro
ch

as
 m

áf
ica

s e
 u

ltr
am

áf
ica

s, 
ro

ch
as

 al
ca

lin
as

 e
 

ca
rb

on
at

ito
s: 

du
ni

to
s c

om
 p

er
id

ot
ito

s, 
ja

cu
pi

ra
ng

ui
to

s c
om

 p
iro

xe
ni

to
s, 

ijo
lit

os
, s

ie
ni

to
s, 

gr
an

ito
s a

lca
lin

os
 e

 ca
rb

on
at

ito
s

+1
9 m

Ga
l

11
00

 m
16

20
 km

³
-

Ip
an

em
a

12
1-

14
0 M

a
Ro

ch
as

 al
ca

lin
as

 m
et

as
so

m
at

isa
da

s, 
Gl

im
er

ito
s e

 
sh

on
ki

ni
to

s, 
cir

cu
la

do
s p

or
 fe

ni
to

s. 
8 k

m
²

-
2.

65
 g/

cm
³ (

en
ca

ix
an

te
) e

 
3.

3  
g/

cm
³ (

co
rp

o)

8.
9 k

m
Pa

riq
ue

ra
 - 

Aç
u

96
-1

30
 M

a
Sh

on
qu

in
ito

s, 
m

al
ig

ni
to

s e
 ve

io
s d

e 
ne

fe
lin

a-
sie

ni
to

s
6 k

m
²

-

-

Tu
na

s
70

-1
10

 M
a

Si
en

ito
s e

 al
ka

li 
sie

ni
to

s; 
di

or
ito

s, 
m

on
zo

di
or

ito
s, 

ga
br

os
 e

 m
on

zo
ga

br
os

; 
-

3 k
m

-
80

0 n
T (

an
om

al
ia

 m
áx

im
a 

de
 d

ip
ol

o)
22

 km
²

-

42
 m

Ga
l

-2
40

0 n
T  

a 1
60

0 n
T

16
 km

3.
54

 g/
cm

³ (
ja

cu
pi

ra
ng

ui
to

s)
, 

2.
93

  g
/c

m
³ (

fe
ni

to
s e

 ij
ol

ito
s)

, 
2.

8  
g/

cm
³ (

ca
rb

on
at

ito
)

36
0 k

m
³

1.
5 k

m

8.
26

 km
³

28
00

 n
T (

re
du

zid
o 

ao
 

po
lo

)

3.
2-

3.
6 g

/c
m

³ (
sh

on
ki

ni
to

s)
, 

2.
8  

g/
cm

³ (
m

al
ig

ni
to

s)
 e

 
2.

63
  g

/c
m

³ (
sis

te
m

as
 n

ef
el

ín
ico

s)
+1

2 m
Ga

l

15
 km

²
-

2.
67

3 g
/c

m
³ (

en
ca

ix
an

te
) e

 
3.

3  
g/

cm
³ (

co
rp

o)
37

 km
³

-1
05

 m
Ga

l

Ba
se

7,
0-

9,
0 k

m

To
po

 A
flo

ra
nt

e?

Si
m

 

Ti
po

Vo
lu

m
e 

(In
ve

rs
ão

 3D
)

59
00

 km
³

Ca
m

po
 To

ta
l

-6
0 a

 13
0 n

T (
di

po
lo

) 

Al
to

 To
po

gr
áf

ico

14
00

 m

De
ns

id
ad

e

2.
50

 g/
cm

³ (
fo

no
lit

os
 co

m
 

al
te

ra
çã

o 
hi

dr
ot

er
m

al
), 

2.
54

 g/
cm

³ (
fo

no
lit

os
 e

 si
en

ito
s)

, 
2.

47
g/

cm
³ (

fo
no

lit
os

 e
 in

tru
siv

as
), 

2.
62

 g/
cm

³ (
fo

no
lit

os
 e

m
 co

nt
at

o 
co

m
 o

 e
m

ba
sa

m
en

to
), 

2.
46

g/
cm

³ 
(a

re
ni

to
s)

 e
 2.

33
 g/

cm
³ (

sil
tit

os
)

An
om

al
ia

 B
ou

rg
ue

r

-4
0 m

Ga
l

Po
ço

s d
e 

Ca
ld

as

C.
 Ja

cu
pi

ra
ng

a

No
m

e

53
-8

7 M
a

12
8-

13
4 M

a

Po
nt

a 
G

ro
ss

a
Id

ad
e

Ro
ch

as
 n

ef
el

in
iti

ca
s (

tin
gu

aít
os

)

Ár
ea

80
0 k

m
² 

3.
0  

g/
cm

³ (
pi

xo
re

ni
to

), 
 

2.
71

  g
/c

m
³ (

ca
rb

on
at

ito
)

Si
m

Na
-p

iro
xe

ni
to

, c
ar

bo
na

tit
o

35
 km

²
-

Ro
ch

as
 d

a s
ér

ie
 fo

sc
or

iti
ca

 e
 ro

ch
as

 ca
rb

on
at

íti
ca

s

-

Si
m

Si
m

Si
m

Si
m

Si
m

16
.5

 km

Si
m - - -

-9
8 m

Ga
l

62
2 k

m
³

-

-8
5.

8 m
Ga

l



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

69

Figura II.5 – Província Alcalina de Goiás (PAGO) e delimitação da porção norte com predomínio de intrusivas. 
1 – Morro do Engenho; 2 – Santa Fé; 3 – Montes Claros; 4 – Diorama; 5 – Córrego dos Bois; 6 – Morro do 
Macaco; 7 – Fazenda Buriti; 8 – Arenópolis; 9 – Amorinópolis; 10 – Águas Emendadas; 11 – Santo Antônio da 
Barra; 12 – Registro do Araguaia; 13 – Anomalia A2 (Dutra et al. 2012).
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Figura II.6 – Mapa geológico simplificado da intrusão alcalina de Morro Preto (Navarro et al. 2014).

Figura II.7 - Amplitude do Sinal Analítico (ASA) Números em branco – intrusões alcalinas (Modificado de Dutra 
et al., 2012) e contorno vermelho – intrusões mapeadas:1 – Morro do Engenho; 2 – Santa Fé; 3 – Montes 
Claros; 4 – Diorama; 5 – Córrego dos Bois; 6 – Morro do Macaco; 7 – Fazenda Buriti; 8 – Arenópolis; 9 – 
Amorinópolis; 12 – Registro do Araguaia; 13 – Morro Preto.
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Figura II.8 - Derivada do Gradiente Horizontal da Anomalia Reduzida ao Polo da porção norte da PAGO. 
Números em branco – intrusões alcalinas (Modificado de Dutra et al. 2012) e contorno vermelho – intrusões 
mapeadas:1 – Morro do Engenho; 2 – Santa Fé; 3 – Montes Claros; 4 – Diorama; 5 – Córrego dos Bois; 6 – 
Morro do Macaco; 7 – Fazenda Buriti; 8 – Arenópolis; 9 – Amorinópolis; 12 – Registro do Araguaia; 13 – Morro 
Preto.

Figura II.9 - Mapa de Anomalia Residual Bouguer da porção norte da PAGO após a subtração de superfície de 
4ª ordem. Números em branco – intrusões alcalinas (Modificado de Dutra et al. 2012) e contorno vermelho 
– intrusões mapeadas: 1 – Morro do Engenho; 2 – Santa Fé; 3 – Montes Claros; 4 – Diorama; 5 – Córrego dos 
Bois; 6 – Morro do Macaco; 7 – Fazenda Buriti; 8 – Arenópolis; 9 – Amorinópolis; 12 – Registro do Araguaia; 
13 – Morro Preto.
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Dentro ainda deste contexto de reavaliação 
de corpos alcalino-carbonatíticos já conhecidos, 
destacamos os trabalhos de Manfredi (2013) e 
Manfredi et al. (2014), ampliados aqui no Projeto 
Fosfato Brasil – Parte II (capítulo III deste livro), no 
Distrito Alcalino de Lages (Figura II.10). O Distrito 
Alcalino de Lages consiste de numerosos corpos 
de rochas alcalinas e ultrabásicas, distribuídos 
numa área de 1.200 km2 e que possui idade entre 
63 e 81 ± 8 Ma (Scheibe et al., 1985). Os trabalhos 
de Manfredi et al. (2014) tiveram como foco o 
carbonatito da Fazenda Varela com uma área de 
1.550 x 900 metros. O corpo ocorre na forma de 
veios que intrudem os sedimentos da Formação 
Rio Bonito (Bacia do Paraná), formando brechas 
metassomatizadas. Uma sondagem realizada na 
década de 70 (Scheibe, 1979) indica a existência 
de um corpo contínuo até pelo menos 100 m de 
profundidade. Trata-se de um ferrocarbonatito 
que possui teores com até 1% de ETR, 14% de 
P2O5 e 3.000 ppm de nióbio. Segundo Manfredi 
et al. (2014), algumas amostras mostram um 
evento hidrotermal, onde ocorreu a cristalização 
em veios de pirocloro-(Ca), euédrico com 
tamanho de 0,025mm, e cloroapatita, que 
forma uma massa cripto a microcristalina. Na 
opinião de Manfredi et al. (2014), os dados de 
geoquímica indicam para esta intrusão forte 
potencial para mineralizações de ETR e fosfato 
e anomalias de Nb, que foram corroboradas 
pela presença de parisita-(Ce), cloroapatita e 
pirocloro, principalmente nas amostras que 
apresentaram evidências do segundo evento 
hidrotermal.

Neste trabalho, entre Lages e Anitápolis, 
a CPRM fez follow up de um conjunto de 
anomalias geofísicas do Projeto Aerogeofísico 
Paraná-Santa Catarina. Um dos alvos geofísicos, 
alvo 5, estava relacionado a rocha lamprofírica 
e sedimentos do Grupo Itararé brechados com 

finos veios carbonáticos associados, sugerindo 
um novo potencial para esta região (capítulo IV 
deste livro).

Com idade ainda indefinida, mas também 
atribuída ao Mesozoico (Cretáceo?) (Reis et 
al. 2006), o Complexo Alcalino-Carbonatítico 
de Morro dos Seis Lagos, localizado no norte 
do estado do Amazonas permanece com um 
potencial para fosfato ainda desconhecido. 
Está representado por três estruturas circulares 
e perfis de intemperismo bastante espessos, 
intrudido no Complexo Cauaburi (Lima & Pires, 
1985). Ocorrências de fosfato (26,6 e 15,8% 
P2O5) foram descritas no Alvo Morro do Norte. 
Uma reanálise, realizada pelo Projeto Terras 
Raras, revelou teores nos furos existentes não 
superiores a 5% P2O5 (Lucy Takehara comunicação 
verbal). Nos trabalhos de Giovannini (2013) foi 
caracterizada a presença de um ferro carbonatito 
com teores anômalos em Nb, ETRL, Ba, Sr e 
Pb. Neste mesmo trabalho perfis intempéricos 
mostraram a presença de teores não superiores 
a 3% e a presença de gorceixita e fosfatos de TR.

Com idade também atribuída ao Mesozoico, a 
CPRM (Borges, 1990) caracterizou o depósito de 
fosfato da Serra do Repartimento (atualmente 
área indígena Ianomâmi), estado de Roraima, 
quantificando uma reserva da ordem de 3,5 
milhões de toneladas de fosfato com teor 
variando de 3 a 5% P2O5. Em Borges (1990) 
são descritos regionalmente os anortositos 
atribuídos a unidade Anortosito Repartimento e a 
mineralização é caracterizada como relacionada 
a rochas alcalinas, também mineralizadas em 
TR. Foram descritos sienitos, monzonitos, 
nefelinitos, basanitos, basaltos, traquibasaltos, 
fonotefritos, tefritos e foiditos (inseridas no 
contexto geológico das Alcalinas Apiaú). Pelos 
Projetos Fosfato Brasil e ETR, a CPRM vem 
trabalhando a noroeste da área do Repartimento, 
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região de Campos Novos (CPRM, no prelo), 
caracterizando o mesmo contexto geológico 
com Anortositos/Gabronoritos Repartimento 
e Alcalinas Apiaú. O mapeamento geológico, 
na escala 1:250.000, permitiu a caracterização 
nesta região de uma associação anortosito 
(Anortosito Repartimento)-mangerito-granito 
rapakivi (AMG), mesoproterozoica (Fraga 2002, 
Fraga et al. 2003; Figura II.11). No Projeto Fosfato 
Brasil – Parte II foi observada uma associação de 
mineralizações de fosfato com a suíte AMG, do 
mesoproterozoico, Anortositos/Gabronoritos 
Repartimento, e de TR com as Alcalinas Apiaú, 
estas últimas muito enriquecidas em monazita. 
A datação realizada para as alcalinas forneceu 
idade de zircões herdados paleoproterozoicos 
e uma idade do Cretáceo Inferior, interpretada 
como a idade de cristalização do corpo alcalino 
(CPRM, no prelo). A associação tipológica para 
o fosfato permite estabelecer para a área um 
potencial considerando tipologias tipo Allard 
Lake (Charlier et al. 2010), a exemplo do 
depósito de Puyjalon, com 230Mt / 17,9% Fe, 
10,8% TiO2 e 3% P2O5 (Notholt et al, 1989), onde 
o fosfato corre com teores baixos e é lavrado 
como subproduto.

Também no norte do país, ressalta-se o 
depósito de fosfato de Maicuru (PA), de idade 
neoproterozoica, encaixado no Domínio 
Erepecuru-Trombetas, ao longo de sistema 
de falhas com direção  NE-SW/NW-SE, com 
reserva de 200Mt de fosfato com teor médio 
de 15% P2O5 e de titânio 500Mt, com 20% TiO2 
(Castro et al. 1991). Segundo Lemos et al. (1988) 
o complexo é composto principalmente de 
clinopiroxenitos, com dunitos no centro, sienitos 
e traquitos nas bordas, além de carbonatitos. 
Lemos & Gaspar (2002) admitem uma idade de 
cristalização de 612 Ma (Rb-Sr) para o complexo 
e sua colocação estaria relacionada à tectônica 

distensiva que atuou no Cráton Amazônico no 
final do Neoproterozoico, responsável pelo seu 
rifteamento, a partir do qual se desenvolveu 
a Bacia do Amazonas. Uma crosta laterítica 
ferruginosa espessa sobrepõe-se ao pacote 
argiloso rico em fosfatos e outros compostos 
derivados das rochas do complexo (Castro et al. 
1991, Lemos & Gaspar 2002). Esta área ainda 
possui restrições quanto ao seu aproveitamento 
econômico, pois está inserida nos limites da área 
da Reserva Nacional do Cobre (RENCA).

Na região de Planalto da Serra (MT), 
ocorre a seqüência de sedimentos da Faixa 
Paraguai e da Bacia do Paraná intrudidas por 
rochas kimberlíticas cretáceas da Província 
Paranatinga-Batovi e por rochas alcalino-
carbonatíticas do Complexo Alcalino de Planalto 
da Serra. Esta área foi alvo de pesquisa por 
empresas privadas de mineração, incluindo a 
Anglo American. O Complexo Alcalino Planalto 
da Serra foi descrito por Neder et al. (2005) e 
Pinho et al. (2005) e corresponde ao conjunto 
de rochas ultramáficas-alcalinas que ocorrem 
como intrusões nos metassedimentos da 
Faixa Paraguai. Compreendem peridotitos e 
piroxenitos alcalinos, carbonatitos e brechas 
carbonatíticas (Stropper, 2014). Os corpos 
intrusivos estão relacionados geneticamente 
ao desenvolvimento de um sistema de 
falhas normais num ambiente distensional 
estruturalmente paralelo, e temporalmente 
posterior, ao sistema compressivo que gerou os 
dobramentos e cavalgamentos da Faixa Paraguai 
(Abreu Filho et al., 2011). A expectativa é que 
a origem deste complexo estivesse relacionada 
ao magmatismo alcalino cretáceo associado 
ao lineamento N125o, entretanto, estudos 
geocronológicos posicionam a intrusão como 
relacionada ao Neoproterozoico (Comin-
Chiaramonti et al. 2014). Neste trabalho (capítulo 
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VI) estão registrados avanços no conhecimento 
desta mineralização.

Depósitos de fosfato também ocorrem no 
nordeste, destacando-se Angico dos Dias (BA), 
associados a corpo alcalino-carbonatítico de 
idade paleoproterozoica (U/Pb em badeleíta, 
2011 ± 6 Ma, Silva et al. 1988), submetido a 
pelo menos duas fases de deformação. Lapin et 
al. (1999) considera que os sienitos associados 
ao carbonatito de Angico dos Dias constituem 
fenitos reomórficos e metassomáticos, 
considerando que este corpo caracteriza um 
carbonatito tipo linear. Entretanto, o corpo está 
encaixado na zona de transição entre o Craton 
do São Francisco e a Faixa Riacho do Pontal. 
Nesta região ocorre um conjunto de corpos 
máfico-ultramáficos toleíticos, plutões graníticos 
alcalinos anorogênicos (Plá Cid et al., 1995) 
e o corpo alcalino-carbonatítico, que estaria 
provavelmente associado a estágios iniciais da 
instalação de um rifte, corroborando a existência 
de um ambiente continental extensional do 
paleoproterozoico, com a posterior inversão dos 
movimentos crustais e o estabelecimento de 
uma tectônica colisional atribuída ao Brasiliano 
(Leite & Santos, 1994). A caracterização de 
um conjunto de anomalias geofísicas nesta 
região, em conformidade com a anomalia de 
Angico dos Dias, ressaltou a necessidade de 

aprofundamento de trabalhos de pesquisa nesta 
área e o potencial para a caracterização de 
Angico dos Dias como um carbonatito do tipo 
Central (capítulo VIII deste livro).

No Escudo Sul-Rio-Grandense, houve avanços 
no conhecimento geológico e potencialidade 
econômica dos corpos alcalino-carbonatíticos 
desde a descoberta do corpo de Três Estradas 
e Joca Tavares (Toniolo et al., 2010; Parisi et al., 
2010; Toniolo et al., 2011 in Abram et al., 2011). 
Foram também descobertos outros três corpos, 
as intrusões Picada dos Tocos e Passo Feio (pela 
Mining Ventures), no município de Caçapava do 
Sul, e o corpo Porteira (pela Aguia Resources 
Limited), no município de Bagé (Figura II.12). O 
capítulo IX deste livro reúne e discute os avanços 
quanto a este tema.

Outra novidade foi a descoberta do depósito 
de fosfato associado ao corpo alcalino-
carbonatítico de Serra da Capivara, a oeste da 
Cidade de Santana do Araguaia (lapilli tufos 
hidrotermalmente alterados), descoberto em 
2010, localizado no sudeste do Pará no limite 
com o estado do Mato Grosso (Figura II.13), 
encaixado em rochas do Grupo Iriri (Mbac 
Preliminary Economic Assessment, 2011). Uma 
abordagem sobre as características do corpo 
segue também no decorrer desta publicação 
(capítulo X deste livro). 
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Figura II.10 – Localização do Distrito Alcalino de Lages (Manfredi 2013). 
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FiguraII.11 - Mapa Geológico da Região de Mucajaí - Fraga et al. (2003).

Figura II.12 – Localização dos carbonatitos em relação a compartimentação tectônica do Escudo Sul-Rio-
Grandense (Hartmann et al., 2007).
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Figura II.13 – Localização do carbonatito de Serra da Capivara, Santana do Araguaia, Sul do Pará (Mbac, 2011).

II.3 – DEPÓSITOS E OCORRÊNCIAS DE FOSFATO 
SEDIMENTAR

Com  importância econômica efetiva destacam-
se  as fosfogêneses do neoproterozoico, das 
bacias cronocorrelatas Bambuí e Una (estados 
do Tocantins, Goiás, Bahia e Minas Gerais), 
e do Cretáceo da bacia Paraíba (estados de 
Pernambuco e Paraíba). Entretanto, no Brasil 

são registrados vários eventos fosfogenéticos 
em diferentes contextos geológicos, em todas 
as regiões brasileiras e em diferentes tempos 
geológicos, no Cenozoico, em mar aberto (Alto 
do Rio Grande), passando pelo Cretáceo até o 
Paleoproterozoico, no continente (Figura II.14 e 
Tabela II.3).
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Figura II.14 – Principais ocorrências e depósitos de fosfato sedimentar.
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Tabela II.3 - Principais ocorrências e depósitos de fosfato sedimentar no Brasil.
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II.3.1 – Paleoproterozoico

No Paleoproterozoico, o fosfato está 
associado a rochas do Complexo Rio Salitre, 
nos Serrotes da Batateira, do Sacrabeto, 
Juazeiro e do Sobrado, situado no norte do 
estado da Bahia (Figuras II.15 e II.16). O fosfato 
está mais diretamente relacionado à unidade 
calcissilicática-carbonática deste complexo, em 
dois níveis distintos, com teores médios de 5,4 
a 9,2% (espessura de 5 a 7 m), em superfície, e 
11,52%, em zona com maior espessura (13m), 
em profundidade (Souza & Teixeira, 1981; Abram 
et al., 2011). Sá et al. (1984) destacam o minério 
apatítico e uma crosta superficial formada por 
fosfatos aluminosos para este depósito (Figura 
II.15).

Figura II.15 – Nível fosfático em rocha calcissilicática 
do Serrote do Juazeiro, parcialmente recoberto por 
foscrete – Depósito de Fosfato da região da Batateira, 
Complexo Rio Salitre, Estado da Bahia.

Figura II.16 – Seção esquemática do depósito de fosfato associado ao Complexo Rio Salitre (Fonte: Sá et al., 
1984).

II.3.2 – Mesoproterozoico

No Mesoproterozoico é descrita a unidade 
fosfática associada ao topo da Formação Sopa-
Brumadinho, unidade metassedimentar do 
Supergrupo Espinhaço, na região de Conceição 
do Mato Dentro, estado de Minas Gerais (Soares 
Filho, 1986; Mourão, 1995). O fosfato ocorre na 

Associação litofaciológica Macaca que constitui 
um sistema marinho raso, composta por 
metarenitos finos, metapelitos carbonáticos, 
metarenitos fosfáticos e carbonáticos, 
apresentando estratificação e laminação plana, 
estratificação cruzada de baixo ângulo e marcas 
onduladas (Figura II.17).
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Figura II.17 – Coluna gráfica da região de Conceição do Mato Dentro, Formação Sopa Brumadinho (Fonte: 
Mourão, 1995).

II.3.3 – Neoproterozoico

No Neoproterozoico vários eventos 
fosfogenéticos são registrados, com destaque 
para os depósitos da bacia Bambuí e do Grupo 

Una, incluindo Rocinha-Lagamar, no estado de 
Minas Gerais, Campos Belos/Bonfim/Taipas/
Aurora do Tocantins, nos estados de Tocantins 
e Goiás, Irecê/Umburanas, no Estado da Bahia 
(Figura II.18).
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Figura II.18 – Localização das principais ocorrências e depósitos Grupos Bambuí/Una.
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Os depósitos de Rocinha-Lagamar-Ponte 
Caída estão distribuídos em uma estreita faixa 
alinhada NE-SW, a sul do município de Lagamar. 
Dados econômicos indicam para Rocinha reserva 
de 415 milhões de toneladas com 10 a 15% de 
P2O5, enquanto que para Lagamar estima-se 
5 milhões de toneladas com 30 a 35% de P2O5 

(Dardenne et al. 1986, 1997). Segundo Tuller et 
al.(2014, inédito), os fosforitos estão associados 
a siltitos e às ardósias escuras carbonosas 
e carbonáticas, cinza-escuro, intensamente 
microdobradas, encaixados em uma seqüência 
de siltitos intercalados com ritmitos, arenitos e 

calcários. Datação em zircões detríticos, realizada 
por Tuller et al. (2014, inédito) e divulgadas 
em Brilhante (2014), indica para este depósito 
uma idade máxima de deposição brasiliana, 
posicionando o depósito como associado a 
unidades do Grupo Bambuí (Figura II.19). Uma 
revisão sobre a estratigrafia do depósito, e sua 
correlação com o depósito de Campos Belos, 
está sendo discutida neste trabalho (capítulo 
XIII deste livro), sugerindo que a unidade 
mineralizada  pertence à Formação Sete Lagoas, 
do Grupo Bambuí.

Figura II.19 – Geocronologia do depósito de fosfato de Rocinha (Brilhante, 2014; Tuller et al., inédito).
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Figura II.20 – Mapa de Cluster obtido na Bacia Bambuí, divisa entre os estados de Goiás e Tocantins (Abram 
et al. 2011).

O depósito de Campos Belos está associado 
à Formação Sete Lagoas, que se encontra 
sobreposta aos diamictitos glaciais da Formação 
Jequitaí, localizado no lado oeste da porção basal 
da bacia neoproterozoica do Bambuí, estados 
de Goiás e Tocantins, atualmente lavrado pela 
Itafós Mineração Ltda (Mbac). Durante o Projeto 
Fosfato Brasil – Parte I (Abram et al., 2011), 
ocorrências de fosfato foram descobertas na 
região de Aurora do Tocantins, porção oeste desta 
mesma bacia, cujos resultados geoquímicos 
obtidos em sedimentos de corrente (Figura II.20) 
ampliaram o potencial da zona mineralizada, 
mais para norte da área. A ampliação da zona 
mineralizada tem sido confirmada desde 2012, 
com os projetos de pesquisa executados nos 

Prospectos Bonfim (empresa Du solo) e Taipas 
(empresa Rialma). No depósito de Campos 
Belos, Monteiro (2009) distinguiu quatro grupos 
de minério fosfático: (i) grupo siltito fosfatado, 
(ii) grupo fosforito primário estratificado, 
(iii) grupo fosforito brechado, (iv) grupo 
fosforito pedogênico. Os siltitos fosfáticos e 
fosforitos primários repousam sobre rochas do 
embasamento e estão associados a um ambiente 
geológico de planície de maré (Figura II.21). O 
avanço nos trabalhos de pesquisa por parte da 
Dusolo e Rialma está permitindo caracterizar 
outros estilos de mineralização, caracterizadas 
por substrato carbonático ou mineralização com 
íntima associação com silexitos (Figura II.22) 
(Dusolo, 2014).
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Figura II.21 – Depósito de fosfato de Campos Belos. Modelo do depósito segundo Monteiro (2009).

Figura II.22 – Seção geofísica e resultado de sondagem do Alvo Amaury, mostrando sequência dolomítica na 
porção inferior do depósito. Fonte: www.dusolo.com.
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Também associado ao Grupo Bambuí, é 
registrado um pequeno depósito na região  de 
Cedro do Abaeté, atribuído à Formação Serra 
da Saudade, com teor médio de 8% P2O5, cujas 
concentrações anômalas estão relacionadas à 
siltitos e argilitos verdes (Lima et al. 2007).

Durante o Projeto Fosfato Brasil – Parte II 
realizou-se também a pesquisa em sedimentos 
do Grupo Bambuí, Bacia do São Francisco, na 
região sudoeste do estado da Bahia. Priorizou-
se os estudos nos sedimentos associados a 
Formação Sete Lagoas considerando modelos 
sedimentares similares aos depósitos de Campos 
Belos. Foi descoberto nível carstificado, com 
amostras com teores de 4 a 28% P2O5, situado 
em antiga pedreira, próxima a região da Serra do 
Ramalho, com dimensão exposta de 200 m x 50 
m e camada com espessura irregular em torno 
de 1 a 1,5 m. É possível que este depósito esteja 
relacionado ao desenvolvimento de paleocarstes 
mais recentes. Uma abordagem sobre os 
estudos realizados nesta região é apresentada 
no capítulo XV deste livro.

Correlato ao Grupo Bambuí, o Grupo Una, 
no estado da Bahia, também é conhecido pela 
presença de depósito econômico de fosfato. 
Destaca-se o depósito da Bacia de Irecê, 
Prospecto Três Irmãs, atualmente lavrado pela 
empresa Galvani, cuja unidade fosfática está 
relacionada à Formação Salitre, subunidade 
Lapão. O depósito está associado as fácies 
sedimentares distribuídas na pequena área 
estudada, interpretadas como produtos de 
sedimentação em ambiente equivalente ao de 
planície de marés (Monteiro et al., 1987). Misi 
(1992) e Misi & Kyle (1994) descrevem três tipos 
de fosforito primário: 1) Estromatolítico colunar; 
2) Estromatolítico laminar; 3) Intraclástico. No 
capítulo XVI deste trabalho são destacados 
quatro ciclos de submaré a intermaré (Deslile, 
2013), sendo três mineralizados (Figura II.23). 
Neste mesmo contexto geológico destacam-
se novas ocorrências de fosfato na região de 
Umburanas (Lagoa 33), estado da Bahia, aqui 
descritas no capítulo XVII.
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Figura II.23 –Estratigrafia de sequências do depósito de fosfato de Irecê. Fonte: Deslile (2013).
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Em 1985, a CBPM (Companhia Baiana de 
Pesquisa Mineral) realizou o Projeto Fosfato 
no estado da Bahia (Noguti et al. 1990), onde 
foram revelados valores elevados associados 
a metadolomitos algais da Formação Acauã: 
a) 9,3% a 12,6% de P2O5 na serra da Gruta-
Patamuté; b) 3,7% de P2O5% na serra de Santa 
Cruz e c) de 2,1% e 2,8% nas serras da Borracha 

e Santa Luzia. Durante os trabalhos do Projeto 
Fosfato Brasil - _Parte I (Abram et al. 2011), parte 
desses valores foram confirmados, entretanto, as 
mineralizações encontradas não apresentaram 
potencial econômico significativo. Os melhores 
resultados estavam associados a zonas com 
predominância de laminitos algais (Figura II.24).

Figura II.24 – Calcissiltito creme a róseo, laminado, com lâminas dobradas de laminito algal fosfático associado, 
na área da Formação Acauã.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

89

Os fosfatos de Xambioá localizam-se 
no extremo norte do Estado do Tocantins, 
junto à divisa com o Estado do Pará, e estão 
associados a litotipos do Grupo Estrondo de 
idade proterozoica, situados estratigraficamente 
na base do Supergrupo Baixo Araguaia, que 
tem como unidade inferior a Formação Morro 
do Campo e no topo a Formação Xambioá. As 
concentrações de P2O5 possuem em média 

7,72%, podendo atingir até 14%. A sucessão 
litológica portadora da mineralização fosfática é 
constituída da base para o topo de: a) Mármore 
Inferior; b) Saprólito Fosfático; c) Mármore 
Superior e;  d) Horizonte de Solos (Figura II.25) 
(Costa et al., 2011). Não foram registrados 
novos avanços quanto ao conhecimento deste 
depósito.

Figura II.25 – Descrição litológica e localização das amostras coletadas no perfil do furo 4. Os números à 
esquerda indicam a profundidade em metros e os da direita cada amostra investigada (Costa et al. 2011).



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

90

As ocorrências de fosfato da Bodoquena 
estão distribuídas esparsamente ao longo da 
extensão da Serra da Bodoquena, no Estado do 
Mato Grosso do Sul, sempre relacionadas ao 
Grupo Corumbá, desde a região de Corumbá 
até a região a sul de Bonito (Figura II.26). 
Os fosforitos estão associados ao intervalo 
faciológico que vai do topo da Formação Bocaina 
até a base da Formação Tamengo (Boggiani, 

1997; Justo, 2000). Em Abram et al. (2011) 
novas ocorrências foram descobertas e bacias 
anômalas para fósforo foram delineadas por 
intermédio da prospecção geoquímica regional. 
Neste trabalho estão registrados novos avanços 
no conhecimento do potencial desta região e 
apresentados resultados geoquímicos de solo 
(capítulo XII deste livro).

Figura II.26 – Estratigrafia (modificado de Boggiani 1997, in: Justo 2000) e ocorrências de fosfato do Grupo 
Corumbá (Luz et al., 1980; Banco de dados da CPRM-Geobank em www.cprm.gov.br). Base geológica: 
Schobbenhaus et al., (2004). 
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No Grupo Araras, localizado no estado do 
Mato Grosso, foram registradas as ocorrências 
de fosfato na fazenda Serra Azul e na região de 
Pacu (Abreu Filho et al., 2011). No Alvo Pacu 
foi detectado teor anômalo em P2O5 ao redor 
de 3,51 %, associado a sedimentos margosos 
da Formação Pacu, posteriormente confirmado 
com a execução de malhas de solo.

Durante o Projeto Fosfato Brasil – Estado 
do Mato Grosso (Abreu Filho et al. 2011), a 
CPRM delineou o depósito de fosfato e ferro na 

Formação Serra do Caeté. Verificou-se que os 
maiores teores em fosfato ocorrem num ritmito 
com até 9,49% de P2O5. Toda a faixa aflorante da 
sequência é mineralizada, entretanto, os maiores 
teores de fosfato foram obtidos próximos a 
Mirassol d´Oeste. A BEMISA realizou furos de 
sondagem num dos menores alvos, próximo a 
Fazenda Barra da Capivara (sudoeste do mapa 
apresentado na Figura II.27), com definição de 
recursos potenciais de 400 milhões de toneladas 
com teor médio de 5% de P2O5.

Figura II.27 - Mapa geológico da Formação Serra do Caeté (Abreu Filho et al., 2011).
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Em 2014, foram descobertas novas 
ocorrências de fosfato sedimentar no Rio 
Grande do Sul, como o fosfato de Cerro Preto, 
que possivelmente configura um novo depósito, 
ampliando o potencial para fosfato neste estado. 
As ocorrências estão inseridas no Terreno 
São Gabriel, Cinturão Metamórfico Vacacaí, 
associadas à Formação Arroio do Marmeleiro 
(Wildner et al., 2008) ou Complexo Arroio da 
Porteira (Ramgrab & Wildner, 1999; Ruppel, 2010), 
aqui denominado como Complexo Metamórfico 
Arroio Marmeleiro (Silva & Camozzato, 1983; 
Laux et al., 2012; Camozzato et al., 2012), uma 
sequência atribuída ao neoproterozoico, com 
época de deposição estimada no intervalo entre 
755–725 Ma, considerando as correlações com 
as demais unidades do Cinturão Vacacaí.

O Terreno São Gabriel, domínio tectônico 
onde se encontram inseridas as mineralizações 

de fosfato, é interpretado como um prisma 
acrescionário gerado durante o início 
do neoproterozoico, com associações 
petrotectônicas de ambiente de margem passiva 
e de retro-arco, ofiolitos, arcos magmáticos 
vulcano-sedimentares e plutônicos (Figura II.28) 
(Fragoso César, 1991; Chemale Jr., 2000).

O Cinturão Metamórfico Vacacaí inserido 
neste Terreno, segundo Laux et al. (2012) 
consiste de uma sequência vulcanossedimentar 
metamorfisada no fácies xisto verde a 
anfibolito inferior, composta por vulcânicas 
e vulcanoclásticas de composição andesítica 
a dacítica, tufos intermediários e rochas 
tufíticas, além de xistos pelíticos, psamíticos, 
calcissilicáticos e margas. Parte deste cinturão 
é formado pelo Complexo Metamórfico 
Arroio Marmeleiro, onde estão inseridas as 
mineralizações de fosfato.

Figura II.28 – Mapa tectono-geológico esquemático evidenciando o Terreno São Gabriel no estado do Rio 
Grande do Sul. Em verde - rochas do Cinturão Metamórfico Vacacaí, incluindo o Complexo Metamórfico 
Arroio Marmeleiro. No quadrado destacado - local onde foram encontradas as ocorrências de fosfato preto.
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O Complexo Metamórfico Arroio Marmeleiro 
possui diversas definições e denominações. 
A denominação Complexo Metamórfico 
Arroio Marmeleiro foi introduzida por Silva e 
Camozzato (1982), referindo-se ao conjunto de 
ardósias, filitos, quartzo-muscovita xistos, talco 
xistos, metarenitos quartzosos, metarcóseos e 
metassedimentos carbonosos aflorantes desde 
a região do Passo do Marmeleiro, extremo oeste 
do complexo, até o Rio Camaquã, no limite 
entre os rincões dos Moura e do Tigre, extremo 
nordeste da unidade. Iglesias et al. (1980) 
denominou de Metamorfitos Arroio da Porteira 
a uma parcela destas unidades aflorantes no sul 
da Folha Lavras do Sul (1:50.000) caracterizando-
as como ardósias, filitos e, subordinadamente, 
quartzitos e metagrauvacas, constituindo uma 
sucessão de estratos (meta) pelíticos e areno-
pelíticos intercalados. Segundo Camozzato & 
Lopes (2009) e Laux et al. (2012), o Complexo 
Metamórfico Arroio Marmeleiro é caracterizado 
por ardósias, filitos, filitos carbonosos, xistos, 
metarenitos e metarenitos conglomeráticos, 
com mármores, granitoides protomiloníticos e 
corpos ultramáficos subordinados (Figura II.28). 
Segundo os autores (op.cit.), o Complexo Arroio 
Marmeleiro está estruturalmente contínuo 
aos metamorfitos da Sequência Arroio da 
Porteira, apenas separados por uma zona de 
descontinuidade, marcada pelo cavalgamento 
do "Arroio Marmeleiro", com predomínio do 
facies xisto verde, sobre o "Arroio da Porteira", 
onde se pode chegar ao anquimetamorfismo. 
Ruppel (2010) estudou este Complexo na 
região da Folha Passo do Tigre, assumindo a 
denominação de Complexo Arroio da Porteira. 
Este autor caracterizou a sedimentação como um 
pacote homogêneo de metassiltitos micáceos 
com lentes restritas de metarenitos quartzosos 
finos a médios, maturos, de classificação 
variada e seleção média. Destacou estruturas 

sedimentares plano-paralelas para os siltitos 
e maciça para os metarenitos, sugerindo que 
os mesmos foram depositados em ambiente 
plataformal com sedimentação associada às 
correntes de turbidez vinculadas a leques 
submarinos. Camozzato et al. (2012) mapeando 
a folha Hulha Negra, dividiram a unidade em duas 
litofácies: a) pelítica, composta por metassiltitos 
e metapelitos e; b) psamítica, caracterizada por 
metarenitos maciços (arcóseos, sublitoarenito e 
quartzoarenitos).

Segundo Laux et al. (2012) e Camozzato et al. 
(2012), esta sequência de rochas apresenta uma 
primeira fase de deformação que gerou, nos 
metamorfitos, uma clivagem ardosiana, seguida 
de três distintas fases de dobramentos (F2, F3, 
F4), resultando nas foliações metamórficas 
S1 (clivagem ardosiana) e S2 (clivagem de 
crenulação), sucedidas por dois eventos 
caracterizados pela formação de clivagem de 
fratura associada com dobras das fases F3 e F4. 
Segundo estes autores (op.cit.), a estruturação 
da área é o resultado de deformação relacionada 
a uma tectônica transcorrente.

Os mármores associados ao Complexo 
Metamórfico Marmeleiro predominam na 
porção oeste da área limitada na figura II.29. 
Siviero (2001) ressalta que os mármores ocorrem 
como lentes intercaladas aos xistos miloníticos 
do Complexo Metamórfico Arroio Marmeleiro. 
Esta autora descreve os mármores como 
predominantemente calcíticos, com pequenas 
quantidades de impurezas, incluindo apatita.

Oliveira et al. (2003) pesquisaram os filitos 
carbonosos da Formação Arroio do Marmeleiro, 
sugerindo que o material carbonoso é de 
natureza biogênica (concentração singenética 
de carbono biogênico) e caracterizariam 
sedimentos orgânicos finos acumulados em 
ambiente subaquosos, nos quais predominavam 
condições calmas e redutoras.
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A Aguia Resources Limited mapeou três 
camadas de fosforito preto (alvo Cerro Preto), 
onde, ao longo do strike, os comprimentos 
variam de 700 metros a 5 km com espessura 
aparente de 50 a 200 metros. A Aguia Resources 
Limited fez amostragem tipo chip que forneceu 

teores de até 20,4% P2O5. Duas trincheiras foram 
escavadas: a) trincheira CH-02 – 17,5m e teor 
10,3%, incluindo 5 metros com 15,52% P2O5 e; 
b) Trincheira CH-03 – 2 metros com 10,94% P2O5 
e 8,5 m com 9,83%P2O5 (Figura II.30).

Figura II.29 – Geologia do Complexo Metamórfico Arroio Marmeleiro e individualização de camadas 
mineralizadas (Modificado de Aguia Resources Limited, 2014).
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Figura II.30 – Geologia das camadas com intervalos mineralizados (Aguia Resources Limited, 2014).

II.3.4 – Paleozoico

No Paleozoico, o Brasil possui importantes 
registros de fosfogênese (Bacias Parnaiba, 
Amazonas, Paraná e Alto Tapajós), mas 
com potencial econômico efetivo ainda 
desconhecido. Registra-se no Devoniano 
espessas sequências de folhelhos/siltitos e 

arenitos muito finos, depositados em ambiente 
plataformal comumente relacionadas a ciclos 
transgressivos (Pereira et al. 2009). O Siluro-
Devoniano destas bacias paleozoicas é marcado 
por um momento de elevação do nível do mar, 
sendo as unidades nestas diferentes bacias 
muitas vezes correlacionáveis, apresentando 
importante registro de ocorrências de fosfato.
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Três unidades da bacia do Parnaíba foram 
destacadas com ocorrência de fosfato por 
Lima & Leite (1978): (i) Formação Pimenteira, 
relacionada ao Devoniano, ocorre nos municípios 
de Picos, Santa Cruz dos Milagres, São João do 
Piauí, Simplício Mendes (Piauí) e Paraíso do 
Norte, (Tocantins), com teores em P2O5 entre 6 
e 7%, em ambos os casos associados a siltitos; 
(ii) Formação Pedra do Fogo, de idade Permiana, 
ocorre no município de Filadélfia (Tocantins), com 
dois pontos com teores de 17,4 e 12,6% de P2O5, 
um deles associado a arenito preto fossilífero 
com níveis de siltito e o outro a siltito, também 
fossilífero, com pequenos nódulos de silexito; 
(iii) Formação Longá, do final do Devoniano 
ao Carbonífero, onde nove pontos associados 
a folhelhos e/ou siltitos mostraram teores 
variando de 12,0 a 26,5% de P2O5 (municípios de 
Oeiras, Campo Maior, Rio Grande do Piauí, Santa 
Luz do Piauí, Santa Cruz dos Milagres, todos no 
Piauí, e Brejo, no Maranhão).

Na década de 1970, a CPRM realizou três 
projetos em cooperação com a Comissão Nacional 
de Energia Nuclear (CNEN) e Departamento de 
Produção Mineral (DNPM) na borda leste da 

bacia Parnaíba, no intuito de localizar reservas 
de urânio e fosfato: São Miguel do Tapuio 
(Albuquerque et al. 1972), Fosfato de São Miguel 
do Tapuio (Oliveira & Barros 1976) e São Nicolau 
(CPRM, 1978a,b,c), verificando a presença de 
níveis mineralizados em fosfato. Nesta mesma 
região, o desenvolvimento do Projeto Fosfato 
Brasil – Parte I, permitiu correlacionar os níveis 
fosfáticos com superfícies discordantes (limite 
de seqüência com superfícies transgressivas) 
e superfícies de inundação máxima (Abram 
et al. 2011). Foi caracterizada uma superfície 
transgressiva, com níveis com 0,25 a 1 m de 
espessura de fosfato, aparentemente contínuos, 
com anomalias radiométricas e teste positivo 
para fosfato, nas unidades mais superiores 
da sequência. Também foi caracterizada uma 
litofácies com anomalia radiométrica e teste 
positivo para fosfato coincidente com uma 
superfície de inundação máxima na unidade 
intermediária. Estes níveis foram caracterizados 
como estreitos e descontínuos, tendo sido, 
registradas espessuras médias em torno de 20 
cm, cujo teores em P2O5 variam de 1,43 a 11,37% 
(Figura II.31).
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Figura II.31 – Mapa geológico e resultados para fosfato na Formação Pimenteira (Abram et al. 2011).

A sul de Pimenteiras, na região de Canabrava, 
a Dusolo tem realizado atividade de pesquisa 
associando a presença de fosfato a um pacote 
de cerca de 10 metros de espessura. Segundo 
a pesquisa (Dusolo, 2014) existe um potencial 
deste pacote mineralizado que se estende por 
cerca de 30 km. Segundo informações do site 

oficial da empresa, o pacote é constituído de 
siltito  e renito fosfáticos com teores de 4.5% 
a 12% de P2O5, intercalados com outras rochas 
sedimentares. Em outros prospectos descreve-se 
também a presença de fosforitos representados 
por níveis com nódulos fosfáticos, com teores de 
cerca de 20% de P2O5.
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Neste volume apresentam-se resultados 
da pesquisa do Projeto Fosfato Brasil na área 
denominada de Picos, que engloba no extremo 
norte da área a região de Canabrava (Projeto 
Ruth da Dusolo), inserida nas folhas São João 
do Piauí, Picos, Santa Cruz do Piauí, Simplício 
Mendes, Serra do Congo a sul da área pesquisada 
no Projeto Fosfato Brasil – Parte I.

A Dusolo também realizou projeto de pesquisa 
em níveis da Formação Longá, conhecido como 

Projeto Samba, numa área de 7 km por 1,5 km 
tendo obtido teores de 2,5 a 12 % de P2O5, em 
múltiplos estratos mineralizados (Figura II.32). 
Foram mapeadas repetitivas intercalações de 
siltitos arroxeados e arenitos, com espessura 
variando de 10 a 20 metros. Os siltitos constituem 
três níveis mineralizados enriquecidos em 
fosfato, normalmente com camada de espessura 
máxima de 40 cm (Figura II.33).

Figura II.32 – Mapa geológico da Formação Longá com intervalos mineralizados em fosfato segundo a Dusolo 
(2014). 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

99

Figura II.33 - Siltito fosfático da 
Formação Longá, Projeto Samba, 
testado com molibdato de 
amônia (Dusolo, 2014).

Na década de 70, foi realizado um projeto 
pela CPRM para a pesquisa de sulfetos, que 
diagnosticou um conjunto de ocorrências de 
fosfato na Bacia do Amazonas (Macambira et 
al., 1977). São identificadas diversas ocorrências 
de mineralização de fosfato, em ambas bordas 
(norte e sul) da Bacia do Amazonas, sempre 
situadas no Grupo Curuá, mais especificamente 
nas formações Curiri (Abram et al., 2011; Correia 
Júnior & Abram, 2014) e Barreirinhas (Correia 
Júnior & Abram, 2014). A Formação Barreirinha, 
situada na base do Grupo Curuá, é composta 
por folhelhos negros a cinza escuros, carbonosos 

(ricos em matéria orgânica). Localmente 
siltitos, de cor cinza claro a amarelo, ocorrem 
como laminações intercaladas aos folhelhos 
piritosos. Sobreposto a esta unidade encontra-
se a Formação Curiri, principal hospedeira das 
rochas fosfatadas. Na borda norte da Bacia do 
Amazonas, na região de Monte Alegre (PA), 
a Formação Curiri está representada por 4 
litotipos: (i) siltitos creme rosados dispostos em 
níveis/camadas milimétricas a centimétricas, por 
vezes ferruginosos; (ii) siltitos cinza esverdeados 
maciços, localmente ferruginosos; (iii) siltitos 
negros maciços, duros, com alta compacidade, 
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frequentemente bastante ferruginosos e; (iv) 
arenitos com estruturas tipo hummocky. Ocorre, 
na borda sul, principalmente nos municípios de 
Medicilândia (PA) e Brasil Novo (PA), pelitos, 
arenitos, siltitos e diamictitos, às vezes fosfatados, 
além de níveis de fosforito rítmico e concreções/
nódulos fosfatados (Figura II.34). A mineralização 
apresenta teores de P2O5 entre 3% e 24%, em 
sua maior parte, é formada por fluorapatitas. 
Com base nos estudos do Projeto Fosfato 
Brasil, Correia Júnior et al. (2014), sugere que 
características deposicionais e de fosfogênese 
encontradas levam a entender que a ocorrência 
mineral está associada a dois tipos de fosforitos, 
seja o chamado pristine com precipitação de 
francolita in situ em litologias mais pelíticas e 
o reworked oriundo do retrabalhamento do 
anterior formando um depósito granular, neste 

caso com a presença de fluorapatita. A presença 
eventual de crandalita indica superimposição 
de possível processo supergênico associado. Os 
resultados para pesquisa nesta bacia são aqui 
apresentados no capítulo XIX.

Figura II.34 – Concreção fosfática na Formação Barreirinhas, Bacia do Amazonas.

Desconhece-se registro da pesquisa visando 
o fosfato na Bacia do Paraná, entretanto os 
pesquisadores Pereira et al. (2009, 2010), 
caracterizaram a quimioestratigrafia de algumas 
seções da Bacia do Paraná, visando relacionar 
teores de carbono orgânico total e sucessões 
estratigráficas. Estudaram 3 seções, uma no 
estado do Mato Grosso do Sul, seção Rio Verde, 
e outras duas no estado de São Paulo, seções 
Jaguariaíva e Tibagi, associadas ao intervalo de 
deposição da Formação Ponta Grossa. Em todas 
as seções apresentadas foi registrada a presença 
de P2O5, nas seções do Praguiano em Jaguariaíva. 
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De uma maneira geral observaram-se picos de 
P2O5 relacionados a zonas de inundação máxima 
e boas correlações entre Carbono Orgânico Total 
e P2O5. 

Na Bacia Paleozoica do Alto Tapajós, a 
Formação Juma representa uma extensa planície 
lamosa gerada a partir do gradativo afogamento 
(transgressão marinha) de uma planície flúvio-
deltaica (Reis et al., 2006). Nesta bacia, na 
região sudeste do Estado do Amazonas, foram 

Figura II.35 – A) Fotomicrografia do arenito glauconítico fosfático. B) Amostra do arenito glauconítico fosfático. 
C) Paredão de arenito glauconítico no alto curso do Rio Jatuarana.

identificadas rochas sedimentares fosfatadas 
siluro-devonianas reunidas na Formação Juma, 
constituída por siltitos e arenitos acinzentados 
(Reis et al., 2006; CPRM 1978d). Nesta sequência 
são reconhecidos arenitos fosfáticos grossos 
com teores de 1,5 a 9,3% de P2O5 (Figura II.35) 
(Araújo et al., 1976; Bizinella et al., 1980; CPRM, 
2015). Um detalhamento sobre estes depósitos 
foi feito pelo Projeto Fosfato Brasil – Parte II e 
pode ser visto no capítulo XXI.
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II.3.5 - Cenozoico

Ocorrências de fosfato foram destacadas 
por Matsuda (1988) em amostras de calha de 
poços de petróleo associadas a sedimentos 
carbonáticos da porção superior da Formação 
Jandaíra, Cretáceo Superior, na Bacia Potiguar 
(RN). Matsuda (1988) analisou perfis de raios 
gama de 330 poços de petróleo perfurados na 
parte emersa e na parte submersa e verificou 
em 50 desses poços a presença de um marco 
radioativo na Formação Jandaíra. Segundo 
Matsuda (op.cit.), o marco radioativo encontra-
se a uma profundidade de 99 m em poços 
realizados em terra e a 450 m de profundidade 
em poços no mar, estando este marco com 
maiores espessuras na parte oeste da área 
estudada (até 20 metros), na região denominada 
de Alto Macau. Segundo Matsuda (1988) há 
uma correlação entre a maior espessura da 
Formação Jandaíra e a maior espessura do 
marco radioativo. Análises petrográficas e 
micropaleontológicas identificaram microfósseis 
do final do Campaniano, com quatro microfácies 
carbonáticas caracterizadas no intervalo que 
corresponde ao marco radioativo. A fácies 
correspondente ao marco, de natureza fosfática, 
é composta por packstones e wackestones, 
ricos em grandes variedades de bioclastos, 
com foraminíferos planctônicos e bentônicos, 

equinóides, ostracodes, pelecípodes e 
gastrópodes. O maior teor em P2O5 encontrado 
foi de 9,9%. A CPRM, através do Projeto 
Fosfato Brasil vem revisando outros dados 
de log de sondagem existentes na bacia, com 
a finalidade de modelar o marco radioativo 
investigado por Matsuda (1988), inclusive com a 
aquisição de novos dados de sub-superfície para 
detalhamento da mineralização existente (Figura 
II.36). Os resultados deste trabalho somente 
serão divulgados em etapas posteriores do 
Projeto Fosfato Brasil.

Figura II.36 – Espessura e topo do marco radioativo segundo interpretação de logs de sondagem da Bacia 
Potiguar (Mapa elaborado com base em dados cedidos a CPRM pela ANP).

A principal mineralização de fosfato no 
Cretáceo brasileiro compreende os depósitos 
da Bacia Paraíba (Barbosa & Lemos, 2001; 
Abram et al., 2011). A Bacia Paraíba está 
caracterizada por três sub-bacias (Olinda, 
Alhandra e Miriri) constituídas por sedimentos 
do Cretáceo Superior ao Paleógeno e coberturas 
Cenozoicas do Grupo Barreiras e Pós-Barreiras. 
A Bacia Paraíba apresenta características 
estruturais do tipo rampa inclinada para leste, 
tem aproximadamente 140 km de extensão, 
indo desde Recife (PE) até Mamanguape (PB), 
e largura de aproximadamente 25 km com no 
máximo 400m de profundidade. Os depósitos de 
fosfato compreendem uma faixa descontínua, 
desde a cidade de Olinda (PE) até norte de João 
Pessoa (PB). A mineralização está relacionada 
à Formação Itamaracá e à porção basal da 
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Formação Gramame. Atualmente os depósitos 
de Olinda estão associados a zonas de ocupação 
urbana. O Projeto Miriri, executado pela CPRM 
na região de Alhandra (PB) e entre Goiana 
(PE) e Itamaracá (PE), descreve duas zonas 
mineralizadas mais enriquecidas chamadas de 
zona de fosfato original e zona retrabalhada 
(Barbosa & Lemos, 2001). No avanço dos 
trabalhos pelo Projeto Fosfato Brasil (Capítulo 
XXII deste livro), conclui-se que os sedimentos 
fosfáticos foram depositados no Maastrichtiano, 
topo da Formação Itamaracá com as fácies 
caracterizadas por fosforitos (>18% de P2O5) 

e rochas fosfáticas relacionadas a sedimentos 
siliciclásticos (>8-17% de P2O5), e algumas fácies 
de arenitos calcíferos (baixos teores até 8% de 
P2O5), e na base da Formação Gramame com as 
fácies formadas por calcarenitos com baixo teor 
(<8% de P2O5).

No estado da Paraíba o fosfato vem sendo 
pesquisado desde 2007 pela Aguia Resources 
(Projeto Fosfato Lucena), cuja  área de pesquisa 
está localizada na região entre os Municípios 
de Lucena e Alhandra, com uma área de 734 
km2, distante aproximadamente 50 km de João 
Pessoa (PB) (Figura II.37).

Figura II.37 - A) Mapa de Localização com as áreas da CPRM e Aguia Resources Limited. B) Mapa geológico 
com as áreas da CPRM e Aguia Resources Limited.
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A maior parte da área do Projeto Fosfato 
Lucena faz parte da sub-bacia Miriri e uma menor 
parte ocorre na Sub-bacia Alhandra. A Sub-bacia 
Miriri tem como principal característica uma 
configuração baseada em estruturas secundárias 
do Lineamento Patos, o que a torna mais rasa em 
relação às outras sub-bacias, e está limitada com 
a Sub-bacia Alhandra na região de João Pessoa 
(PB). A área do Projeto Fosfato Lucena nesta sub-
bacia está encoberta por sedimentos cenozoicos 
(Grupo Barreiras e Pós-Barreiras) com espessuras 
varáveis, podendo medir até 70 m. Os sedimentos 
cenozoicos estão em contato com a Formação 
Gramame, que é caracterizada por intercalação 
de calcários e margas com espessuras variáveis, 
sotoposta a Formação Itamaracá, constituída 
por sedimentos siliciclásticos na base e 
sedimentos mistos (arenitos calcíferos) no topo 
contendo anomalias de fosfato. Na base de toda 
a sequência, assim como no depósito de Miriri, 
ocorrem os sedimentos siliciclásticos fluviais 
da Formação Beberibe. A Sub-bacia Alhandra 
representa o depocentro da Bacia Paraíba, e a 
área do Projeto Fosfato Lucena nesta sub-bacia 
apresenta, em superfície, predominantemente 
sedimentos cenozoicos com menores 
espessuras (até 30 m aproximadamente) e raras 
ocorrências das unidades do Cretáceo Superior. 
Em sub-superfície são descritos sedimentos 
carbonáticos da Formação Gramame com 
espessuras variáveis de até 60 m e os sedimentos 
mistos e siliciclásticos da Formação Itamaracá. 
As anomalias de fosfato podem ocorrer nos 
calcarenitos da base da Formação Gramame e 
topo da Formação Itamaracá.

O fosfato da área do Projeto Fosfato Lucena 
pode ocorrer sob duas formas: anomalias 

em rochas fosfáticas, com baixos teores, nas 
formações Gramame e Itamaracá, e os fosforitos 
com mais altos teores no topo da Formação 
Itamaracá (mineralizações típicas). As anomalias 
de baixos teores ocorrem em calcarenitos, 
margas, argilitos e arenitos fosfáticos e de alto 
teor em fosforitos.

Para a pesquisa deste bem mineral no Projeto 
Fosfato Lucena, foram executados 49 furos de 
sondagem, e usados 40 furos, espaçados de 
1x1km, para a estimativa de reserva num total 
de 3.061 m de testemunhos de sondagem, onde 
foi inferida uma reserva de 55 Mt (JORC) com 
teor médio de 6,42% de P2O5 e cut-off de 3%. As 
camadas mineralizadas estão em profundidades 
entre 15 a 94 metros, com espessuras variando 
entre 0,5 a 7,0 m e teores entre 3,10% a 21,85% 
P2O5.

A Aguia Resources modelou dois litotipos com 
diferentes razões CaO/P2O5 (Figura II.38) (AGUIA 
RESOURCES LIMITED, 2013): mineralização 1 
(MIN1) e mineralização 2 (MIN2). A MIN1 se 
estende por aproximadamente 5.7 km e 3,6 km 
com uma profundidade média de 35 m. A MIN2 
se estende por 7,2 km e 4,8 km com profundidade 
entre 60 e 65 m. A razões CaO/P2O5 é mais alta 
para a MIN2 em relação MIN1. A MIN2 tem os 
teores mais altos de fosfato com no máximo 
23,60% de P2O5, assim como teores significativos 
de SiO2 e Al2O3, o que pode significar que apesar 
de possuir um condicionante terrígeno bastante 
atuante, também ocorre mineral de fosfato 
primário, como carbonato-fluor-apatita. A MIN1 
apresenta valores menores de P2O5 e altos 
valores principalmente de SiO2 e Al2O3, com baixo 
CaO, provavelmente associados a sedimentos 
terrígenos mais fosfatos secundários.
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Figura II.38 - Áreas do Projeto Lucena da Aguia Resources avaliadas, com vista em planta das mineralizações 
modeladas (Fonte: Aguia Resources Limited, 2013).
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O Projeto Fosfato Lucena considera um 
modelo de blocos dentro do conceitual com teor 
de corte de 3% de P2O5 e Pit com profundidades 
variando de 5 a 110m. As maiores reservas 
inferidas são formadas pelo litotipo MIN2 da 
ordem de 48,9Mt e o litotipo MIN1 com valores 
de aproximadamente 6Mt.

Na margem continental brasileira, e na área 
internacional do Atlântico Sul, ocorrências de 
fosforitos foram documentadas nos platôs 
do Ceará e Pernambuco e no Alto do Rio 
Grande. Nos platôs do Ceará e Pernambuco 
as ocorrências foram reveladas na década de 
1970 pela Petrobras. No Alto do Rio Grande as 
ocorrências foram reveladas recentemente pelo 
projeto “Avaliação da Potencialidade Mineral 
da Elevação do Rio Grande”, desenvolvido pela 
CPRM na área internacional do Atlântico Sul. O 
platô do Ceará é uma feição de forma elíptica 
semelhante a um guyot, com área aproximada 
de 1000 km2 e 300 m de profundidade, marcante 
na margem continental do nordeste brasileiro 
(Petrobras, 1978). Esta elevação está relacionada 
com o alinhamento vulcânico Atol das Rocas – 
Fernando de Noronha – Mesejana. As análises 
químicas realizadas na época indicaram teores 
de até 18,4% de P2O5. As análises petrográficas 
identificaram a associação do fosfato com 
um calcário argilo-ferruginoso silicificado. 
Nos fosforitos que ocorrem nos núcleos dos 
nódulos polimetálicos que ocorrem no platô 
de Pernambuco, os teores mais altos de P2O5 

atingiram 29,55% e a média encontrada em 12 
amostras analisadas foi de 27,38% de P2O5.

Na Elevação do Rio Grande, as rochas 
fosfáticas normalmente estão recobertas pelas 
crostas ferromanganesíferas (CFM) ricas em 
cobalto, com teores de 7 a 16% P2O5 e ocorrem: 
i) na base de placas de CFM; ii) no núcleo de 
CFM concrecionais achatadas; e iii) nos núcleos 
de nódulos cobaltíferos; iv) preenchendo 
vazios (vugs) e fraturas nas CFM e do substrato 
carbonático; v) nas CFM diagenéticas, que 
resultaram da impregnação de soluções 
ferromanganesíferas nos poros das rochas 
calcárias fosfatadas; e vi) como matriz nas 
brechas vulcânicas e sedimentares. Uma revisão 
sobre as ocorrências no Alto do Rio Grande é 
apresentada no capítulo XXIII deste livro.

 

II.4 - DEPÓSITOS RESIDUAIS LATERÍTICOS

No NE do Maranhão e NW do Pará são 
conhecidos pelo menos treze pequenos 
depósitos (alguns deles com projeto de 
aproveitamento em andamento), cujas reservas 
não oficiais são estimadas em torno de 44 Mt, 
com teores de P2O5 que variam entre 0,8 e 29% 
(Tabela II.4, Oliveira & Costa, 1984; Carvalho et 
al., 2004). Os maiores avanços no conhecimento 
destes depósitos estão relacionados ao seu 
aproveitamento como termofosfato com 
excelente eficiência agronômica.
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UF Depósito Reserva (Mt) Teor (% P2O5)
MA Pirocaua 8,7 10 – 28
MA Ilha Trauira 8,2 16 – 29
MA Ilha do Tralhoto <0,1 ni
MA Rio Tromaí <6,0 6,0
MA Serra do Jacaré <6,0 0,8
MA Baía de Cumã nd nd
PA Cansa Perna <0,1 25
PA Santa Luzia <0,1 16
PA Piriá 8,0 0,9 – 4,2
PA Barreira <0,1 6,5
PA Peito de Moça <0,1 4
PA Itacupim 5,1 8 – 20
PA Jandiá <0,1 25
PA Sapucaia (Bonito) 1,5 ni

Tabela II.4 – Depósitos de fosfato do NE do Maranhão e NW do Pará (Oliveira & Costa, 1984; Carvalho et al., 
2004).

*nd – não determinado; ni – não informado.

II.5 - DEPÓSITOS DE GÊNESE CONTROVERSA

A área de Itataia está inserida no Domínio 
Ceará Central (DCC), parte da Sub-província 
Setentrional, da Província Borborema (Almeida 
et al., 1977). Nesta região houve uma efetiva 
atuação de fenômenos tectono-termais e 
magmáticos durante o Neoproterozoico e 
Cambro-Ordoviciano (Santos & Brito Neves, 
1984). Os fenômenos magmáticos também 
persistiram durante o Mesozoico com a abertura 
do Oceano Atlântico.

A jazida fosforo-uranífera de Itataia foi 
descoberta em 1976 e foi alvo de levantamentos 
geofísicos, mapeamento geológico, sondagens, 
aberturas de trincheiras e galerias. A jazida 
não foi explorada e, apenas recentemente, a 
Mineradora Galvani está implantando projeto 
de lavra visando explorar o urânio e o fósforo. As 
reservas totais somam 9 milhões de toneladas 

de fosfato e 80 mil toneladas de urânio.

Com o Projeto Fosfato Brasil – Parte I (Abram 
et al., 2011) novas ocorrências de fosfato 
foram destacadas. Com relação a gênese da 
mineralização em Itataia várias hipóteses foram 
formuladas (Angeiras et al.,1978; Fyfe, 1978; 
Mendonça et al., 1985; Castro, 2001; Castro et 
al., 2005). Novas considerações a respeito da 
gênese deste depósito, aliado ao conhecimento 
das novas ocorrências foram formuladas e são 
aqui expostas no capítulo XI deste livro.

II.6 – DEPÓSITO TIPO GUANO

Na ilha Rata, situada na extremidade norte 
do arquipélago de Fernando de Noronha, são 
notáveis os depósitos de fosfato, resultantes da 
acumulação de excrementos de aves (guano), 
área que constitui uma área de preservação 
ambiental e que não possui estudos econômicos.
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Capítulo III

O potencial de fosfato e elementos terras raras do 
carbonatito Fazenda Varela (Correia Pinto, Santa 
Catarina)
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III.1 - INTRODUÇÃO

A norte da cidade de Lages (SC) ocorre 
o carbonatito Fazenda Varela, rocha que 
apresentou em estudos anteriores (Scheibe, 
1979, Scheibe et al. 1985 e Manfredi et al. 
2013) valores anômalos de P2O5 (≈14%) e ETR 
(>1%). Os teores encontrados e o fato dos 
carbonatitos serem rochas comumente ricas 
em apatita e portadores de outros minérios 
justifica a retomada das pesquisas deste corpo 
carbonatítico. 

 O carbonatito Fazenda Varela foi estudado 
por Scheibe (1979) e Scheibe e Formoso (1982) 
para conhecer o potencial desta rocha como 
jazida de fosfato e de carbonato, como adubo e 
corretor de solos respectivamente. Os resultados 
obtidos por estes pesquisadores não foram 
considerados positivos na época. Entretanto, 
devido à importância e demandas atuais dos ETR 
e do P2O5, este corpo passou a ser de interesse 
econômico. 

Este carbonatito pertence ao Complexo 
Alcalino de Lages, que possui idade em torno de 
67 Ma. As rochas alcalinas da região do Domo 
de Lages foram estudadas por Scheibe (1979) 
e divididas em dois grupos: rochas alcalinas 
leucocráticas (fonolitos, nefelina sienitos e 
analcima traquitos) e rochas ultrabásicas 
(olivinas melilititos e lamprófiros). Scheibe (1979) 
também identificou nesta área kimberlitos e o 
carbonatito Fazenda Varela.

O carbonatito encontra-se encaixado em 
arenitos da Formação Rio Bonito, da Bacia do 
Paraná, de idade permiana. Em locais mais 
próximos à intrusão, o arenito encontra-se 
brechado e fortemente alterado, apresentando 
silicificação, alteração potássica e fenitização.

De acordo com Scheibe (1979), o carbonatito 
Fazenda Varela ocorre em formato de veios. 
Nesta publicação, o autor descreve a existência 
de uma sondagem onde o corpo carbonatítico 
tem continuidade até 100m de profundidade. 
Por este motivo, tornam-se necessários outros 
estudos, como de geofísica, para tentar fazer 
um modelamento do corpo e saber a sua forma 
real além de sondagens para ter amostras das 
diferentes fácies deste corpo.

Portanto, o objetivo deste trabalho foi 
identificar e caracterizar o carbonatito Fazenda 
Varela e a sua encaixante e indicar o potencial 
para mineralizações de fosfato e ETR, com 
localização de alvos potenciais para sondagem 
através de modelamento de dados geofísicos e 
geoquímicos.

 

III.2 - LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

A campanha de campo foi realizada na cidade 
de Correia Pinto (SC), a norte da cidade de 
Lages, tendo coordenadas geográfica 27º39S 
e 50º17’W (UTM SG 22 6941319.871913N 
570694.888622E, Sistema Córrego Alegre) 
(Figura III.1). A área é abrangida pela folha 
topográfica de Lages, escala 1:100.000 (SG-22-Z-
c-V, IBGE), compreendida entre as coordenadas 
50º00’ – 50º30’ de longitude oeste, e 28º00’ 
a 27º30’ de latitude sul. O acesso se dá pela 
estrada BR 116 Lages-Correia Pinto. Percorre-se 
aproximadamente 23,5 km desde Lages, vira-se 
a direita em uma estrada vicinal que leva à antiga 
Fazenda Varela e percorre-se aproximadamente 
5km até o morro Oeste que se localiza a 300m a 
norte da estrada.

A região tem uma extensão máxima de 
aproximadamente 1300 x 1000 metros e é 
fortemente caracterizada por uma vegetação 
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muito intensa, principalmente de bambus e 
vegetação seca, que dificultou o acesso em 
alguns pontos. Em relação ao nível de altitude, 
seu ponto máximo está a aproximadamente 
1085 metros do nível do mar enquanto o menor, 

a 920 metros, conforme pode ser visto na figura 
III.2. Existe uma grande quantidade de vales 
íngremes na região em zonas mais elevadas 
que, devido à resolução, não estão presentes no 
modelo digital do terreno.

Figura III.1 - Mapa de localização do carbonatito Fazenda Varela.
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Figura III.2 - Modelo digital do terreno referente à área de estudo do carbonatito Fazenda Varela. W=morro 
oeste e N=morro norte.
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III.3 - MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi realizado nos dois morros 
de ocorrência do carbonatito e das brechas 
feldspáticas, conforme figuras III.2 e III.3.

III.3.1 - Geoquímica de solo

III.3.1.1 - Programação e coleta

A coleta de solo foi realizada ao longo de 
quatro perfis longitudinais e dois transversais 
(Figura III.4 e III.5), com espaçamento de 50m, 
além de coleta de amostras de rocha e de 
medição de gamaespectometria. Inicialmente, 
a programação de solo contava com cinco 
perfis longitudinais e quatro perfis transversais, 
porém, devido às más condições do terreno 
e  chuvas durante a campanha, a programação 
foi readequada, levando em consideração os 
resultados de gama obtidos com os mapas 
preliminares e a geologia da área, dando 
preferência a locais com ocorrência das brechas 
em relação ao arenito sem evidências de alteração 
hidrotermal e altos valores de contagem total, Th 
e U. Foram amostradas 92 estações de solo, que 
foram encaminhadas para a análise 
química e oito amostras de rocha do 
arenito brechado, a partir das quais 
foram confeccionadas lâminas.

As amostras de solo foram 
coletadas no horizonte B, com exceção 
das áreas onde a camada rochosa se 
aproxima da superfície e, portanto, 
o horizonte B era inexistente. Nestes 
casos, foi amostrado o horizonte C. 
O tipo de amostragem realizada foi 
simples. A pluviosidade da coleta era 
chuvas esparsas, o tipo de vegetação 
da grande maioria dos pontos era 
floresta fechada.

A análise foi realizada com base nos resultados 

geoquímicos obtidos pelos métodos ICM14B, 
com determinação por Digestão com Água Régia 
- ICP OES / ICP MS. No total, foram 54 elementos 
analisados para a fração <80 #.

Na matriz de dados foram realizadas as 
seguintes operações: multiplicação dos valores 
das amostras abaixo do LD (Limite de Detecção) 
por 0,5 e os valores que se mantinham no 
LSD (Limite Superior de Detecção) foram 
conservados, com o intuito de realizar análise 
estatística. Foi também elaborada uma planilha 
apenas dos Valores Válidos, onde os valores 
abaixo do LD foram apagados para serem 
contabilizados. 

Todos os boletins geoquímicos foram 
colocados em uma matriz de dados contendo 
todas as análises. A partir disso, foi feita a criação 
de mais três matrizes para realização de análises 
distintas: a) matriz com todos os pontos, porém, 
sem réplicas e duplicatas; b) matriz apenas com 
os pares das réplicas de laboratório, com Limite 
de Detecção (LD); c) matriz contendo os pares 
das duplicatas de campo, com LD.

Figura III.3 - Foto dos morros de ocorrência do 
carbonatito Fazenda Varela.
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Figura III.4 - Imagem em planta dos pontos de coleta de solo.

Figura III.5 - Imagem em perfil dos pontos de coleta de solo.

III.3.1.2 - Tratamento de réplicas e duplicatas de 
campo

III.3.1.2.1 - Réplicas de laboratório

Para este caso, adotou-se como critério 
o parâmetro em que há uma reanálise do 
laboratório da mesma polpa. Estas amostras 

vêm identificadas como REP seguido do mesmo 
nome do Número de Laboratório. A verificação 
foi feita em cinco pares distribuídos em três 
boletins.

Os procedimentos de análise Thompson 
& Howarth (1978) tornaram-se comuns em 
aplicações geoquímicas para avaliar a magnitude 
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do erro de medição em qualquer fase de 
determinação da amostragem. Consideram-
se confiáveis a distribuição dos pontos dos 
elementos que se agrupam na parte inferior da 
reta de precisão de 10%. 

Para este caso, os elementos que 
apresentaram dados fora do critério acima 
referenciado foram: Ag, Au, B, Be, Ca, Mg, Cd, 

Ge, Hf, Hg, In, Li, Na, Re, S, Ta, Te, Ti, V, W (Figura 
III.6). Devido a pouca quantidade de réplicas 
de laboratório, não existe confiança suficiente 
para excluir os dados dos cálculos estatísticos. 
Entretanto, a grande maioria dos dados que 
foram reprovados possuem valores muito baixos 
ou abaixo do limite de detecção, nestes casos, o 
elemento foi desconsiderado.

Figura III.6 - Gráfico binário Thompson & Howarth com precisão de 10% para os pares de Réplicas de 
Laboratório
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Figura III.6 (continuação) - Gráfico binário Thompson & Howarth com precisão de 10% para os pares de 
Réplicas de Laboratório
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III.3.1.2.2 - Duplicatas de campo 

O conjunto dos pares de duplicatas de solo 
teve como objetivo testar as análises realizadas 
pelo laboratório. A amostra duplicada foi 
coletada no mesmo ponto da amostra de 
sequência normal de campo, porém com uma 
identificação diferente, sendo que não há nada 
que indique se tratar de uma duplicata. Esse 
procedimento foi realizado a cada dez coletas de 
amostras. 

Para a análise de variância, verifica-se, em 
um primeiro momento, a quantidade de pares 

Figura III.6 (continuação) - Gráfico binário Thompson & Howarth com precisão de 10% para os pares de 
Réplicas de Laboratório

de duplicatas válidos, que neste caso é aquele 
par cujo resultado de análise química não está 
dentro do Limite de Detecção (LD).  Para isso, 
é necessário que se obtenha uma quantidade 
razoável de pares de duplicatas para que a 
análise estatística não fique comprometida. O 
limite de corte para este evento será de 30% 
dos pares válidos (Tabela III.1). Posteriormente, 
foi realizada a estatística descritiva para todos 
os elementos analisados conforme demonstra 
a tabela III.1. Os valores válidos (Vál%) dos 
elementos apontaram problemas para os 
elementos Ag (5,52%), Re (0%), S (42,32%), 
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Se (32,20%) e Te (58,88%), Au (0%), B (0%), 
Ge (11,04%), Hf (5,52%), Hg (36,80%), Ca 
(11,96%), Na (41,40%), Cd (60,71%), Ti (54,28%), 
Ta (52,44%) e Ce (58,88%). Ao contrário dos 
demais elementos, o Ce não foi considerado 
um valor válido pois 41,12% dos dados tiveram 
valores acima do limite de detecção. Portanto é 
extremamente recomendado que se analise os 
valores de ETR por outro método para que se 
obtenham os valores reais.

Em um segundo momento, parte-se para 
o cálculo da variância. Este cálculo é realizado 

com base na razão entre a média total dos pares 
pela variância entre as amostras, excluindo-se a 
duplicata. Consideram-se, como referência, os 
elementos que a partir deste cálculo, atinjam 
um valor máximo de 30. 

Para todos os elementos testados, concluiu-
se que existe uma diferença significativa entre 
as amostras de rotina de alguns elementos. Com 
isso, os dados analíticos considerados confiáveis 
foram: K, Mg, Sn, As, Y, Zr, Al, Co, Bi, Sc, Tl, In, P, 
Li, Be, Rb, cu, Ba, Ni, Cr, Yb, Mo, Lu, Nb, Mn, U, 
Cs, Pb, Sn, Th, V e Fe (tabela III.1).

Tabela III.1 - Resultado da análise de variância dos pares de duplicata de campo; em vermelho os elementos 
insatisfatórios.

ELEMENTO PARES% VAL VARTEC/DAD %NVÁLIDOS ELEMENTO PARES% VAL VARTEC/DAD %NVÁLIDOS

Al_% 1 20,79 84,64 Co_ppm 1 18,52 84,64

Na_% 0,56 - 41,4 V_ppm 1 0,42 84,64

K_% 1 29,08 84,64 Sc_ppm 1 17,28 84,64

Ca_% 0,11 - 11,96 Hf_ppm 0 - 5,52

Mg_% 1 27,18 84,64 Ta_ppm 0,33 4,59 52,44

Fe_% 1 0,41 80,04 W_ppm 0,89 37,40 81,88

Ti_% 0,44 7,89 54,28 Re_ppm 0 - 0

S_% 0 - 42,32 B_ppm 0 - 0

P_ppm 0,89 15,62 80,96 As_ppm 1 26,82 84,64

Sr_ppm 1 77,42 84,64 Te_ppm 0,56 61,84 58,88

Ba_ppm 1 4,88 84,64 Se_ppmI 0,11 - 32,2

Be_ppm 1 13,29 83,72 In_ppm 1 16,16 84,64

Rb_ppm 1 7,90 84,64 Ga_ppm 1 153,87 80,96

Li_ppm 1 14,34 84,64 Ge_ppm 0 - 11,04

Cs_ppm 1 1,68 84,64 Sb_ppm 1 70,06 84,64

Ag_ppm 0 - 5,52 Sn_ppm 1 26,91 84,64

Au_ppm 0 - 0 Pb_ppm 1 1,44 84,64

Cu_ppm 1 5,31 84,64 Bi_ppm 1 18,17 83,72

Ni_ppm 1 3,59 84,64 Tl_ppm 1 17,13 84,64

Cr_ppm 1 3,50 84,64 Th_ppm 1 0,58 84,64

Mo_ppm 1 2,35 84,64 U_ppm 1 1,71 84,64

Nb_ppm 1 1,75 84,64 Y_ppm 1 23,12 84,64

Mn_ppm 1 1,74 80,04 La_ppm 1 38,98 83,72

Cd_ppm 0,67 9,63 60,72 Ce_ppm 0,89 1,60 58,88

Hg_ppm 0 - 36,8 Yb_ppm 1 3,06 84,64

Zn_ppm 1 0,76 84,64 Tb_ppm 1 110,66 84,64

Zr_ppm 1 22,41 83,72 Lu_ppm 1 2,25 84,64  

III.3.2 - Aquisição dos Dados Gamaespectomé-
tricos

A expedição para a coleta de dados foi 
realizada em duas etapas: a primeira em 
agosto/2014 e a outra em setembro/2014.

Para os dados gamaespectrométricos, 
utilizou-se um cintilômetro RS-125, fabricado 

pela canadense Radiation Solutions, juntamente 
a um GPS diferencial para fornecer a longitude, 
latitude e altitude do ponto em questão.

A coleta dos dados foi feita no sistema ponto-
a-ponto (assay) do cintilômetro em questão, 
o único capaz de fornecer os teores de tório, 
urânio e potássio, além da contagem total. A 
coleta foi efetuada sempre com o cintilômetro 
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calibrado e com tempo de estabilização de 60 
segundos. Além disso, pelo fato do equipamento 
não possuir um GPS integrado, a cada ponto 
coletado foi necessário anotar as coordenadas 
em uma caderneta.

O espaçamento ideal entre um ponto e 
outro foi de 25 metros, mas o mesmo nem 
sempre ocorria devido à margem de erro das 
coordenadas fornecidas pelo GPS, dificuldade 
ou impossibilidade de acesso a algum ponto em 
específico ou mesmo o surgimento de um local 
de interesse em que a leitura de tempo real 
estivesse anômala.

A primeira etapa, com duração de um único 
dia, consistiu na coleta de cinco linhas verticais 
no sentido N-S e totalizou 93 pontos. Já na 
segunda etapa, foram coletados 185 pontos ao 
longo de seis dias, dispostos em quatro linhas no 
sentido N-S e duas no sentido E-W.

Com os dados adquiridos, foi necessário 

fazer uma etapa de pré-processamento antes de 
efetivamente começar a trabalhar com os dados.

Os dados obtidos são exportados para a 
plataforma PC através de um software da própria 
fabricante do equipamento, denominado 
RSAnalyst (Figura III.7).

Neste programa foi possível verificar dados 
de cada ponto individualmente, tais como a hora 
em que ele foi adquirido, informações de valores, 
espectro energético e dados de calibração do 
aparelho em um determinado momento, além 
da exportação para arquivo de texto. Neste caso, 
tal arquivo foi fornecido no clássico CSV (do 
inglês, comma-separated values) onde qualquer 
editor de texto pode lê-lo.

Uma das ferramentas mais utilizadas para se 
efetivamente pré-processar o dado é o Microsoft 
Excel, onde foi possível trabalhar o arquivo 
exportado como se o mesmo fosse uma planilha 
comum. 

Figura III.7 - Interface do programa RSAnalyst
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Dessa forma, dados problemáticos (por 
exemplo, medidas amostradas de forma incorreta 
ou duplicatas) foram apagados e as coordenadas 
de cada ponto foram posteriormente inseridas 
manualmente. Após tal processo, o arquivo 
foi salvo no mesmo formato novamente e 
importado para o software de processamento - 
neste caso, o Geosoft Oasis Montaj, versão 8.2 
(Figura III.8).

Assim que o dado foi importado no Oasis 
montaj, foi necessário inserir o datum em 
questão – neste caso, o WGS 84 na projeção UTM 
22S. Uma vez que dados gamaespectométricos 
terrestre costumam não sofrer correções 
geofísicas, bastou-se gerar os grids de cada 
canal, usando o método de Mínima Curvatura.

Dois fatores são passíveis de discussão neste 
tópico. O primeiro, relativo ao tamanho da 
célula gridal na hora de fazer a interpolação, que 

advém da irregularidade do espaçamento médio 
na aquisição dos dados – visto que os mesmos 
foram adquiridos em espaçamentos que podem 
variar de 10 a 75 metros entre um ponto e 
outro. Costumeiramente, utiliza-se um valor 
que varia entre 20% e 25% do espaçamento. 
Testes realizados empiricamente mostraram 
que o valor ideal foi de 10 unidades, sendo que 
o dado não tem muita resolução e, ao mesmo 
tempo, não sofre tanto com a interpolação entre 
os pontos. O segundo aspecto a ser considerado 
é que o grid que tem forma irregular devido 
a amostragem dos pontos ficou em formato 
“retangular” por motivos de estética. Isso é 
extremamente perigoso em regiões sem dados 
(no caso em questão, nas regiões ao extremo 
norte), visto que uma interpretação nessa área 
se fundamentará apenas em interpolações, 
podendo induzir ao erro.

Figura III.8 - Interface do Oasis Montaj
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III.3.3 - Aquisição e processamento da 
Magnetometria Terrestre

III.3.3.1 - Equipamentos

Para a realização da magnetometria 
foram utilizados dois equipamentos GSM-19 
Overhauser, da empresa GEM SYSTEM, um na 
configuração de estação “base” para correção da 
variação diurna e o outro na configuração “walk”, 
onde os valores são obtidos de forma contínua 
(tempo entre medida de dados sucessivos T = 
2,0 segundos, com armazenamento dos valores 
das coordenadas XY, da elevação e amplitude 
do campo magnético). O magnetômetro 
utilizado na configuração “base” em ambas as 
campanhas foi fixado em um ponto de alocação 
distante 1,60 km da primeira linha N-S (mais 
a oeste) e 2,60 km da última linha N-S (mais a 
leste), em relação à segunda campanha. Nessa 
configuração o período mínimo de mensuração 
é de T = 3,0 segundos.

 

III.3.3.2 - Levantamento dos dados de 
magnetometria terrestre (AQT-M)

A aquisição da magnetometria terrestre 
foi realizada em duas campanhas durante o 
segundo semestre do ano 2014 como podem 
ser vistos na Figura III.9. Na primeira campanha 
(em marrom, Figura III.9), as linhas de aquisição 
foram estabelecidas a partir de um alvo 
inicial determinado pela localização do corpo 
carbonatítico inferido pela geologia, sendo que 
as linhas principais têm aproximadamente 544m 
(mínimo de 382m) de comprimento e as linhas 
de controle têm 1,6 km, cujo espaçamento entre 
as linhas possuem mínimo de 136m e máximo 
de 195m. Após a obtenção dos resultados 
de magnetometria e gamaespectrometria, a 
localização do alvo estabelecido na primeira 
aquisição foi alterada, onde então foi planejada 

uma segunda campanha (em azul após AQT-M, 
Figura III.9), sendo que as linhas principais 
possuem um comprimento de aproximadamente 
1,0km (mínimo de 238m) e as de controle de 
1,4km, com espaçamento entre as mesmas 
de mínimo de 38m e máximo de 100m. Os 
levantamentos associados abrangem uma área de 
aproximadamente 1,49km2. O comportamento 
tortuoso das linhas de levantamento se deve aos 
efeitos combinados de topografia e vegetação 
intensa em determinadas áreas, tornando 
as respostas de amplitudes magnéticas mais 
ruidosas, sendo mais evidente nos mapas de 
derivadas e similares. 

III.3.3.3 - Processamento dos dados 

Após o processo de edição dos dados 
como remoção de perfis, parte destes dados 
foram transformados para o formato *.gdb 
para posterior tratamento no software Oasis 
Montaj 8.2, da Geosoft. Importado os dados 
editado para o programa, foram removidos os 
spykes (picos ruidosos que deslocam os valores 
absolutos dos perfis, mascarando os dados reais 
de fontes naturais) das medidas realizadas em 
ambas configurações.

Posteriormente, com o objetivo de 
correlacionar os dados obtidos pelos 
diferentes magnetômetros, foram realizados 
procedimentos de interpolação dos dados 
obtidos na configuração “base” para amarração 
no tempo com aqueles da configuração 
“walk”, devido seus diferentes períodos 
(respectivamente Tb = 3,0s e Tw = 2,0s). Com isso, 
o magnetômetro de caminhamento permanece 
com as amplitudes do campo relacionadas às 
variações diurnais. O método de interpolação 
utilizado determina a partir de dois pontos 
de medidas (exemplo, t1 = 1,0s e t2 = 3,0s; 
respectivos valores de amplitudes magnéticas) 
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um valor médio de tempo-amplitude (t1-2 = 
2,0s; média das amplitudes dos campos nos 
tempos tomados). Com isso os tempos onde não 
foram realizadas medidas são preenchidos com 
os dados interpolados. A seguir os dados são 
correlacionados, através do tempo de medida, 
ao magnetômetro na configuração “walk”. 

Após a correção devido a variação diurnal, 
os trabalhos normais de interpolação dos dados 
das linhas foram realizados. Após a junção das 
duas campanhas, foram determinados os mapas 
de anomalia magnética de campo total e mapas 
derivados destes.

Figura III.9 - Linhas de aquisição da magnetometria terrestre: em marron as linhas da primeira campanha 
enquanto em azul referem-se à da segunda campanha.

III.4 - GEOLOGIA REGIONAL

A Bacia do Paraná é uma das principais feições 
geológicas da Plataforma Sul Americana e é 
delimitada por estruturas pós e sin-tectônicas, 
tendo sua evolução relacionada a arcos, 
lineamentos e zonas de falhas (Figura III.10). Estas 
feições também têm um papel importante na 
disposição espacial e temporal das associações 
de rochas alcalinas e toleíticas (Riccomini et al. 

2005). As estruturas existentes nesta bacia têm 
três orientações principais: NW-SE, NE-SW e 
E-W (Zálan et al.,1987). Segundo os autores, as 
duas primeiras representam zonas de fraqueza 
antigas, que foram reativadas durante a sua 
evolução. As falhas com orientação NW-SE foram 
reativadas durante a quebra do Gondwana, no 
Juro-Cretáceo, enquanto que as com direção 
NE-SW teriam permanecido inativas e estão 
relacionadas com movimentos transcorrentes 
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(Zálan et al. 1987). Segundo estes autores, o grupo 
de lineamentos E-W é o menos compreendido e 
afirmam que seu desenvolvimento se iniciou a 
partir do Triássico. A semelhança na orientação 
deste grupo de lineamentos com a das zonas 
de fraturas oceânicas sugere sua ligação com o 
desenvolvimento do Atlântico Sul.

Na borda leste da Bacia encontra-se o Arco 
de Ponta Grossa, que na porção sudeste possui 
um proeminente lineamento tectônico, que se 
estende por mais de 600 km, sendo um local 
de importante atividade magmática alcalina e 
alcalino-carbonatítica do Cretáceo (Gomes et 
al., 2011). Este arco tem direção NW-SE e mostra 
evidências de soerguimento desde o Paleozoico. 
Durante a reativação Wealdeniana (Almeida, 
1967) ocorreu um expressivo soerguimento 
desta estrutura, que foi acompanhado por 
intrusões de diversos diques da Formação Serra 
Geral, paralelos ao eixo do arco.

A Sinclinal de Torres tem direção NW-SE e 
está situada 120 km ao sul de Lages, possui 
direção subparalela ao arco de Ponta Grossa e é 
caracterizada por ser uma estrutura subsidente, 
que preservou as rochas da Bacia do Paraná da 
extensa erosão que afetou as regiões soerguidas 
do arco de Ponta Grossa.

O domo de Lages localiza-se entre o Arco de 
Ponta Grossa ao norte e a Sinclinal de Torres ao 
sul, intrudido em sedimentos do Grupo Guatá, 
Formação rio Bonito. A relação entre o domo 
com a Sinclinal de Torres e com o Arco de Ponta 

Grossa ainda não foi estabelecida. 

Deve-se destacar que a gênese das rochas 
alcalinas carbonatíticas também é atribuída 
a outros fatores como aos pontos tríplices, às 
plumas mantélicas (hot spot Trindade e Tristão 
da Cunha) e a subducção, podendo não estar 
relacionada aos arcos ou sinclinais. Para Toyoda 
et al. (1994) o magma rico em carbonato, oriundo 
da pluma de Tristão da Cunha, foi resfriado na 
crosta inferior, entre 130 e 80Ma e reativado 
entre 80 e 70Ma, pelo hot spot de Trindade, 
originando diversas províncias alcalinas.

A bacia do Paraná (Figura III.11) é uma extensa 
bacia intracontinental, em formato alongado na 
direção NNE-SSW, com comprimento de 1.750 
km e largura aproximada de 900 km. Esta bacia 
recobre áreas do Brasil, da Argentina, do Uruguai 
e do Paraguai. Na porção brasileira, dois terços 
da bacia estão cobertos por arenitos e lavas 
basálticas mesozoicas, sendo que o outro terço 
compreende afloramentos de várias sequências 
sedimentares paleozoicas circundando as capas 
das lavas. 

Na borda leste da bacia encontra-se o Arco de 
Ponta Grossa e o flanco oeste é delimitado pelo 
Arco de Assunção, que é uma flexura relacionada 
ao cinturão andino. As outras bordas da bacia 
delimitam áreas onde os estratos sobrepõem-
se às rochas cristalinas de províncias cratônicas 
ou de faixas móveis do embasamento Pré-
cambriano.
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Figura III.10 - Localização do Distrito Alcalino de Lages e das demais rochas alcalinas do Brasil meridional em 
relação aos limites da Bacia do Paraná (Schobbenhaus & Campos, 1984; Roldan, 2007).

A Formação Rio Bonito pertencente ao grupo 
Guatá (Figura III.11) faz parte da Supersequência 
Gondwana I, que representa amplo registro 
sedimentar da bacia, com espessuras na ordem 
de 2.500m. Sobreposto ao grupo Itararé (Figura 
III.11), a Formação Rio Bonito ocorre como 
arenitos, siltitos e camadas de carvão. Observa-
se que a Formação Rio Bonito tem idade 
permiana e é constituída por arenitos médios, 
com composição quartzo feldspática.

O carbonatito Fazenda Varela faz parte do 
Distrito Alcalino de Lages, que consiste em 
corpos isolados e distribuídos em uma área de 
1.200 Km2 (Figura III.11 e Figura III.12). Esta 
área apresenta a forma de um domo, sendo, 
por isso, denominada de Domo de Lages. Esta 

forma dômica é evidenciada pela disposição das 
rochas encaixantes, formadas pelos basaltos da 
Formação Serra Geral e pela sequência de rochas 
sedimentares da Bacia do Paraná. 

As rochas alcalinas da região do Domo de 
Lages foram estudadas por Scheibe (1974, 1976, 
1979 e 1986), Scheibe e Formoso (1979), Furtado 
e Scheibe (1989), Traversa et al. (1994, 1996) 
Dani (1998), Dani et al. (1999) e divididas em dois 
grupos: rochas alcalinas leucocráticas (fonolitos, 
nefelina sienitos e analcima traquitos) e rochas 
ultrabásicas (olivinas melilititos e lamprófiros). 
Scheibe (1979) também identificou nesta área 
um kimberlito e o carbonatito Fazenda Varela.

Scheibe (1979) apresentou os primeiros dados 
petrológicos e geoquímicos do carbonatito. 
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Posteriormente, Menegoto e Formoso (1998) 
voltaram a estudar a área com interesse na 
alteração intempérica desta rocha.

Os dados geocronológicos obtidos nas rochas 
alcalinas (olivina melilito, fonolito, brechas de 
chaminé, nefelina sienito) e no kimberlito do 
Domo de Lages, foram obtidos pelo método 
K-Ar e forneceram idades mínimas de 63 Ma e 
máxima de 78 Ma, enquanto as datações por 
Rb-Sr indicaram idade isocrônica de 81 ± 8 Ma 
(Scheibe et al., 1985; Scheibe, 1986).

O carbonatito Fazenda Varela (Figura III.12) 
quando intrude os sedimentos da Formação 

Rio Bonito promove a brechação, ferrificação, 
endurecimento e modificações na composição 
mineralógica do sedimento encaixante (Scheibe, 
1979). Muitas vezes o carbonatito aparece 
bandado, com níveis mais ricos em feldspato ou 
em carbonatos (Figuras III.13A e III.13C, III.13D 
e III.13G). As brechas (Figuras III.13B, III.13E 
e III.13F) têm a cor acinzentada nas partes 
menos intemperizadas e marrom nas partes 
mais alteradas, sendo constituídas por arenito 
silicificado, intensamente recortado por fraturas, 
preenchidas por material carbonático. 

Figura III.11 - Mapa geológico da região Lages-Correia Pinto, modificado de Scheibe (1979).

III.5 - GEOLOGIA DA ÁREA PESQUISADA

A área pesquisada (Figura III.12) é composta 
predominantemente por arenitos da Formação 
Rio Bonito, da Bacia do Paraná. Nas regiões onde 
os valores de contagem total ultrapassaram 
1.000 ppm, o arenito encontra-se brechado e 
silicificado. 

Neste trabalho, foi possível verificar que o 
arenito tem textura média, com composição 

essencialmente quartzo-feldspática. As 
brechas têm a cor acinzentada nas partes 
menos intemperizadas e marrom nas partes 
mais alteradas, sendo constituídas por arenito 
silicificado, intensamente recortado por fraturas 
de aproximadamente 0,5mm, preenchidas por 
carbonatos e/ou óxidos de ferro (Figuras III.13B 
e III.13D). Também foram encontradas bandas 
de magnetita em diversos pontos do morro. Não 
foi possível encontrar neste campo amostras 
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do carbonatito. As rochas da área estavam 
extremamente intemperizadas e lateritizadas.

Os afloramentos do carbonatito Fazenda 
Varela se restringem a dois morros, denominados 
por Scheibe (1979) como Morro Oeste e Morro 
Norte (Figuras III.2 e III.3). Scheibe (1979) 
descreve a existência de um furo de sondagem 
com 100 m de profundidade e que corta 
continuamente o carbonatito, o que possibilita 
aventar a hipótese de que se trata de um único 
corpo. 

De acordo com o trabalho de Menegoto e 
Formoso (1998) em uma parte dinamitada deste 
morro foram encontrados blocos de carbonatito 
praticamente puro, com alguns metros de 
diâmetro e com cor castanha clara. Essa cor 
castanha foi interpretada por estes autores como 
um aspecto da oxidação do ferro do carbonatito 
originalmente claro.

A maior parte dos afloramentos do Morro 
Oeste possui uma grande quantidade de veios 
carbonatíticos, que formam a brecha quartzo 
feldspática. A espessura desses veios varia de 
milímetros até cerca de 50 cm.

O conjunto litológico, formado pelo 
carbonatito puro ou associado à brecha 
feldspática, está intensamente recortado por 
pequenos veios preenchidos por calcita e 
quartzo (juntos ou separados), demonstrando 
a existência de processos tardios ao evento 
carbonatítico. 

Segundo Menegotto e Formoso (1998), o 
carbonatito que ocorre no topo do Morro Norte 
ocorre na forma de veios, com espessura de 
20 a 50 cm, que cortam subverticalmente as 
brechas quartzo feldspáticas. Segundo estes 
autores, este carbonatito tem a cor branca a 
creme, granulação fina a média, com inclusões 
orientadas de material cinza esverdeado. 
Além disso, os autores afirmam que na maior 

parte das exposições, especialmente no Morro 
Norte, o carbonatito encontra-se inteiramente 
intemperizado, originando um material de cor 
marrom escura, extremamente poroso, com 
elevada microporosidade. Em alguns locais, 
estes autores encontraram rocha fresca com 
um córtex nas superfícies expostas ao clima. 
Em outros locais, especialmente junto à rocha 
fresca encontrada no Morro Norte, existe veios 
decimétricos que, assim como a encaixante, 
também estão lateritizados. Nesta laterita, 
formada por um material friável, terroso e 
fosco, existem veios muito finos de hematita. A 
disposição topográfica da laterita indica que não 
representa alteração sob o clima atual, estando 
provavelmente associada ao evento climático 
que originou a bauxita sobre as rochas alcalinas 
da periferia, e que pertencem ao Terciário 
Superior (Dani, 1998).

Com relação à gênese, de acordo com 
Scheibe (1979) a ocorrência do carbonatito 
Fazenda Varela está associada à falhamentos 
N-S e NE-SW e é subvulcânico. O autor acredita 
que o carbonatito possui uma origem complexa 
envolvendo fusão parcial limitada de material 
do manto superior, cristalização fracionada, 
separação de uma fase carbonatada imiscível 
e posterior cristalização de rocha alcalina e 
carbonatito separadamente. A alta concentração 
de ETR e razão ETRL/ETRP sugere diferenciação 
durante a cristalização.

Os fenitos originários da alteração das 
rochas encaixantes (arenitos quartzosos) possui 
composição essencialmente potássica, estando 
ausente até mesmo aegirina, mineral muito 
comum no processo de fenitização. Portanto, de 
acordo com o autor, o metassomatismo possui 
caráter potássico, estando diretamente associado 
ao processo que originou o carbonatito. 
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Figura III.12 - Mapa geológico da região de Correia Pinto com demarcação da área pesquisada

III.6 - MINERALIZAÇÕES

De acordo com o trabalho de Manfredi 
et al. (2013) o carbonatito Fazenda Varela 
é um ferrocarbonatito e seus principais 
minerais primários são ankerita e Fe-dolomita; 
subordinadamente ocorrem ortoclásio, pirita e 
quartzo (Figura III.13C, III.13D, III.13G). A rocha 
foi fortemente afetada por eventos tardi e pós-

magmáticos. Fluidos percolaram através de 
fraturas e limites de grãos e formaram domínios 
hidrotermais compostos por barita, apatita, 
quartzo, calcita, Fe-dolomita e parisita-(Ce) 
(Figura 13G). A parisita (Figura 13H) foi o último 
carbonato a cristalizar, ocorre em meio aos 
domínios hidrotermais, formando cristais bem 
desenvolvidos, fibrosos a fibrorradiados.

Segundo Scheibe (1979) o carbonatito 
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Fazenda Varela apresenta pelo menos duas fases 
de carbonatos romboédricos, cuja composição 
média possibilita classificar como ankerita. 
De acordo com as análises por microssonda 
eletrônica dos carbonatos analisados por 
Menegotto e Formoso (1998), o carbonato mais 
abundante é a Fe-dolomita. Conforme Scheibe 
(1979) a composição mineralógica (ankerita, 
barita e parisita), a alta concentração de ETR e as 
razões elevadas de Ba/Sr, Nb/Ta e Th/U indicam 
que o carbonatito representa estágios finais de 
um processo de fracionamento. A acumulação 
dos ETRL em relação aos ETRP é compatível com 
uma origem complexa que envolve fusão parcial 
do manto superior, cristalização fracionada e 
imiscibilidade. A razão Sr87/Sr86 pode indicar 
contaminação crustal, influência da alta 
concentração de K nos fluidos mineralizantes 
ou que o manto continha valores iniciais de 
Sr87/Sr86 mais altos. A relação dos isótopos de 
C e O indica alojamento sub-vulcânico para o 
carbonatito (Scheibe, 1979).

A mineralização de ETR (Ce e La) no carbonatito 
é hidrotermal, constituída por parisita-(Ce) 
disseminada e sem fluorita associada (Manfredi 
et al., 2013). Nas partes mais próximas à intrusão, 
a mineralização na encaixante é representada 
pelo próprio carbonatito, que constitui a matriz 
da brecha. Nas partes mais distantes, sem veios/
matriz de carbonatito, a mineralização ocorre na 
forma de veios hidrotermais de calcita, hematita 
e parisita-(Ce) e a maioria das amostras apresenta 
concentrações de ETR na faixa de 2.500 a 4.200 
ppm. 

III.7 - GAMAESPECTOMETRIA

A técnica de gamaespectometria nos forneceu 
uma estimativa da forma e tamanho do corpo. 

 O mapa de Contagem Total (Figura III.14) e de 
Tório (Figura III.15) mostraram resultados quase 
idênticos. Observa-se nestes dois mapas, que o 
corpo tem aproximadamente 800 m de diâmetro 
e possui forma circular. Nas áreas com maiores 
valores (rosa) foram encontrados brechas e 
carbonatito com maiores graus de alteração, 
já as áreas de menores valores (azuis) foram 
encontrados arenitos sem nenhuma evidência 
de hidrotermalismo.

No mapa de Urânio (Figura III.16), observa-se 
maior dispersão do elemento. Isto possivelmente 
se deve ao fato do urânio ser um elemento mais 
móvel. Já o mapa de potássio (Figura III.17), 
indica as áreas do arenito que estão mais 
alteradas.

Sendo assim, utilizando o mapa de Contagem 
Total e selecionando um valor próximo à 
anomalia (no caso, 800 ppm), obteremos uma 
figura que se ajustará às curvas, conforme pode 
ser visto nas figuras III.18 e III.19. 

As figuras III.20, III.21 e III.22 indicam a 
existência muito maior de tório na região em 
relação ao K e ao U. Dentre estes elementos, 
o potássio é o elemento menos abundante 
na região de estudo, porém comporta-se 
com valores maiores em relação aos arenitos 
encaixantes. 
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Figura III.13 - Detalhes do carbonatito Fazenda Varela. (a) Aspecto macroscópico do carbonatito bandado. (b) 
Brecha metassomatizada, com elementos de rocha sedimentar silicificada (branco) e matriz de carbonatito 
(marrom). (c) Fotomicrografia do carbonatito (LP), com cristais romboédricos de ankerita magmática e, 
na parte central, minerais mais finos, de origem hidrotermal, carbonato 2, barita e a parisita-(Ce), esta 
com hábito fibroso, formada no limite do grão de ankerita e estendendo-se ao domínio hidrotermal. (d) 
Fotomicrografia do carbonatito (LP), observando-se, à esquerda, 2 cristais de carbonato magmático (carb 1) 
e a formação de carbonato hidrotermal (carb 2) no interstício dos 2 cristais e na borda do cristal superior; 
nas partes central e direita ocorre o domínio hidrotermal, destacando-se a parisita-(Ce) fibrorradiada e 
cristais subeuédricos de ortoclásio (magmático) inclusos nos minerais hidrotermais. (e) Fotomicrografia 
(LN) da brecha metassomatizada com carbonato romboédrico zonado, apresentando exsolução de Fe. (f) 
Fotomicrografia (LP) da brecha metassomatizada cortada por veio hidrotermal com calcita, hematita e 
parisita-(Ce). (g) Imagem MEV do domínio hidrotermal mostrando o caráter tardio da formação da parisita-
(Ce). (h) Imagem MEV da parisita-(Ce), explicação no texto. Abreviações: Ank: ankerita, Brt: barita, Cbt1: 
carbonato romboédrico magmático, Cbt2: carbonato hidrotermal, Or: ortoclásio, Par: parisita-(Ce), Qtz: 
quartzo. (Extraído de Manfredi et al. 2013)
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Figura III.14 - Mapa de contagem total da área de estudo.
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Figura III.15 - Mapa de teor de tório.
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Figura III.16 - Mapa de teor de urânio
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Figura III.17 - Mapa de teor de potássio da área de estudo.
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Figura III.18 - Comparação do polígono gerado a partir do mapa ternário com o mapa de contagem total e de 
teor de tório.
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Figura III.19 - Comparação do polígono gerado a partir do mapa ternário com o mapa de teor de urânio e 
potássio.
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Figura III.20 - Mapa da razão U/Th. Note que a área de ocorrência do carbonatito apresenta menores valores 
devido ao alto teor de Th na região.
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Figura III.21 - Mapa da razão U/K. Observe que a área de maiores anomalias é justamente a região de 
ocorrência do carbonatito.
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Figura III.22 - Mapa da razão Th/K. A região de ocorrência do carbonatito é a que apresenta maiores razões.
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Observa-se no mapa ternário (Figura III.23) que 
existe uma região com cor predominantemente 
branco-azulada, representando valores mistos 
de tório e urânio. Possivelmente, aquela é área 
de ocorrência do corpo carbonatítico. Os valores 
mais baixos em torno da anomalia, apesar 
de ainda serem relativamente altos, devem-
se a uma possível rolagem de blocos do corpo 
principal.

O K e U anômalo é uma técnica desenvolvida 
por Pires (1995) para identificar zonas 
de alteração hidrotermal por meio de 
concentrações anômalas de K e U. O método 
parte do princípio que este dois radioelementos 
são geoquimicamente mais móveis que o Th. Se 
em determinada área a correlação do K e U com 
o Th for de 1:1, basta subtrair 1 das razões K/Th 
e U/Th que o restante será a parte remobilizada 
por processos hidrotermais, ou seja, K e U 
anômalos. 

O U (Figura III.24) e o K (Figura III.25) 
anômalo estão baixos na região de ocorrência 
do carbonatito provavelmente por seus valores 
estarem associados ao teor de Th, que está muito 
alto nesta área. Quando comparados, o mapa U 
anômalo (Figura III.24) e o da razão U/Th (Figura 
III.20) são exatamente iguais, mostrando como 
ambos os resultados são dependentes dos altos 
valores de Th. Os mapas de urânio anômalo e 
potássio anômalo (Figura III.25) circundam os 
desvios de urânio e potássio em relação ao tório, 
estabelecendo também uma forma similar para 
o carbonatito. 

Na figura III.26, podemos observar o mapa 
de fator F que avalia o comportamento do K 
em relação à razão eTh/eU, podendo estar 
associado à presença de processos de alteração 
hidrotermal com enriquecimento secundário 
em K. O Fator F se baseia na operação entre os 
dados de urânio equivalente, tório equivalente e 
potássio por meio da seguinte expressão:

F = K.eU/eTh.

 Nesta imagem, nota-se que a anomalia 
ocorre justamente em torno da área demarcada 
nas figuras III.18 e III.19, sugerindo a existência 
de um evento hidrotermal que interagiu com 
todo o corpo carbonatítico.

Nota-se que o polígono representado nas 
figuras III.18 e III.19 se adequa muito bem às 
regiões demarcadas nos mapas, principalmente 
nos de tório e de urânio, elementos de maior 
importância para este estudo, já que a apatita 
é um importante hospedeiro destes elementos. 
A partir desses mapas, gerou-se um polígono 
retangular (Figura III.27) que contêm todas as 
anomalias verificadas nos mapas anteriores com 
menor resolução. A prévia do mapa magnético 
com os dados adquiridos indica a existência de 
um domínio estrutural magnético com trend 
preferencial E-W nesta mesma região delimitada 
pelo polígono, o que evidencia ainda mais o 
acerto na proposição do mesmo. Este, por 
sua vez, possui tanto a linha vertical quanto a 
horizontal máxima de aproximadamente 500 
metros quadrados.
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Figura III.23 - Mapa ternário gerado a partir da junção dos mapas de eTh, eU e eK.
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Figura III.24 - Mapa de urânio anômalo da área de estudo. Note que na área de ocorrência do carbonatito os 
valores são baixos.
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Figura III.25 - Mapa de potássio anômalo. Observe que a área circundante do carbonatito apresenta os 
maiores valores.
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Figura III.26 - Mapa do fator F da área de estudo. Este mapa representa muito bem a anomalia do carbonatito.
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III.8 - MAGNETOMETRIA

III.8.1 Introdução

Regiões onde existem depósitos de complexos 
alcalinos carbonatíticos e depósitos associados a 
processos magmáticos ou supergênicos possuem 
normalmente materiais ricos em magnetita, 
urânio e tório (Rugenski, 2006). Além disso, ao 
longo desses materiais podem ocorrer bordas 
fenitizadas onde existe enriquecimento de 
potássio, significando que esses materiais podem 
ser identificados através de análises de dados 
magnetométricos e gamaespectrométricos. 
Em termos estruturais, rochas alcalinas 
possuem assinaturas de anomalias magnéticas 
aproximadamente circulares e concêntricas 
com arquitetura de chaminé ou um conjunto 
de exames de dipolos magnéticos (inclusive 
com possíveis presenças de materiais que 
apresentem magnetização remanescente), 
a citar a região de Araxá (MG) e Tapira (MG) 
(Fianco, 2011). As províncias alcalinas presentes 
no entorno da Bacia do Paraná, principalmente 

ao longo dos lineamentos 125oAZ e Lancinha-
Cubatão, possuem anomalias geofísicas com 
particularidades distintas: Província Alcalina do 
Arco de Ponta Grossa, Província Ígnea do Alto do 
Paranaíba, Província Alcalina de Goiás, Província 
do Poxoréu (Marangoni e Mantovani, 2013).

O mapa de elevação (Figura III.28), em 
relação ao nível do mar, foi obtido através dos 
registros realizados pelo magnetômetro, onde 
simultaneamente são obtidos os valores de 
amplitude magnética e coordenadas geográficas.

III.8.2 - Anomalias magnéticas

As anomalias magnéticas buscadas no 
presente trabalho tem que corresponder a 
enxames de dipolos magnéticos ou respostas 
cuja projeção no plano de medida 0xy possua, 
nos mapas monopolares, anomalias magnéticas 
aproximadamente circulares. 

No mapa de campo magnético total (Figura 
III.29) é possível identificar diferentes dipolos 
associados a diferentes fontes.

Figura III.27 - Mapa de contagem total sobre a superfície do modelo digital do terreno.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

152

Nos mapas de derivadas nas direções 0xyz, 
respectivamente nas figuras III.30, III.31 e III.32, 
é possível verificar um conjunto de dipolos 
magnéticos: existem dois dipolos magnéticos 
com forma bastante acentuada na região 
sudoeste da área ; (ii) na faixa central um enxame 
de dipolos cuja  amplitude do campo magnético 
se superpõe e; (iii) na parte mais a norte, dois 
dipolos com amplitudes menores relativos aos 
anteriores (estes ficam mais acentuados no 
mapa de sinal analítico do campo magnético 
total, figura III.33).

Na figura III.34 foi estabelecido um domínio 
principal de respostas de anomalia magnética de 
campo total cuja amplitude é acima de 33,814 
nT, valor elevado quando comparado aos demais 
presentes no entorno, que possuem amplitudes 
abaixo de -50,116 nT. Na porção sudoeste, 
central e norte do mapa, existem subdomínios 
com anomalias circulares típicas de províncias 
alcalinas, onde a geometria esperada são de 
estruturas quase-circulares (Fianco, 2011; 
Marangoni e Mantovani, 2013; Ribeiro, 2011; 
Rugenski, 2006). 

A figura III.35 é o resultado de um tratamento 
de distribuição gaussiana aplicado sobre os 
valores de amplitudes magnéticas da figura 
III.34, onde foram ressaltadas as anomalias 
mais intensas e concêntricas pertencentes ao 
domínio magnético. Foram estabelecidos 3 alvos 
anômalos (Figura III.36) com características 
distintas. Analisando as geometrias dessas 
anomalias, aquelas que estão a sudoeste da 
área levantada (alvo 2), apresentam diâmetros 
maiores que 170 m, enquanto que as que 
estão localizadas no centro (alvo 1) apresentam 
diâmetros superiores a 40 m, com dimensão 
similar àquelas na faixa mais a norte (alvo 3). 
O valor mínimo de amplitude do sinal analítico 
para os casos dos alvos 1 e 2 são de 2,08 nT/m. 

Aquelas que estão ao norte da área possuem 
amplitude entre aproximadamente 0,740 e 
0,819 nT/m. 

O alvo 1 apresenta anomalias espacialmente 
mais distribuídas em relação às outras, em 
uma área de aproximadamente 189.305 m2, 
cuja as fontes possuem profundidades do topo 
de até 50 m, estabelecida pelo método de 
Deconvolução de Euler 3D Padrão (DEULER3D). 
O alvo 2 possui uma área de aproximadamente 
58.000 m2, onde as fontes podem também ter 
o topo com profundidades também de até 50 
m (DEULER3D). No alvo 3 as profundidades do 
topo das fontes são maiores que as anteriores, 
até 80 m (DEULER3D) e abrange uma área de 
16.834 m2. Esses parâmetros podem ser vistos 
no quadro III.1.

Juntamente com as informações fornecidas 
a partir dos dados de gamaespectrometria 
(onde foram encontrados valores elevados 
de contagem total, potássio, urânio e tório) 
e dos dados obtidos através da geoquímica, 
esses domínios se mostram como importantes 
indicativos de complexos alcalinos podendo 
conter rochas carbonatíticas em alguns 
locais específicos. No alvo 1, esses resultados 
concordam de forma expressiva, o que pode 
ser visto nos diferentes resultados obtidos 
pelos métodos geofísicos (teores elevados de 
urânio e tório, coincidentes  com os picos de 
anomalia magnética) e geoquímica (valores 
anômalos de fosfato e elevados teores de 
ETR, coincidentes com as respostas geofísicas 
favoráveis) e com as características de campo 
de ocorrência do carbonatito Fazenda Varela. 
O alvo 2 está em uma região onde não houve 
levantamento geoquímico. No trabalho de 
Scheibe (1979), o autor descreve a ocorrência 
de brechas de chaminé na área. As assinaturas, 
tanto em termos da amplitude magnética 
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como no aspecto geométrico dos dois corpos 
demonstram a necessidade de um estudo 
posterior de detalhe geofísico e geoquímico. 
No alvo 3, as das fontes magnéticas estão a 

profundidades maiores em relação ao alvo 1, 
assim podem não ser detectáveis pelos métodos 
gamaespectrométricos e geoquímicos.  

Figura III.28 - Mapa de Elevação obtido simultaneamente com as medidas do campo magnético: os valores 
mais elevados topograficamente estão a nordeste.

Figura III.29 - Mapa do campo magnético total: na parte central e sudoeste do levantamento existem 
diferentes dipolos magnéticos associados a diferentes fontes.
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Figura III.30 - Mapa da 1ª derivada na direção 0x do campo magnético total: na parte central, sudoeste e norte 
do levantamento existem diferentes dipolos magnéticos associados a diferentes fontes, com superposição 
das amplitudes.

Figura III.31 - Mapa da 1ª derivada na direção 0y do campo magnético total: na parte central, sudoeste e norte 
do levantamento existem diferentes dipolos magnéticos associados a diferentes fontes, com superposição 
das amplitudes.
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Figura III.32 - Mapa da 1ª derivada na direção 0z do campo magnético total: na parte central, sudoeste e norte 
do levantamento existem diferentes dipolos magnéticos associados a diferentes fontes, com superposição 
das amplitudes.

Figura III.33 - Mapa do sinal analítico do campo magnético total: na parte central, sudoeste e norte do 
levantamento existem diferentes amplitudes magnéticas associadas a diferentes fontes; ocorre superposição 
das amplitudes principalmente na região central.
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Figura III.34 - Mapa do sinal analítico do campo magnético total e as curvas isodinâmicas: em negrito o valor 
de 0,5 nT/m limitando o domínio magnético e contendo anomalias magnéticas quase-circulares.

Figura III.35 - Mapa do sinal analítico da anomalia magnética de campo total: estão destacadas as anomalias 
magnéticas quase-circulares dentro do domínio traçado na figura III.34, onde as amplitudes magnéticas são 
amostradas de acordo com a teoria de distribuição gaussiana.
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Figura III.36 - Mapa do sinal analítico da anomalia magnética de campo total, amostrado através de distribuição 
gaussiana: são ressaltados três alvos proeminentes com características magnéticas e geométricas distintas.

Quadro III.1 - Parâmetros geométricos dos alvos 1, 2 e 3, apresentados na figura III.36.

Topo* (m) Diâmetro mínimo 
de anomalias (m) Área (m2)

Alvo 1 50    40 189.305
Alvo 2 50 170 58.000
Alvo 3 80    40 16.834

* Estabelecido pela DEULER3D.

III.8.3 - Magnetização remanescente

O cálculo da Redução ao Polo (RTP) aplicada 
sobre o Campo Magnético Total tem como 
objetivo retirar o efeito da dependência 
geográfica da resposta magnética, segundo a 
qual existe uma relação entre o comportamento 
da curva magnética da fonte anômala com a 
inclinação e declinação. Com esse filtro, os 
valores do campo corresponderiam a essa fonte 
magnética localizada sobre o polo magnético, o 
que torna a resposta da fonte monopolar, cuja 

polarização resultaria de uma magnetização 
com orientação vertical. 

Os resultados demonstram que existem na 
região estudada rochas com material contendo 
direção de magnetização preferencial, ou seja, 
existem na área materiais com magnetização 
remanescente, como pode ser visto no mapa 
da anomalia magnética total reduzida ao polo 
(Figura III.37). A latitude de referência para a 
filtragem 2D de redução ao polo é de 27°38,988’ 
S, indicando que as fontes não estão localizadas 
na faixa de baixas latitudes.
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Figura III.37 - Mapa da anomalia magnética reduzida ao pólo (RTP): observa-se que existem fontes com 
magnetização remanescentes;

As  anomalias magnéticas localizadas no 
centro da área levantada (Figura III.35), estão 
associadas a fontes contendo magnetização 
remanescente, pois não são ressaltadas pelo 
filtro de redução ao polo (Figura III.37). No 
entanto, as mesmas possuem assinaturas de 
fontes com geometrias elípticas ou quase-
circulares, segundo o mapa de amplitude 
do sinal analítico do campo magnético total 
(Figuras III.34, III.35 e III.36). As duas anomalias 
na faixa sudoeste e norte do levantamento não 
apresentam magnetização remanescente.

As anomalias circulares juntamente com 
as respostas de fontes que apresentam 
magnetização remanescente (além de outras 
informações  geológicas e geoquímicas) 
favorecem a localização de rochas alcalinas 
no entorno, em locais com elevados teores 
de magnetita, como no caso do Complexo de 
Juquiá – São Paulo, onde existem intrusões 
alcalinas com anomalias de polaridade 

reversa (Marangoni e Mantovani 2013). Esta 
anomalia magnética localiza certas intrusões 
alcalinas da área (Marangoni e Mantovani, 
2013), correspondendo a piroxenitos que 
afloram a nordeste dos carbonatitos. De 
forma contrastante, os carbonatitos possuem 
uma anomalia de polaridade normal (apenas 
devido à magnetização de indução) que está 
intrudido sobre os piroxenitos: ou seja, as 
rochas carbonatíticas de polarização normal 
estão circunscritas por rochas que apresentam 
polaridade reversa.

III.8.4 - Inversão dos dados utilizando o método 
de deconvolução de euler 3d 

As respostas das anomalias magnéticas 
esperadas para províncias alcalinas e rochas 
carbonatíticas, em termos estruturais, 
correspondem geometricamente a cilindros cujo 
eixo é perpendicular ao plano de levantamento. 
Assim, a projeção dessas respostas no plano de 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

159

medida 0xy tem que corresponder, no mapa 
de sinal analítico do campo total (Figura III.33), 
a anomalias magnéticas aproximadamente 
circulares (quasi-circulares) e concêntricas 
com arquitetura de chaminé, ou um conjunto 
de enxames de dipolos magnéticos quando 
visualizados no mapa de campo total (Figura 
III.29). Os enxames de dipolos podem ser 
visualizados também nos mapas de derivadas 
do campo magnético total nas direções 0xyz, 
como discutido em itens anteriores, e podem 
ser visualizados nas figuras III.30, III.31 e III.32.

A partir dessas informações, foi utilizado o 
método de inversão Deconvolução de Euler, 
cujo objetivo é determinar as profundidades 
do topo das fontes considerando as assinaturas 
magnéticas encontradas pela amplitude do 
sinal analítico (Figura III.38). O índice estrutural 
utilizado (n=2) corresponde à geometria 
cilíndrica. Na figura III.40 está representado o 
histograma que relaciona o número de soluções 
pela profundidade, segundo este índice 
estrutural estabelecido.

Na figura III.39 podem ser visualizados os 
resultados obtidos pela DEULER3D, plotados 
sobre o mapa de curvas isodinâmicas do sinal 
analítico do campo magnético total. O intervalo 
principal das profundidades das fontes está 
entre 0 a 135,00m, onde foram encontradas 
3.151 soluções pontuais. A média aritmética dos 
valores encontrados para os itens calculados 
é de 80,92m e a moda de 61,85m. Não tem 
fundamento discutir o erro e desvio padrão 
dessas grandezas, pois se tratam de fontes com 
propriedades e geometrias distintas, no entanto a 
título de entendimento da distribuição estatística 

das profundidades, os parâmetros estatísticos 
foram informados na figura III.39. As faixas 
correspondentes às fontes são: de 0,00 a 69,99m 
(rasas); de 70,00 a 119,99m (intermediárias) e a 
partir de 120,00m (profundas). Para as médias 
encontradas, as assinaturas são provenientes de 
corpos rasos a intermediários.  

Analisando os valores das soluções para 
os alvos estabelecidos na figura III.36, as 
profundidades encontradas estão principalmente 
entre o intervalo de profundidades rasas. 
Para o alvo 1, essas soluções apresentam uma 
densidade de pontos muito maior em relação 
aos demais na faixa de profundidades de 10,00 
a 50,00m, sendo que, em direção ao centro 
do alvo há um gradiente negativo. O alvo 2 
possui soluções consideravelmente menores 
devido a quantidade inferior de dipolos 
magnéticos em relação ao alvo 1, embora 
tenha o mesmo intervalo de distância. O alvo 3 
possui profundidades maiores em relação aos 
anteriores, em um intervalo de 70,00 a 80,00m 
que corresponde a faixas intermediárias. Nessa 
região existem soluções de fontes profundas.

Em relação às demais soluções que não 
foram estabelecidas como alvo, podem 
corresponder à extensão dos corpos que causam 
as anomalias magnéticas descritas. É necessário 
primeiramente realizar um estudo sobre os alvos 
descritos nesse trabalho, devido suas assinaturas 
e seus parâmetros, tendo-se em vista que os 
mesmos podem estar distribuídos de maneira 
tal que, ou suas profundidades são maiores ou 
minerais como magnetita e ilmenita presentes 
nesta região (Scheibe, 1986) se distribuem de 
forma diacrônica.
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Figura III.38 - Mapa de curvas isodinâmicas do sinal analítico do campo magnético total: em negrito o valor 
de 0,5 nT/m, limitando o domínio magnético contendo anomalias magnéticas quase-circulares.

Figura III.39 - Mapa de curvas isodinâmicas do sinal analítico do campo magnético total: em destaque as 
soluções da Deconvolução de Euler 3D sobre os alvos e respectivas profundidades.
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Figura III.40 - Histograma (Número de soluções) x Profundidade, obtidos a partir das soluções da Deconvolução 
de Euler Padrão para índice estrutural n=2.

III.9 - GEOQUÍMICA

III.9.1 - Processamento dos dados

A análise estatística de todos os elementos 
está representada na tabela III.2. Os dados 
foram avaliados realizando estatística descritiva, 
matriz de correlação, análise univariada e 
análise multivariada. O enfoque principal do 
processamento dos dados é para fósforo (P) 
e suas associações. Apesar dos valores de ETR 
terem sido acima das expectativas, não se 
tem os valores reais do elemento Ce, pois o 
método utilizado não foi eficiente para detectar 
os valores acima de 1.000 ppm. Além disso, 
não foram realizadas análises dos outros ETR 
importantes, como o Sm e Nd. Portanto, torna-
se imprescindível a análise destes elementos 
para a próxima etapa deste projeto. 

Os dados estatísticos podem ser divididos 
de duas formas: a primeira se refere ao centro 

da distribuição, representado pelos valores da 
média, da moda e da mediana. A segunda indica 
a variabilidade dos dados, representados pelo 
desvio padrão e pelo intervalo inter-quartil.

Os resultados que se destacam na tabela são 
os ETR, sendo que o Ce e o La atinge teores acima 
do limite de detecção (>1.000 ppm para o Ce e 
>10.000 ppm para o La). Além dos ETR, outros 
elementos se destacam por terem altos valores, 
como o P com valor máximo que chega a 4.469 
ppm, o Ba com valores máximos até 8.036ppm e 
do Fe, com valor máximo de 15%. Entretanto, a 
média geométrica destes elementos é em torno 
de 263 ppm, 143 ppm e 4%, respectivamente.

No presente trabalho, utilizou-se para a 
determinação dos valores anômalos o métodos 
não-paramétricos de classificação do IQR (Inter 
Quartil Range). 

A figura III.41 mostra através do Box-Plot 
a distribuição dos teores dos elementos em 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

162

relação aos valores correspondentes dos quartis 
de 25% (Q1), 50% (Q2), 75% (Q3) e 97,5% (Q4).

Para o fósforo, os valores estão associados da 
seguinte forma: 

a) Faixas do background: 25% - corresponde 
ao Q1 e contém ¼ dos dados associados até o 
limite de 142ppm e representam os valores de 
alto background; 50% - corresponde ao Q2 ou 
mediana e contém a metade dos dados que estão 
situados até o limite de 155ppm e corresponde à 
faixa do background; 75% - corresponde ao Q3 e 
representam ¾ dos dados situados no limite de 
493ppm e representam o baixo background;

b) Faixas de Anomalias: UIF – conhecida como 
Upper Inner Fence sendo determinada a partir da 
expressão de Q3+1,5xIQR e contém valores até 
1.020 ppm, enquadrando-se no primeiro limiar 
geoquímico; UOF – conhecido como Upper Outer 
Fence é determinada pela expressão Q3+3xIQR 
e contém os valores a partir de 1.548ppm e faz 
parte do 2° limiar geoquímico; valores maiores 
que este teor são considerados como 1° limiar.

Os valores de Q1, Q2 e Q3 e relacionados 
ao 1º, 2º e 3º limiar geoquímicos podem ser 
observados na tabela III.2. Após a determinação 
destes valores, podem-se definir as anomalias 
de todos os elementos que passaram no teste 
da réplica e das duplicatas.

Na figura III.42 está representado o histograma 
com a distribuição dos teores de P, Ce, La e Ba, já 
que estes elementos são associados diretamente 
ao carbonatito e foram os que apresentaram 
anomalias mais representativas.

Como puderam ser observados, os teores de P 
apresentam uma variação muito grande, embora 

a maior quantidade de resultados se concentre 
na faixa de 0 a 500 ppm. O Ba consegue atingir 
valores ainda maiores do que o P, sendo que o 
pico do gráfico está relacionado a teores entre 0 
a 1.000 ppm.

O La tem apenas poucas amostras isoladas 
que atingem o limite de detecção de 10.000 
ppm e seus valores se concentram na grande 
maioria entre a faixa do 0 a 1.000 ppm. Já o 
Ce apresentou resposta diferente dos demais 
elementos, sendo que um grupo de amostras 
bem representativas ultrapassaram os limites de 
detecção da técnica (1.000 ppm).

No quadro III.2 estão inseridos os valores de 
correlação entre todos os elementos. Em relação 
ao fósforo, podemos notar que este elemento 
possui correlação fortemente positiva (>0,9) 
com o Y e os ETRP. Isto pode ser explicado pela 
presença de monazita encontrada em amostras 
de rocha quando submetidas ao MEV. Também 
foram identificadas em análises de microssonda 
a presença de ETRP na apatita, o que também 
pode esclarecer estas correlações. Além destes, 
o P também possui correlação alta (>0,8) com os 
ETRL, As, Ba, Cd e Zn. A associação do Ba com o 
P pode estar relacionada ao evento hidrotermal 
sofrido pela rocha, responsável pela formação 
dos carbonatos de ETR, da apatita e da barita.

Na figura III.43 estão agrupados todos os 
elementos em forma de dendograma. Observa-
se que os elementos que possuem uma forte 
correlação são o Mn, o La, o Ba, o P, o Ce, o Zn, 
o Th, o V, o Y, o As, o Pb e o Sr, estes últimos (a 
partir do Y) tem uma correlação muito baixa).
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Figura III.41 - Boxplot dos elementos aprovados nos testes de réplicas e duplicatas (elementos sinalizados em 
vermelho representam valores transformados em logaritmo).
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Figura III.41 (continuação) - Boxplot dos elementos aprovados nos testes de réplicas e duplicatas (elementos 
sinalizados em vermelho representam valores transformados em logaritmo).
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Figura III.41 (continuação) - Boxplot dos elementos aprovados nos testes de réplicas e duplicatas (elementos 
sinalizados em vermelho representam valores transformados em logaritmo).

Figura III.42 - Histograma dos principais elementos do trabalho.
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Quadro III.2 - correlação de todos os elementos aprovados no teste de réplicas e duplicatas de campo. Em 
vermelho, correlações iguais ou superiores a 0,9; em laranja, correlações iguais ou superiores a 0,8 e, em 
amarelo, correlações iguais ou superiores a 0,7.
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Figura III.43 - Agrupamento de todos os elementos sob a forma de dendograma.

III.10 - DISCUSSÃO DOS DADOS

A figura III.44 corresponde a um mapa de 
interpolação dos teores de P. De acordo com 
este mapa, é possível verificar que a anomalia 
localiza-se na região do alvo 1 (delimitado pela 
linha tracejada na parte sul do mapa). A anomalia 
tem forma circular com três regiões de maiores 
valores que são cortadas por um lineamento de 
direção NW-SE. A região de ocorrência desta 
anomalia coincide com as demais anomalias 
geofísicas, tantos as gamaespectrométricas 
como as magnetométricas.

Como se pode observar nesta figura, a 
distribuição de fósforo na área, em geral, 
acompanha os limites do alvo 1 de magnetometria 
(Figura III.36), indicando que é a área que 
apresenta maiores potenciais à ocorrência 
de fosfato na localidade. Esta suposição é 
confirmada pelos teores de litogeoquímica 
amostradas nas regiões de maior anomalia, com 
teor de P2O5 que atinge a marca de 14%. O maior 

valor de P (4.469 ppm) ocorre praticamente no 
centro da anomalia a oeste, porém, a anomalia 
mais ao sul também apresenta valores altos 
(3.175 ppm). Nas regiões externas a anomalia, os 
valores são extremamente baixos, contrastando 
com o arenito encaixante que não contém a 
mineralização.

O mapa de isoteor de La (figura III.45) demarca 
muito bem a forma do corpo carbonatítico, 
coincidindo com os demais mapas de anomalias, 
tanto geoquímica quanto geofísica. Já o mapa 
de Ce (Figura III.46) não foi muito satisfatório 
para a formação de curvas de isoteores, devido 
a quantidade de valores acima do limite de 
detecção, não sendo possível determinar 
a anomalia de forma precisa. Entretanto, é 
importante destacar que todos os valores das 
anomalias centrais, representado pela cor 
verde-limão, possuem valores acima de 1.000 
ppm, indicando elevado potencial para ETR 
nesta área.

O mapa de isoteor de Th foi utilizado como 
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comparação ao mapa de Th equivalente (Figura 
III.47). Ambas as técnicas apresentaram curvas 
semelhantes, com altas anomalias de teor de Th 
no corpo carbonatítico.

Com a integração de todos os mapas 
(magnetometria, gamaespectrometria e 
isoteores de diferentes elementos) pode-se gerar 
o mapa geológico de detalhe da área, conforme 

pode ser visto na figura III.48. Esta figura 
representa uma proposta da forma e tamanho 
do corpo carbonatíticos, gerado a partir da 
integração dos dados de gamaespectrometria, 
magnetometria, geoquímica e geomorfologia. 
Como se pode perceber, o carbonatito ocupa 
possivelmente uma área maior do que se 
pensava anteriormente (Figura III.12). 

Figura III.44 - Mapa de isoteor de fósforo com os limiares geoquímicos representados pelos pontos coloridos 
no mapa e com a delimitação dos alvos magnéticos. Observe que a anomalia coincide com o alvo ao sul (alvo 
2).
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Figura III.45 - Mapa de curvas de isoteor de lantânio. Assim como no fósforo, as anomalias de lantânio de 
ajustam muito bem ao alvo magnético ao sul (alvo 2).

Figura III.46 - Curva de isoteor de Ce. A região ao centro, representado pela cor verde-limão representa as 
amostras acima do limite de detecção (>1.000 ppm).
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Figura III.47 - Comparação entre o mapa de Th equivalente (gamaespectrometria) a esquerda e de isoteor de 
Th no solo, a direita. Ambas as técnicas apresentaram anomalias semelhantes na mesma região.

Figura III.48 -  Proposta do mapa geológico de detalhe da área do carbonatito pelas evidências apresentadas. 
A linha tracejada representa os alvos magnéticos.
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III.11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação à geologia, podemos afirmar que o 
carbonatito Fazenda Varela se trata de um corpo 
de geometria circular, de aproximadamente 
800 m de diâmetro e com profundidades de no 
mínimo 50 m. Para se confirmar a profundidade 
e a geometria seria recomendado fazer 
gravimetria na área.

O corpo carbonatítico se apresenta bastante 
alterado, sendo que a litologia mais comum 
encontrada consiste de rochas sedimentares 
brechadas ricas em material carbonáticos, 
além de lateritas. Nas maiores anomalias é 
possível encontrar o carbonatito bandado 
e extremamente alterado, rico em material 
oriundo de hidrotermalismo, como a parisita, 
a barita, a apatita, a calcita e oxidação da pirita 
para goetita.

Em relação à gamaespectrometria, o Th 
apresenta valores muito superiores ao U e ao K, 
sendo o principal elemento utilizado para inferir 
a forma do corpo. Tanto os valores de U anômalo 
e de K anômalo, bem como o fator F indicaram 
que a rocha provavelmente sofreu um evento 
hidrotermal em toda a extensão do corpo.

Com a magnetometria foi possível dividir a 
área estudada em três alvos distintos, sendo que 
o alvo 1 corresponde ao carbonatito Fazenda 
Varela, o alvo 2 corresponde a brechas de 
chaminé e o alvo 3 precisa ser melhor investigado, 
já que ele ocorre a maiores profundidades da 
crosta e não apresenta afloramentos, além 
do que não aparecem anomalias de solo nem 
de gamaespectrometria, provavelmente por 
se tratarem de técnicas que atingem poucas 
profundidades.

Os dados de geoquímica de solo mostraram 
altos valores de ETR e de P, indicando alto 
potencial para depósitos de elementos de 

interesse estratégico. As correlações se 
mostraram fortes entre os ETR, o Y, o P e o Ba. 
A ocorrência destes elementos está associada 
aos “domínios hidrotermais” que ocorrem na 
amostra de rocha, onde cristalizaram parisita, 
barita, calcita, pirocloro e subordinadamente, 
monazita.

O mapa de isoteor de fósforo combinou muito 
bem com as anomalias de gamaespectrometria 
e magnetometria. Quando comparada as curvas 
de Th equivalente e de isoteor de Th no solo, 
pode-se notar que as curvas se assemelham 
bastante, ajudando a delimitar a forma do 
carbonatito.

Diferentemente do que se pensava 
anteriormente, o carbonatito não ocorre em 
forma de veios, ele é um corpo circular formado 
pelo morro norte e pelo morro oeste, divididos 
por uma falha que corta o carbonatito ao meio, 
com direção de 60ºSE.

Quando associados os três mapas, pode-se 
perceber que o alvo com maior potencial de 
minério é o alvo 1. Este alvo é a prioridade caso 
sejam efetuadas sondagens futuras.
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IV.1 - INTRODUÇÃO

Os depósitos de origem ígnea são os 
magmatogênicos, onde a mineralização é 
dada por altas concentrações de apatita, 
principalmente em horizontes de alteração 
superficiais. Esses depósitos estão associados 
a complexos alcalinos e alcalino-carbonatíticos. 
Dos 27 corpos alcalino-carbonatíticos 
reconhecidos no Brasil, pelo menos 12 deles são 
mineralizados em fosfato.

O Estado de Santa Catarina hospeda o 
Complexo Alcalino-carbonatítico de Anitápolis 
com recursos da ordem de 53 Mt@8% P2O5 

(minério residual) e 206 Mt@5,9% P2O5 (minério 
primário) (Ribeiro et al. 2014), que constitui 
um dos importantes depósitos de fosfato 
do território brasileiro, e o Distrito Alcalino 
de Lages, com várias ocorrências de rochas 
alcalinas e recursos delineados para bauxita de 
5Mt@56,81% Al2O3. 

As técnicas de aeromagnetometria e 
aerogamaespectometria são métodos geofísicos 
robustos utilizados no reconhecimento de 
intrusões alcalino- carbonatíticas, as quais 
contêm normalmente teores significativos em 
elementos radioativos e minerais magnéticos, 
como a magnetita e ilmenita. Esses métodos 
também permitem elucidar o arcabouço 
tectono-estrutural condicionante dessas 

intrusões, elementos chaves para a delimitação 
destes corpos intrusivos.

Em 2011, a CPRM desenvolveu o Projeto 
Levantamento Aerogeofísico Paraná-Santa 
Catarina (CPRM, 2011), que levantou uma área 
de 65.562 km² situada na porção leste dos 
estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, 
incluindo magnetometria e gamaespectometria, 
com espaçamento entre linhas de 500 m. 

Face à potencialidade da área para a descoberta 
de novos corpos alcalino-carbonatíticos e apenas 
considerando o aerolevantamento executado 
no estado de Santa Catarina é que 73 anomalias 
geofísicas foram definidas e selecionadas para 
follow-up geológico e/ou geoquímico/geofísico 
(Figura IV.1), nesta etapa do trabalho. Esta 
pesquisa constituiu uma das metas da segunda 
parte do Projeto Fosfato Brasil. 

Diante destes fatos, a pesquisa para 
depósitos de fosfato magmatogênico teve 
como primeira aproximação a investigação 
dos levantamentos aerogeofísicos disponíveis, 
preferencialmente aqueles de maior resolução 
ou em áreas com condicionantes tectônicas 
importantes. Assim, foram investigados 73 
levantamentos aerogeofísicos com assinaturas 
compatíveis/semelhantes aos dos corpos 
alcalino-carbonatíticos. Este capítulo apresenta 
os principais resultados obtidos com a pesquisa 
realizada.
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Figura IV.1 - Mapa de situação com os alvos do projeto Fosfato Brasil em Santa Catarina. Destaque para 
Folha Lages, para as anomalias em trend noroeste próximo a Anitápolis. A área em cinza, tema magnético da 
primeira derivada vertical, é a área do embasamento.
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IV.1.1 – Aspectos metodológicos, localização, 
fisiografia, dados físicos de produção

As atividades de campo desenvolvidas 
na investigação geológica de alvos 
aeromagnetométricos ocorreram no período 
de 20/08/2012 a 23/09/2014. Ao longo dos 
trabalhos foram investigadas 73 anomalias 
aeromagnéticas. Associados com as anomalias 
magnéticas foram encontrados diversos tipos 
litológicos. As amostras de rocha coletadas nas 
proximidades das anomalias aeromagnéticas 
tiveram suas susceptibilidades magnéticas 
e valores radiométricos medidos no campo. 
Posteriormente, elas foram selecionadas para 
análises petrográficas, litogeoquímicas. O 
sedimento de corrente e concentrado de bateia 
foi coletado em praticamente todos os alvos.

Foram executados trabalhos básicos de 
“check” dos 73 alvos aerogeofísicos, com estudos 
geológicos de campo, coleta de amostras 
compostas e medição de parâmetros da geofísica 
terrestre (kappameter e gamaespectrômetro). A 
partir da caracterização de campo, foi aplicada 
uma gama de diferentes métodos, a depender 
do estudo de caso de cada alvo/terreno, como:

- Análise Petrográfica;

- Litogeoquímica;

- Coleta de concentrados de bateia e 
sedimento de corrente na bacia de drenagem 
dos alvos;

- Perfis/linhas de amostragem de solo;

- Geofísica terrestre.

O conjunto de análises a serem aplicadas foi 
selecionado de acordo com cada tipo de alvo, 
onde se avaliou as rochas, o tipo e perfil de solo, 
os dados da geofísica, a geomorfologia e a rede 

de drenagens do local. 

Com base nos critérios anteriormente 
mencionados e nos orientando pelos lineamentos 
magnéticos obtidos pela imagem da primeira 
derivada vertical, foram selecionados os alvos 
geofísicos potenciais mostrados na Figura IV.2. 
Através da aerogeofísica foram selecionados 
aproximadamente 73 alvos potenciais. 
Posteriormente foi realizada checagem de 
campo dos mesmos e alguns alvos sofreram um 
estudo mais detalhado. 

Apenas um destes alvos com maior 
potencial geológico  foi modelado por inversão 
mediante método da deconvolução de Euler 
3D. O objetivo foi a obtenção do parâmetro 
de profundidade da fonte geológica. A 
profundidade aparente da fonte magnética foi 
derivada a partir da equação da homogeneidade 
de Euler (deconvolução de Euler). O cálculo foi 
aplicado por meio da rotina desenvolvida por 
Mushayandebvu et al. (2001) disponível no 
Oasis Montaj (Geosoft®), relacionando o campo 
magnético e as componentes do gradiente 
para a localização das fontes da anomalia, com 
o grau de homogeneidade sendo expresso por 
um índice estrutural (structural indexes – SI). O 
índice estrutural corresponde a medida da taxa 
de decaimento do campo magnético em função 
da distância da sua fonte (Reid et al. 1990). O 
procedimento calculou soluções para um SI = 
3, o que corresponde a fontes geológicas com 
formato cilíndrico vertical. Como foi feito um 
recorte no grid somente nos alvos selecionados, 
não foi realizada continuação para cima. A 
inversão foi configurada para uma janela com 
dimensão de 10 células (cada uma com 125 x 
125m) e tolerância de 15% de erro máximo.
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Figura IV.2 - Imagem contendo os lineamentos magnéticos obtidos através da interpretação dos dados 
aeromagnéticos da primeira derivada vertical e os alvos geofísicos selecionados através da interpretação dos 
dados aeromagnetométricos e aerogamaespectrométricos. 

Para a realização da magnetometria terrestre 
foram utilizados dois equipamentos GSM-19 
Overhauser, da empresa GEM SYSTEM, um na 
configuração de estação “base” para correção da 
variação diurna e o outro na configuração “walk”, 
onde os valores são obtidos de forma contínua 
(tempo entre medida de dados sucessivos T = 
2,0 segundos, com armazenamento dos valores 
das coordenadas XY, da elevação e amplitude do 

campo magnético). O magnetômetro utilizado 
na configuração “base” em campanha (Figura 
IV.3) foi fixado em um ponto de alocação distante 
aproximadamente 15,0 km da primeira linha N-S 
(mais a oeste) e 17 km da última linha N-S (mais 
a leste). Nessa configuração o período mínimo 
de mensuração é de T = 3,0 segundos. 

A aquisição foi realizada durante o segundo 
semestre de 2014, seguindo a programação 
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de obtenção de dados geofísicos da Divisão de 
Avaliação de Recursos Minerais (DIARMI), do 
Serviço Geológico do Brasil – CPRM, em equipes 
conjuntas da DIARMI, São Paulo - SP (SUREG-SP), 
Rio de Janeiro – RJ (SUREG-RJ) e de Porto Alegre 
– RS (SUREG-PA), para obtenção de dados para o 
Projeto Fosfato Brasil. 

A área de levantamento possui 
aproximadamente 4,2 km2, onde as linhas 
principais possuem direção N-S ou NNE e as de 
controle com direção transversal às anteriores, 
totalizando pouco mais de 19,028 km de 
comprimento percorrido. O espaçamento entre 
as linhas é de no mínimo 48 m e no máximo 230 
m e o comportamento tortuoso das mesmas se 
deve à vegetação densa e/ou à topografia.

Na figura IV.3 estão presentes as linhas de 
levantamento realizadas durante a aquisição 
terrestre de magnetometria (AQT-M), assim como 
os pontos que em campo foram identificados 
como ruídos antrópicos, dipolos magnéticos que 

Figura IV.3 – Linhas de aquisição da magnetometria terrestre: os pontos azuis representam ruídos antrópicos 
presentes na área; as linhas preta e verde separam as áreas de AQT-M.

interferem e falseiam as amplitudes de fontes 
magnéticas geológicas. Devido às diferenças 
entre as assinaturas magnéticas e também pela 
separação geográfica entre as regiões extremas 
E-W dos dados adquiridos, foi estabelecido duas 
áreas: área 1, parte oeste, e área 2, parte leste.

Após todo o processo de edição dos dados 
como remoção de perfis ou parte destes (cujo GPS 
do magnetômetro não registrou as coordenadas 
e/ou as amplitudes do campo magnético não 
foram obtidas), os mesmos foram editados de 
forma que fossem aceitos no formato *.gdb para 
posterior tratamento no software Oasis Montaj 
8.2, da Geosoft. Importado o banco de dados 
editado para o programa, foram removidos os 
spykes (picos ruidosos que deslocam os valores 
absolutos dos perfis mascarando os dados reais 
de fontes naturais) nas medidas realizadas 
em ambas as configurações. Pela quantidade 
de fontes ruidosas artificiais encontradas na 
área (Figura IV.3), as respostas artificiais foram 
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suprimidas durante o tratamento e edição dos 
dados.

Posteriormente, com o objetivo de 
correlacionar os dados obtidos pelos 
diferentes magnetômetros, foram realizados 
procedimentos de interpolação dos dados 
obtidos na configuração “base” para amarração 
no tempo com os dados da configuração 
“walk”, devido seus diferentes períodos 
(respectivamente Tb = 3,0 s e Tw = 2,0 s). Com 
isso, o magnetômetro de caminhamento fica 
com as amplitudes do campo relacionadas às 
variações diurnas. Isso é possível, pois a curva de 
atividade solar possui comportamento contínuo 
e suave, quando não ocorrem tempestades 
solares, como nos dias de campo. O método de 
interpolação utilizado determina a partir de dois 
pontos de medidas (exemplo, t1 = 1,0 s e t2 = 3,0 
s; respectivos valores de amplitudes magnéticas) 
um valor médio de tempo-amplitude (t1-2 = 2,0 s; 
média das amplitudes dos campos nos tempos 
tomados). Com isso os tempos onde não foram 
realizadas medidas são preenchidos com os 
dados interpolados. A seguir os dados são 
correlacionados, através do tempo de medida, 
ao magnetômetro na configuração “walk”. 

Após correção devido variação diurna, são 
realizados os trabalhos normais de interpolação 
dos dados das linhas, que após a junção das 
campanhas, são determinados os mapas de 
anomalia magnética de campo total e mapas 
derivados destes.

A coleta de dados de gamaespectometria foi 
realizada em uma única etapa, juntamente com 
a aquisição da magnetometria.

Para os dados gamaespectométricos, utilizou-
se um cintilômetro RS-125 (Figura IV.4), fabricado 
pela canadense Radiation Solutions, juntamente 
a um GPS diferencial (fabricado pela Garmin) 
para fornecer a longitude, latitude e altitude do 

ponto em questão. 

Figura IV.4 - Cintilômetro, modelo RS-125 (fonte: 
Divulgação).

A coleta dos dados foi feita no sistema 
ponto-a-ponto (assay) do cintilômetro em 
questão, o único capaz de fornecer os teores 
de tório, urânio e potássio, além da contagem 
total. A coleta de dados foi feita sempre com 
o cintilômetro calibrado e possuía um tempo 
de estabilização de 60 segundos.  Além disso, 
pelo fato do equipamento não possuir um GPS 
integrado, a cada ponto coletado foi necessário 
anotar as coordenadas em uma caderneta.

O espaçamento ideal entre um ponto e 
outro foi de 25 metros, mas o mesmo nem 
sempre ocorria devido à margem de erro das 
coordenadas fornecidas pelo GPS, dificuldade 
ou impossibilidade de acesso a algum ponto em 
específico ou mesmo o surgimento de um local 
de interesse em que a leitura de tempo real 
estivesse anômala.

Esta etapa, com duração total de doze dias, 
consistiu na coleta de sete linhas verticais no 
sentido aproximado N-S na área 1 e de quatro 
linhas NE-SW na segunda região, totalizando 
179 pontos ao todo. A aquisição foi planejada 
seguindo os mesmos pontos da coleta de solo e, 
por motivos de segurança, ao final de cada dia, 
todos os pontos coletados eram devidamente 
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exportados para o computador.

Com os dados adquiridos foi necessário 
fazer uma etapa de pré-processamento antes 
de efetivamente começar a trabalhar com os 
dados. Os dados obtidos foram exportados para 
a plataforma PC através de um software da 
própria fabricante do equipamento, denominado 
RSAnalyst (Figura IV.5).

Nele, foi possível verificar dados de cada 
ponto individualmente, tais como a hora que 
ele foi adquirido, informações de valores dele, 
espectro energético e dados de calibração do 
aparelho naquele momento, além da exportação 
para arquivo de texto. Neste caso, tal arquivo foi 
fornecido no clássico CSV (do inglês, comma-
separated values).

Com o Microsoft Excel foi possível trabalhar 
o arquivo exportado como se o mesmo 
fosse uma planilha comum. Dessa forma, 
dados problemáticos (por exemplo, medidas 
amostradas de forma incorreta ou duplicatas) 
foram apagados e as coordenadas de cada ponto 
foram posteriormente inseridas manualmente.  
Após tal processo, o arquivo foi salvo no mesmo 
formato novamente e importado para o software 
de processamento – neste caso, o Geosoft Oasis 
Montaj, versão 8.2 (Figura IV.6).

Figura IV.5 - RSAnalyst.

Assim que o dado entrou no Oasis montaj, foi 
necessário inserir o datum em questão – neste 
caso, o WGS 84 na projeção UTM 22S. Uma 
vez que dados gamaespectométricos terrestre 
costumam não sofrer correções geofísicas, 
bastou-se gerar os grids de cada canal, usando o 
método de Mínima Curvatura. 

Dois fatores são de possível discussão neste 
tópico. O primeiro, relativo ao tamanho da 
célula gridal na hora de fazer a interpolação, que 
advém da irregularidade do espaçamento médio 
na aquisição dos dados, visto que os mesmos 
foram adquiridos em espaçamentos que podem 
variar de 10 a 50 metros entre um ponto e 
outro.  Costumeiramente, utiliza-se um valor 
que varia entre 20% e 25% do espaçamento. 
Testes realizados empiricamente mostraram que 
o valor ideal foi de 10 unidades, onde o dado 
não tinha tanta resolução e também, ao mesmo 
tempo, não sofreu tanto com a interpolação 
entre os pontos. O grid que tem forma irregular 
devido a amostragem dos pontos ficou em 
formato “retangular” para ser exibido, o que é 
extremamente perigoso em regiões sem dados 
(no caso em questão, nas regiões ao extremo 
norte), visto que uma interpretação nessa área 
se fundamentará apenas em interpolações.
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Figura IV.6 - Interface do Oasis Montaj.

Dois fatores são de possível discussão neste 
tópico. O primeiro, relativo ao tamanho da 
célula gridal na hora de fazer a interpolação, que 
advém da irregularidade do espaçamento médio 
na aquisição dos dados, visto que os mesmos 
foram adquiridos em espaçamentos que podem 
variar de 10 a 50 metros entre um ponto e 
outro.  Costumeiramente, utiliza-se um valor 
que varia entre 20% e 25% do espaçamento. 
Testes realizados empiricamente mostraram que 
o valor ideal foi de 10 unidades, onde o dado 
não tinha tanta resolução e também, ao mesmo 
tempo, não sofreu tanto com a interpolação 
entre os pontos. O grid que tem forma irregular 
devido a amostragem dos pontos ficou em 
formato “retangular” para ser exibido, o que é 
extremamente perigoso em regiões sem dados 
(no caso em questão, nas regiões ao extremo 
norte), visto que uma interpretação nessa área 

se fundamentará apenas em interpolações. 

IV.2 - GEOLOGIA REGIONAL

A região Sul-Sudeste do Brasil está 
estabelecida sobre embasamento denominado 
como entidade tectônica Província da 
Mantiqueira (Figura IV.7), que se estende por 
3000 km em um trend NE-SW que vai desde o 
Uruguai até a Bahia (BIZZI et al, 2001). 

A Província da Mantiqueira registra a evolução 
crustal desde os ciclos orogênicos denominados 
como Remanescentes do Embasamento 
(Arqueano ao Mesoproterozoico) até os ciclos 
do Neoproterozoico - Cambriano, conhecidos 
como Sistema de Orógenos Brasiliano (900-520 
Ma). Esse último é divido em 03 fases: Brasiliano 
I (880-700 Ma), Brasiliano II (650-600 Ma) e 
Brasiliano III (600-520 Ma) (cf. Figura IV.7). 
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Figura IV.7 - Domínios tectônicos e principais estruturas da Província Mantiqueira (BIZZI et al, 2001). 

No estado de Santa Catarina ocorre boa parte 
dos principais registros de evolução crustal da 
Província da Mantiqueira, também se visualiza 
em superfície as nítidas coberturas sedimentares 
com vulcano-plutonismo associado das bacias 

Itajaí, Campo Alegre, Corupá, Alto Palmeira 
e Joinville, neoproterozoicas a cambrianas, 
relacionadas à formação do Cinturão Dom 
Feliciano e instaladas sobre as rochas do 
Terreno Luís Alves (CAMOZZATO; TONIOLO; 
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LAUX, 2014). Formações mais recentes incluem 
granitos anorogênicos (512 a 527 Ma), bacias 
vulcanossedimentares paleo-mesozoicas, 
complexos e plugs alcalinos (meso-cenozoico) 
e as formações das bacias sedimentares 
cenozoicas (Figura IV.8). 

Os domínios tectônicos do embasamento de 
Santa Catarina podem ser divididos em quatro 
blocos de acordo com os sistemas orógenos, 
unidades geológicas e principais estruturas 
regionais: um é a unidade cratônica Luís Alves 
e os outros três são relacionados às formações 
mais recentes do Cinturão Dom Feliciano 
com pequenos fragmentos paleocontinentais 
associados, conforme divisão, em acordo com 
BASEI et al. (2011b), que segue: 

Também, devido à representatividade 
em superfície, a cobertura das bacias 
vulcanossedimentares paleo-cenozoicas, 
constituída em sua maior parte pela Bacia do 
Paraná, será descrita como um domínio a parte. 

O Cinturão Dom-Feliciano (CDF) se estende 
por 1200 km desde o Uruguai até o estado 
do Paraná. Na região de Santa Catarina esse 
domínio abrange a uma área com extensão de 
cerca de 305 km, por 30 a 50 km de largura, que 
vai desde o litoral sul até o limite geográfico 
norte entre SC e PR. Constitui domínio tectônico 
dominantemente Neoproterozoico, com 
vergência NW, onde ficou preservado o núcleo 
cratônico LA, fragmentos paleocontinentais 
paleoproterozoicos associados e o Terreno 
Tijucas com relação de metamorfismo e 
extensiva granitogênese. 

O Terreno Luís Alves é a unidade mais antiga 
do estado, com idades de até 2,7 Ga, cuja 
litologia principal é caracterizada pelo Complexo 
Granulítico de Santa Catarina (HARTMANN; SILVA; 
ORLANDI FILHO, 1979) com orto e paragnaisses 
neoarqueanos e ortognaisses e metagranitóides 

paleoproterozoicos (CAMOZZATO; TONIOLO; 
LAUX, 2014). 

O Terreno Tijucas Setentrional (560 
a 2201 Ma) é composto por unidades 
metavulcanossedimentares neoproterozoicas 
do Complexo Metamórfico Brusque (560 a 940 
Ma) e por porções muito limitadas (fragmentos 
paleocontinentais associados) com ortognaisses 
paleoproterozoicos migmatizados no Brasiliano: 
Complexos Ribeirão da Prata (2110 a 2201 Ma); 
Camboriú (2162 Ma); Metatonalito Presidente 
Nereu (2201 Ma); e Gnaisses Navegantes (2110 a 
2201 Ma) (CAMOZZATO; TONIOLO; LAUX, 2014).

O Batólito de Florianópolis e o Batólito 
Paranaguá têm idades similares, entre 590 e 640 
Ma, e são formados pelas suítes e complexos 
de granitóides neoproterozoicos e fragmentos 
do embasamento paleoproterozoico com graus 
variados de retrabalhamento (CAMOZZATO; 
TONIOLO; LAUX, 2014).

Além desses quatro principais domínios, a 
evolução da geologia do estado segue com: 

- A deposição das coberturas sedimentares 
com vulcano-plutonismo associado das bacias 
Itajaí, Campo Alegre, Corupá, Alto Palmeira 
e Joinville, neoproterozoicas a cambrianas, 
instaladas sobre as rochas do Terreno Luís Alves 
e Terreno Tijucas (CAMOZZATO; TONIOLO; 
LAUX, 2014), denominadas como as Bacias 
Vulcanossedimentares de Foreland Pós-
Colisionais;

- A intrusão dos granitos alcalinos a 
peralcalinos anorogênicos no Terreno Luís Alves 
e Batólito de Florianópolis;

- As formações mais recentes que 
recobrem ≈70% da superfície do estado de 
Santa Catarina e que correspondem à cobertura 
vulcanossedimentar da Bacia do Paraná, onde 
mais da metade é composta pelas rochas 
vulcânicas da Formação Serra Geral;



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

189

CINTURÃO DOM FELICIANO (CDF) 
DOMÍNIO 

CRATÔNICO
DOMÍNIOS DO COMPLEXO METAMÓRFICO BRUSQUE, DOS BATÓLITOS E 

FRAGMENTOS PALEOCONTINENTAIS ASSOCIADOS

1) LUÍS ALVES (LA)
2) TERRENO TIJUCAS SETENTRIONAL (TT) - COMPLEXO METAMÓRFICO BRUSQUE
3) TERRENO BATÓLITO DE FLORIANÓPOLIS (BF)
4) TERRENO BATÓLITO PARANAGUÁ (BP)

Figura IV.8 - Compartimentação geológica do estado de Santa Catarina. 

- Os complexos e plugs alcalinos;

- As coberturas sedimentares do 
Quaternário na região costeira do estado.

Assim são montadas as principais 
compartimentações da geologia do estado 
conforme figura IV.8. 

Os principais domínios e geologia do estado 
de SC estão organizados e detalhados de acordo 
com sua Era, Tectono-Geologia, Tipo Crustal, 
Ambiência, Metamorfismo, Série Magmática 
e Evento Tectônico Associado na tabela IV.1 e 
depois segue a descrição das principais unidades 
geológicas. 
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IV.2.1 - Domínio Cráton Luís Alves – complexo 
granulítico Santa Catarina 

O Complexo Granulítico Santa Catarina 
(CGSC) (HARTMANN; SILVA; ORLANDI FILHO, 
1979) constitui a maioria das rochas do Cráton 
Luís Alves na região NE do estado de Santa 
Catarina (Figura IV.9). O Cráton é delimitado por 
marcadas zonas de suturas ou, ao sul, pela zona 
cisalhamento transcorrente destral Perimbó ou 

Itajaí-Faxinal, limite com o domínio tectônico do 
cinturão Dom Feliciano; ao leste pela zona de 
cisalhamento transpressional sinistral Palmital 
ou Costeira, limite com o Batólito Paranaguá e; 
ao norte, o limite é no estado do Paraná na zona 
de cavalgamento com vergência sudeste, limite 
com o domínio cratônico Curitiba. Já a oeste, o 
Cráton é coberto pelos sedimentos Gondwânicos 
da Bacia do Paraná (cf. Figura IV.8). 

Figura IV.9 – Principais unidades do Cráton Luís Alves. 
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Representa o arcabouço geológico mais 
antigo da região sul do Brasil, corresponde a 
um núcleo de crosta antiga, gerada durante 
o Neoarqueano ao Paleoproterozoico (2,76 
– 2,17 Ga), constituída por associações de 
rochas metamórficas de médio a alto grau e 
intensamente deformadas.

Este Cráton antigo é composto por rochas 
gnáissicas geradas por altas pressões e 
temperaturas, que formaram rochas granulíticas 
e granitóides deformados designados como 
Complexo Granulítico de Santa Catarina, 
constituídos por uma vasta gama de composições 
de rochas, denominadas como enderbitos e/ou 
kinzigitos (aflorantes na região do Complexo 
Luís Alves), charnockitos, quartzitos, formações 
ferríferas bandadas, gnaisses calciossilicáticos, 
metapiroxenitos, metaultramafitos (aflorantes 
na região do Complexo Máfico-Ultramáfica Barra 
Velha), gnaisses quartzo-feldspáticos, dioríticos 
a granodioríticos e granitóides deformados. 
Este cráton estende-se por uma área de 
aproximadamente 8.500 Km2, no segmento 
nordeste de Santa Catarina e próximo à costa 
(Figura IV.9), foi datado por Hartmann et al. 
(2000), o qual definiu uma origem ígnea original 
para este complexo metamórfico, gerados a ≈2.7 
Ga, enquanto que o metamorfismo do fácies 
granulítico teria ocorrido a 2.6 Ma. Os estudos 
de datação K-Ar (SIGA Jr.; BASEI; KAWASHITA, 
1990) marcam o final do ciclo metamórfico 
das unidades do Cráton Luís Alves em 1.8 Ga. 
Esta região é considerada como parte de um 
fragmento cratônico relacionado ao Ciclo Jequié, 
situado entre dois cinturões proterozoicos 
dobrados designados como Apiaí e Tijucas. 
Todos compõem as partes do sul da Província 
Mantiqueira, como referida anteriormente 
(WILDNER, 2015). 

O CGSC está divido em dois grandes grupos 

de gnaisses: orto e parametamórficos. Os 
ortognaisses constituem a maior parte das 
litologias, são intermediários - ácidos definidos 
pelas composições tonalítica, trondjhemítica 
e granodiorítica. Os paragnaisses, de protólito 
sedimentar (arenitos, margas, pelitos), são 
caracterizados por quartzitos a fuchsita, gnaisses 
kinzigíticos, gnaisses com granada e gnaisses 
calcissilicatados. 

A folha Joinville, em escala 1: 250.000, da 
CPRM (IGLESIAS et al. 2012) divide o CGSC 
em conjuntos de unidades litoestratigráficas 
denominados:

- Gnaisses granulíticos arqueanos - 
paleoproterozoicos (Unidade Máfica-Ultramáfica 
Barra Velha, Gnaisses Granulíticos Luís Alves, 
Paragnaisses Luís Alves e Charnockito Postema);

- Ortognaisses graníticos-granodioríticos 
e granitóides paleoproterozoicos (Ortognaisse 
Pomerode, Metagranito-granodiorito Rodeio, 
Suíte Rio da Luz e Granito Morro da Neve).

O núcleo do complexo tem como característica 
a preservação parcial de suas rochas que não 
foram totalmente submetidas aos efeitos 
termais e tectônicos do ciclo brasiliano (CDF), 
mas ocorrem no seu interior formações de 
unidades neoproterozoicas a cambrianas, 
ígneas e sedimentares, relacionadas à evolução 
tectônica desse cráton junto aos domínios do 
CDF:

- Cráton Curitiba – Granitos alcalinos tardi 
a pós-colisionais Tipo A, Suíte Serra do Mar (600 
a 580 Ma U-Pb);

- Batólito Florianópolis - Granitos alcalinos 
a peralcalinos anorogênicos (512 a 527 Ma).

IV.2.1.1 - Cobertura das bacias vulcanos-
sedimentares de foreland pós-colisionais

Relacionadas à formação do CDF, mas 
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instaladas sobre as rochas do Terreno Luís 
Alves, no Neoproterozoico, se desenvolveram 
as coberturas sedimentares com vulcano-
plutonismo associado que originou forte 
retrabalhamento nessa região cratônica, por 
meio da intrusão de stocks e batólitos graníticos 
de caráter anorogênico, principalmente 
em sua borda norte. As bacias de foreland 
vulcanossedimentares neoproterozoicas não 

deformadas que cobrem porções do terreno 
LA são: Campo Alegre, Corupá, Alto Palmeira e 
Joinville (Figura IV.10). Já ao sul ocorre a bacia 
de foreland Itajaí sobre o limite dos terrenos 
Luís Alves e Tijucas, onde também ocorrem os 
Granitos Alcalinos a Peralcalinos anorogênicos 
(529 a 512 Ma), Granitos Português e Subida, 
intrusivos na Bacia do Itajaí e relacionados a 
orogênese final do CDF. 

Estas bacias vulcanossedimentares 
caracterizam-se por uma alternância de 
intervalos deposicionais, durante os quais se 
acumularam espessos pacotes sedimentares e 
horizontes de rochas vulcânicas, intercalados 
com episódios erosionais. 

Estas sequências vulcanossedimentares que 
formam as bacias de foreland são importantes 
no desenvolvimento do Cráton de Luís Alves e 
cobrem uma área de aproximadamente 200 
km2 desta área cratônica. Rochas plutônicas 

Figura IV.10 - Bacias neoproterozoicas e magmatismo alcalino da Suíte Serra do Mar (IGLESIAS et al. 2012). 

de epizona ocorrem de forma localizada, como 
a porção norte do maciço do Morro Redondo, 
assim como diques ácidos que recortam o 
terreno cratônico e o Cinturão Ribeira (WILDNER, 
2015). 

A sequência sedimentar destas bacias de 
foreland é composta, predominantemente, por 
uma sequência de siltitos e arenitos na base, 
com o aumento de arenitos conglomeráticos 
e conglomerados em direção ao topo, assim 
caracterizam evolução de ambientes marinhos 
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rasos para continentais, onde dominam os 
ambientes flúvio-lacustres e desérticos. O 
vulcanismo Neoproterozoico-Ordoviciano 
desempenha um papel importante dentro da 
evolução destas bacias, onde o magmatismo 
exibe uma evolução que se inicia com magmas 
tholeíticos - cálcico-alcalinos – shoshonítico - 
até termos alcalino sódicos, o que representa 
uma contribuição crustal crescente que chega 
a formar porções de granitóides peraluminosos 
tardios (WILDNER, 2015).

IV.2.2 - Domínio do Complexo Metamórfico 
Brusque, batólitos e fragmentos paleocon-
tinentais associados 

Nesse domínio, ocorre a maioria dos registros 
de magmatismo do Cinturão Dom Feliciano, que 
é constituído, dominantemente, por rochas 
graníticas mais jovens do que as zonas onde 
predominam frações de crosta antiga (como 
as descritas para o Cráton de Luís Alves). Este 
domínio apresenta idades entre 650 e 550 Ma 
e uma contribuição significativa de crosta antiga 
na sua estruturação, o que implica em um 
ambiente ensiálico para a orogênese formadora 
destes batólitos (HARTMANN et al. 2003). O 
magmatismo é representado por um conjunto 
de corpos graníticos de dimensões variadas, 
desde pequenas intrusões graníticas (stocks) até 
massas batolíticas, cujas principais características 
estão relacionadas a contatos nítidos, relevo 
proeminente, metamorfismo térmico de 
contato impresso nas encaixantes e pouca 
deformação. Alguns destes stocks graníticos 
associam-se, no tempo e no espaço, com as 
sequências vulcanossedimentares presentes 
no Escudo Catarinense (KAUL; CORDANI, 
2000), especialmente contemporâneos com o 
vulcanismo das bacias de Campo Alegre, Itajaí e 
Guaratubinha (WILDNER, 2015). 

Schulz e Albuquerque (1969) e Silva (1987), 
foram os primeiros a nomear alguns dos principais 
corpos graníticos, mais jovens, correlacionados 
às rochas vulcânicas e aos sedimentos da Bacia 
do Itajaí e Campo Alegre que cortam os gnaisses 
e os granulitos do Complexo Luís Alves, reunidos 
na Suíte Intrusiva Subida. Eles foram designados 
como: Dona Francisca, Piraí, Morro Redondo, 
Corupá, Serra Alta e Subida, os três primeiros 
relacionados com a Bacia de Campo Alegre, 
e os três últimos relacionados à sequência 
vulcanossedimentar do Grupo Itajaí. 

O Cinturão Dom Feliciano estende-se ao 
longo de toda a costa de Santa Catarina, inicia 
de forma pouco significativa na porção nordeste 
do estado, onde seu registro magmático ocorre 
intrusivo no Cráton Luís Alves, onde é designado 
como Suíte Serra do Mar. Na porção centro-
leste do estado o magmatismo CDF ocorre 
como corpos isolados ou na forma de batólitos 
como a Suíte Granítica Guabiruba-Valsungana e 
intrusivos no Cráton de Itapema-Camboriú. Já a 
porção centro sul do estado é a região de maior 
expressão, (compreende a ilha de Florianópolis e 
contexto da folha Criciúma, 1:250.000), onde as 
rochas graníticas compõem o que é designado 
como Batólito de Florianópolis. Incluem-se 
nessa última região todas as rochas da ilha de 
Florianópolis, seu entorno e extensão para sul 
até a região de Garopaba e Farol de Santa Marta, 
onde este é compartimentado em três domínios 
litológicos: o Complexo Granito- Gnáissico Águas 
Mornas, a Suíte Granítica Pedras Grandes e a 
Suíte Cambirela (SILVA; LEITES, 2000).

A evolução do Cinturão Dom Feliciano 
está relacionada a um grande batólito 
multiintrusivo polifásico, composto por uma 
série de plútons, estruturalmente alongados na 
direção NE, faciologicamente distintos entre si, 
mostrando evidências intrusivas de uma fácies 
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em outra, onde predominam termos entre 
monzo e sienogranitos, tendo quartzodioritos, 
granodioritos e feldspato alcalino granitos como 
termos subordinados. Estas distintas injeções 
magmáticas se processaram em diferentes 
níveis crustais e em diferentes estágios da 
deformação regional tardi a pós-tectônica. A sua 
consanguinidade deve ser considerada em face 
da homogeneidade petrográfica, características 
de campo e dos dados isotópicos existentes 
entre os múltiplos plútons desse domínio, 
identificando-se desde termos regionais, 
possivelmente alojados em condições meso a 

catazonais, até termos diferenciados epizonais, 
formando stocks localizados que representam os 
eventos finais dessa magmatogênese (WILDNER, 
2015).

Segundo Silva et al. (2005), o Cinturão Dom-
Feliciano (CDF) é formado na Fase 02 do Sistema 
Orogênico Brasiliano (650 – 600 Ma) (Figura 
IV.7). As nove unidades principais do CDF que 
constituem os  Domínios do Grupo Brusque ou 
Complexo Metamórfico Brusque, dos Batólitos e 
Fragmentos Paleocontinentais Associados estão 
distribuídas no terreno conforme figura IV.11 e 
foram agrupadas na tabela IV.2 que segue. 

Domínio Litologia / Ambiente

BF (CDF) / LA 1) Granitos alcalinos a peralcalino anorogênicos (Ɛ1 ao Ɛ2);

TT (CDF) / LA 2) Bacias de Vulcanossedimentares de Foreland Pós Colisionais;

BF (CDF) / LA 3) Granitos alcalinos tardi a pós colisionais – Tipo A (NP3);

BF (CDF) 4) Granitos álcali-cálcicos pré a sin colisionais – Tipo I (NP3);

BP (CDF) 5) Cinturão Granítico Costeiro (NP3);

TT (CDF) 6) Granitóides de Camboriú - Porto Belo (NP3);

BF (CDF) 7) Granitóides Sin e Tarditranscorrentes (NP2);

TT (CDF) 8) Complexo Metamórfico Brusque e Granitóides Relacionados (NP1 ao NP3);

Fragmentos 
Paleocontinentais
Associados ao CDF 

(BF, TT, BP)

9) Complexos Gnáissicos - Migmatíticos Paleoproterozoicos (PP2 ao PP3): Complexo 
Aguas Mornas, São Francisco do Sul; Augen Gnaisse Navegantes; Complexo Ribeirão 
da Prata; Metatonalito Presidente Nereu; Migmatitos Morro do Boi; Complexo 
Camboriú.

Tabela IV.2 – Principais litologias, ambientes e respectivos domínios no CDF.
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Figura IV.11 - Domínios e estruturas do Grupo Brusque, do Batólito Florianópolis, Fragmentos Paleocontinentais 
Associados e coberturas das Bacias de Foreland.
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IV.2.2.1 - Complexos gnáissico-migmatíticos 
Paleoproterozoicos (Pp2 ao Pp3) 

O embasamento do CDF ocorre como 
fragmentos paleocontinentais em meio às 
rochas graníticas (NP3) que compõem a maior 
parte desse cinturão (CDF) e metassedimentos 
do Terreno Tijucas. A maioria desses fragmentos 
ocorre em pontais de pedra ao longo da linha 
de costa. Iniciam na região do Porto de São 
Francisco do Sul (BP - Complexo são Francisco 
do Sul), compreendem os morros graníticos 
das enseadas de Penha (TT - Augen Gnaisse 
Navegantes), também ocorrem ao longo da zona 

de cisalhamento transcorrente destral Perimbó 
ou Itajaí-Faxinal (TT - Complexo Ribeirão da Prata 
e o Metatonalito Presidente Nereu). Também 
seguem na região de Camboriú e Porto Belo (TT - 
Migmatitos Morro do Boi e Complexo Camboriú) 
e ao longo do litoral e interior do continente na 
altura do costão de Itapema e a oeste da ilha de 
Florianópolis (BF - Complexo Águas Mornas). 

Em suma os Complexos Gnáissicos - 
Migmatíticos Paleoproterozoicos ou Fragmentos 
Paleocontinentais Associados ao CDF (BF, TT e 
BP) incluem as seguintes litologias (Tabela IV.3), 
como segue: 

Complexos Gnáissico - Migmatíticos 
Paleoproterozoicos (PP2 ao PP3) Litologias

Complexo Águas Mornas

Associação de ortognaisses polifásicos constituída por paleossoma de 
natureza básica a intermediária, ortognaisses resultantes da fusão parcial da 
fração crustal primitiva, e uma fração neossomática caracterizada por uma massa 
monzogranítica que envolve os componentes anteriores em diferentes proporções, 
639±13, herdados 2.175 ±13 Ma, U-Pb. 

Complexo São Francisco do Sul
Gnaisses dioríticos, quartzo monzodioritos, granodioritos, trondjemitos e 

monzogranitos, localmente com feições de migmatização, 2.173±18 Ma U-Pb.

Augen Gnaisse Navegantes
Augen-gnaisses blastomiloníticos a protomiloníticos, contendo porfiroclastos 

de K-feldspatos envoltos por faixas recristalizadas de quartzo, anfibólios e biotita, 
2.110 Ma a 2.201 Ma.

Complexo Ribeirão da Prata

Migmatitos estromáticos com biotita gnaisses e anfibólio gnaisses máficos 
como constituintes principais do mesossoma. Leucossoma composto por bandas 
centimétricas de leucogranitos róseos foliados. São comuns corpos de gnaisses 
máficos, anfibolitos e metagabros, bem como corpos de granitóides róseos 
deformados, 2.110 Ma a 2.201 Ma.

Metatonalito Presidente Nereu

Migmatitos com estrutura estromática, mesossoma tonalito-granodiorítico 
(anfibólio e biotita), leucossoma quartzo-feldspático foliado e melanossoma máfico 
a base de distintas proporções de hornblenda, biotita e plagioclásio. Bandamento 
ígneo primário preservado e zonas miloníticas pouco desenvolvidas, 2.201 ±7 Ma, 
U-Pb. 

Migmatitos Morro do Boi
Migmatitos com predomínio de estrutura estromática. Apresentam 

mesossoma cinza escuro, de composição tonalito-granodiorítica com anfibólio e 
biotita. Variam desde aspecto maciço a finamente bandados, 2.006 ±3 Ma, U-Pb.

Complexo Camboriú

Associação litológica com ortognaisses tonalíticos a granodioríticos, 
anfibolitos e paragnaisses migmatíticos, sucessivas fases de injeções graníticas e 
leucograníticas, bandamentos de fluxo ígneo ou metamórfico da fácies anfibolito 
médio a superior; termos ígneos bandados contém abundantes xenólitos de 
gnaisses quartzo-feldspáticos, anfibolíticos, calcissilicáticos e pelíticos, 2.162±16 
Ma U-Pb em núcleos herdados, e 598 ±6 Ma U-Pb relacionado ao retrabalhamento 
brasiliano. 

Tabela IV.3 – Unidades e descrição das litologias obtidas da coluna do Mapa Geológico SC (1: 500.000) – 
Wildner et al. (2014). 
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IV.2.2.2 - Complexo Metamórfico Brusque (CMB) 
e Granitóides Relacionados 

O Grupo Brusque (SCHULZ Jr.; ALBUQUERQUE, 
1969; BASEI 1985) ou Complexo Metamórfico 
Brusque (CMB) (SILVA, 1991; CALDASSO et al. 
1995; PHILIPP et al., 2004) corresponde a uma 
faixa de rochas metamórficas de baixo a médio 
grau, disposta em uma zona de direção geral 
NE-SW com cerca de 40 km de largura, que se 
estende por mais de 75 km.

O CMB constitui o Terreno Tijucas Setentrional 
(TT), que se localiza na região centro leste do 

escudo catarinense, no Domínio do CDF, com 
contatos cavalgantes sobre a Microplaca Luís 
Alves, ao norte, mas marcado por mais recente 
zona de cisalhamento transcorrente destral 
Perimbó ou Itajaí-Faxinal de direção NE. Ao 
sul o contato é com os complexos gnáissico-
migmatíticos, do Batólito de Florianópolis, na 
zona de cisalhamento Major Gercino. Na porção 
norte o contato com Terreno LA é coberto pelas 
sequências vulcanossedimentares de cobertura 
tardi- a pós-brasilianas (Bacia do Itajaí). No oeste 
o complexo é coberto pelas formações da Bacia 
do Paraná (Figura IV.12).

Figura IV.12 - Mapa geológico do Grupo Brusque (BASEI et al, 2011a)

O Grupo Brusque representa as unidades 
supracrustais do CDF que se formaram na parte 
extremo norte, que terminava na antiga costa 
“brasileira” e provavelmente continuava no 
Cinturão Kaoko na África (BASEI et al. 2011a) 
(Figura IV.13). Os mesmos autores sugeriram 
que o Grupo Brusque inicialmente evoluiu 
em uma configuração de bacia peri-cratonica 
independente, separada do arco magmático 

Florianópolis - Pelotas-Aiguá pelo oceano 
Adamastor, tendo sido justaposta a eles apenas 
cerca de 600 Ma, quando o Grupo Brusque e o 
Batólito Florianópolis colidiram.

O CMB é composto e dividido entre as 
formações, da mais antiga para mais nova, 
Rio do Oliveira (fase rift onde predominam 
unidades metavulcânicas), Botuverá 
(metassedimentar) e Rio da Areia (unidades 
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metavulcânicas carbonáticas) (BASEI et al. 
2011a). É constituído por uma associação 
metavulcanosedimentar composta por filitos e 
xistos micáceos intercalados com semipelitos, 
quartzitos, rochas calcissilicáticas, mármores, 
xistos magnesianos, metavulcânicas básicas, 
depósitos de precipitação química na forma de 
BIF’s (formações ferríferas bandadas) (PHILIPP et 
al. 2004). Em sua porção central, é intrudido por 
granitóides brasilianos.

Anterior à formação do CDF, essa antiga 
bacia vulcanossedimentar foi formada em 
ambiente do tipo rift iniciada no Toniano (940-
840 Ma), com pico de sedimentação em 640 Ma, 
posteriormente ocorreu evento metamórfico 
de baixo grau entre 640 e 600 Ma e intrusão 
das suítes de granitos em 600 ± 10 Ma (BASEI 
et al, 2011a), evento esse associado à evolução 
do CDF. O CMB é interpretado como uma bacia 
de sedimentação dominantemente marinha 
plataformal, relacionada provavelmente a um 
sistema de Rifts que evoluem para uma margem 
continental e sem registro de crosta oceânica. 
As rochas vulcânicas correspondem a derrames 
básicos subaquosos de afinidade tholeítica, com 
estruturas maciças (PHILIPP et al., 2004). Essa 
bacia vulcanossedimentar foi posteriormente 
submetida aos eventos tectono-metamórficos 
de evolução complexa e atribuídos a um evento 
dúctil tangencial que ocorre em ambiente 
colisional (PHILIPP et al., 2004). 

Basei et al. (2008, 2011a) registram a 
ocorrência, a sul de Gaspar, de granitóides 
alcalinos pré-tectônicos do tipo A, milonitizados, 
que ocorrem intercalados na forma de lascas 
junto as bordas de contato dos xistos do 
Complexo Metamórfico Brusque. Esses granitos 
são interpretados como relacionados à fase 
sin-rift, relacionada aos esforços tectônicos 
e falhamentos que deram origem a este sítio 

deposicional, que precede os processos de 
sedimentação da paleobacia Brusque. Datações 
U-Pb (ID-TIMS) destes granitos forneceram 
idades U-Pb SHRIMP em zircão de 834,7±8,7 
Ma, cuja caracterização como pré-tectônicos 
permitem inferir que este tenha sido o período 
da fase rift da bacia que gerou o Complexo 
Brusque e, consequentemente, a idade mais 
velha conhecida para o início do Cinturão Dom 
Feliciano em Santa Catarina (WILDNER, 2015). 

Tanto a sequencia sedimentar, 
dominantemente pelítica com restritos níveis 
psamíticos e carbonáticos, quanto as rochas 
plutono-vulcânicas de afinidade máfica-
ultramáfica e os gnaisses de composição 
granítica, constituem paragêneses metamórficas 
do fácies xisto verde. Atingem o limite da 
fácies anfibolito na região do Rio Oliveira e nas 
zonas de contato com os granitóides intrusivos 
do tipo Valssungana (PHILIPP et al. 2004; 
CAMPOS, 2011), onde se desenvolvem rochas 
cornubianíticas até o fácies anfibolito superior 
a localmente granulito (piroxênio hornfels), 
conforme Caldasso et al. (1995) (WILDNER, 
2015).

Dados U-Pb SHRIMP em zircões detríticos 
de quartzito (HARTMANN et al., 2003) indicam 
que a sedimentação da bacia é mais jovem que 
2023 ± 7 Ma. Um intervalo de 1500 a 2000 Ma 
para a sedimentação do CMB é sugerido por 
Basei (1990), com base em determinações U-Pb 
convencional em zircões detríticos de xistos 
pelíticos e rochas meta-vulcanossedimentares. 
A idade de 706 Ma (Rb-Sr, RT, BASEI; TEIXEIRA, 
1987) é interpretado como a idade do pico 
metamórfico (BASEI, 1990). Por outro lado, Silva, 
Mcnaughton e Santos (2002) referem idade 
magmática de 639 ± 11 Ma (U-Pb SHRIMP) obtida 
em zircões de meta-riolito, interpretado como 
registro de episódio vulcânico sin-deposicional. 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

201

Figura IV.13 - (a) Cinturões brasilianos - pan-africanos e áreas cratônicas relacionadas. (b) Domínios 
tectonogeológicos dos escudos Sul-Rio-Grandense e Catarinense sobre fundos geológico (WILDNER et al. 
2014) e aeromagnetométrico (CPRM, aerogeofísica dos escudos do RS e SC). Obtida de Camozzato, Toniolo e 
Laux (2014).

IV.2.2.3 - Batólito de Florianópolis 

O batólito de Florianópolis ocupa a região 
sudeste do Cinturão Dom Feliciano. Faz limite ao 
norte com o TT pela zona de cisalhamento Major 
Gercino e ao sul e a leste é coberto pela Bacia 
do Paraná. Caracteriza-se por granitóides sin e 
tarditranscorrentes (NP2), granitos álcali-cálcicos 
pré a sin colisionais – Tipo I (NP3), granitos 
alcalinos tardi a pós colisionais – Tipo A (NP3), 
granitos alcalinos a peralcalino anorogênicos (Ɛ1 
ao Ɛ2).  

Os terrenos graníticos neoproterozoicos do 
Batólito de Florianópolis estão alinhados segundo 
NE-SW relacionado ao cinturão de cisalhamento 
sul brasileiro (NARDI; BITTENCOURT; BETIOLLO, 
2002). O magmatismo inclui granitóides 
subalcalinos, metaluminosos, alto-K e 
leucogranitos peraluminosos (pré-colisionais), 
granitóides de afinidade shoshonítica (sin a 

pós-colisionais), alcalinos metaluminosos (tardi 
colisionais).

IV.2.2.4 - Batólito Paranaguá – Cinturão Granítico 
Costeiro 

O Bloco Paranaguá se limita com o Cráton 
Luís Alves por meio de estruturas, com direção 
NW-SE, subverticais que constituem a Faixa 
de Cisalhamento Rio Palmital (SIGA Jr., 1990; 
IGLESIAS, 2012). Ao sul, essa estrutura é coberta 
pelo oceano Atlântico. 

A geologia faz parte do Cinturão Granítico 
Costeiro, onde predominam granitos cálcio-
alcalinos e biotita granitóides (BASEI; SIGA Jr; 
REIS NETO, 1990). Esse bloco é constituído pelas 
seguintes unidades (Figura IV.14): 

- Complexo São Francisco do Sul - formado 
por rochas gnáissicas de composição diorítica, 
quartzo monzogranítica, granodiorítica, 
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Trondjhemítica e monzogranítica;

- Formação Rio das Cobras - constituída 
por rochas metassedimentares de composição 
biotita-quartzo xisto, sericita-quartzo 
xisto, biotititos, clorita- quartzo xisto, xisto 
calcissilicatado, granada xisto, metamorfisado na 
fáceis xisto verde e anfibólio e “roof pendants”;

- Suíte Morro Inglês - rochas graníticas 
leucocráticas;

- Granito Rio do Poço - monzogranitos 
leucocráticos;

- Granito Estrela - rochas graníticas 
leucocráticas com biotita e/ou hornblenda (Cury, 
2009). 

Figura IV.14 – Bloco Paranaguá e principais unidades. 
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IV.2.2.5 - Bacia vulcanossedimentar de foreland 
pós-colisional - Bacia do Itajaí 

A Bacia do Itajaí está relacionada à aglutinação 
do Cinturão Dom Feliciano ao Cráton Luís Alves 
(BASEI, 1985, BASEI et al. 2008). Preenche a borda 
sul do Complexo Granulítico de Santa Catarina 
(CGSC) e norte do TT. Os sedimentos dessa bacia 
depositaram-se sobre as rochas do CGSC e CDF 
(TT). Constitui uma Bacia Vulcanossedimentar 
neoproterozoica (600 a 560 Ma) de Foreland 
relacionada ao final do ciclo Brasiliano (BASEI et 
al, 2010; ROSTIROLLA et al, 1999; ROSTIROLLA; 
ALKMIN; SOARES, 1992). 

A bacia é formada por uma sequência 
sedimentar intercalada por eventos vulcânicos 
félsicos, onde em sua base ocorre o empilhamento 
de sedimentos marinhos de feições turbidíticas 
e no topo uma sedimentação típica de leques 
deltaicos (BASEI; CITRONI; SIGA, 1998a). 

IV.2.3 - Bacia do Paraná

A Bacia do Paraná é uma ampla bacia 
sedimentar, situada na porção centro-leste da 
América do Sul, com principal área de abrangência 
no centro-sul do Brasil, estendendo-se desde 
o estado do Mato Grosso até o estado do Rio 
Grande do Sul, onde perfaz cerca de 75% de sua 
distribuição areal. Além do Brasil, ela também 

recobre parte do nordeste da Argentina, leste 
do Paraguai e norte do Uruguai. Compreende 
uma depressão ovalada, com o eixo maior no 
sentido norte-sul, recobrindo uma área de cerca 
de 1,5 milhão de km², correspondendo a uma 
típica bacia flexural de interior cratônico, tendo 
funcionado como um golfo aberto para sudoeste 
para o então Oceano Panthalassa, quando ainda 
não havia ocorrido a separação continental 
durante o Paleozoico. A gênese da bacia está 
ligada à relação de convergência entre a margem 
sudoeste do antigo supercontinente Pangeia, 
formado pelos atuais continentes da América do 
Sul, África, Antártica e Austrália, além da Índia, e 
a litosfera oceânica do Panthalassa, classificando 
a bacia, pelo menos no Paleozoico, como do tipo 
antepaís das orogenias Gondwanides (WILDNER, 
2015). 

No Estado de Santa Catarina a Bacia do Paraná 
recobre a maior parte da porção centro-oeste do 
estado com a formação vulcânica Serra Geral, já 
os grupos Itararé e Guatá recobrem, na região 
Leste do estado (Figura IV.15), o embasamento 
continental (Arqueano-Paleoproterozoico) e 
as bacias de foreland (Paleozoico). O pacote 
sedimento-magmático que preenche essa bacia 
atinge, no seu depocentro, mais de 7 mil metros 
de espessura. 
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Figura IV.15 - Mapa geológico da Bacia do Paraná em Santa Catarina. 

IV.2.3.1 - A Sedimentação Gondwânica 

Em Santa Catarina, a Bacia do Paraná ocupa 
cerca de dois terços do Estado, estendendo-se 
de maneira contínua desde a borda oeste do 
embasamento cristalino, junto à costa Atlântica, 
até a fronteira do Brasil com a Argentina (Figura 
IV.15). A implantação desta Bacia deu-se na 
forma de uma depressão alongada na direção 
NE-SW, segundo a trama do substrato Pré-
Cambriano (MILANI, 1997). As zonas de fraqueza 
do embasamento brasiliano foram reativadas 
sob o campo compressional implantado na 
borda do continente pela Orogenia Oclóyica 
(RAMOS et al. 1986), ocorrida no Neo-
Ordoviciano, dando origem ao espaço para a 

acomodação das primeiras unidades da bacia, 
a Superseqüência Rio Ivaí, a qual não aflora em 
Santa Catarina. O topo desse pacote é assinalado 
por uma discordância pré-Devoniana, marcada 
por exposição subaérea das unidades até então 
acumuladas, significativas de uma etapa de 
remoção erosiva e o estabelecimento de um 
vasto e regular peneplano.

A implantação da sedimentação carbonífera 
sucedeu um tempo de profundas alterações, 
tanto tectônicas quanto climáticas. O pacote 
que sucede à discordância pós-Devoniano, 
denominado de Superseqüência Gondwana 
I (MILANI, 1997; 2007), materializa um ciclo 
transgressivo-regressivo completo, fruto da 
invasão e posterior saída do Panthalassa sobre 
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o interior do Gondwana. Sua porção mais 
inferior corresponde à sedimentação ainda 
diretamente ligada ao degelo da calota polar, 
sendo caracterizada por depósitos em que 
foram importantes os mecanismos relacionados 
a fluxos de massa e ressedimentação. A 
acumulação da Superseqüência Gondwana I foi 
acompanhada de um progressivo fechamento 
da Bacia do Paraná às incursões marinhas 
provenientes de oeste. O caráter de bacia 
intracratônica vai então paulatinamente sendo 
assumido, e a bacia acaba sendo aprisionada 
no árido interior continental do Gondwana. Está 
incluída nessa Superseqüência Gondwana I, o 
Super Grupo Tubarão, constituído pelos Grupos 
Itararé, Guatá e Passa Dois e suas Formações 
litoestratigráficas (WILDNER, 2015). 

A implantação do deserto Botucatu, ciclo 
sedimentar final do preenchimento da Bacia 
do Paraná-Etendeka, iniciou-se por uma vasta 
superfície de deflação eólica que marcou 
o clímax da aridez desértica no interior do 
continente, caracterizando um prolongado 
episódio de interrupção da sedimentação que 
vinha se desenvolvendo, associado a fenômenos 
de rearranjo da sua morfologia. A implantação 
das condições de abrasão eólica se insere 
temporalmente nos momentos iniciais do grande 
ciclo geotectônico que levaria à desagregação e 
à fragmentação do Gondwana nas cinco massas 
continentais ainda hoje individualizadas, quais 
sejam, América do Sul, África, Austrália Antártica 
e Índia, e à abertura do Oceano Atlântico (MILANI 
et al., 1998; SCHERER, 2000). 

Em diversas regiões pode-se observar a 
morfologia das dunas bem preservadas, tendo 
sido recobertas progressivamente por numerosas 
corridas de lava, assim como a presença de corpos 
eólicos lenticulares intercalados nos derrames 
inferiores da seção Serra Geral, materializando 
com esta interdigitação de basalto/arenito, a 

coexistência do evento sedimentar eólico com 
aquele de vulcanismo fissural (WILDNER, 2015).

IV.2.3.2 - Magmatismo Serra Geral

O Magmatismo Serra Geral aparece no topo 
da sequência estratigráfica desta Bacia, o qual 
demarca o término do episódio magmático 
Juro-cretácico, encerrando o preenchimento da 
sinéclise em Santa Catarina. Este magmatismo 
corresponde a um dos maiores eventos 
vulcânicos do planeta, e marcou a ruptura 
do Gondwana e a consequente abertura do 
Atlântico Sul. É representado por um conjunto de 
derrames de basaltos e basalto-andesitos, com 
espessura máxima em torno de 1300 metros, 
que representam as primeiras manifestações 
vulcânicas sobre os sedimentos arenosos do 
então deserto Botucatu (WILDNER, 2015).  

- Basaltos e basalto-andesitos - Os primeiros 
eventos eruptivos, confinados a paleovales 
e a espaços interdúnicos, possuem pequena 
expressão lateral e que, após o encerramento 
do aporte de areias do Botucatu, levaram 
a um período francamente vulcânico até o 
total preenchimento da bacia, onde o relevo 
passa a ser condicionado ao arranjo formado 
pela coalescência entre derrames. As rochas 
que compõem esta unidade caracterizam-
se como derrames de basaltos maciços, com 
espessuras entre 15 a 35 metros, contendo 
frequentes texturas de fluxo, zonas vesiculares 
bem desenvolvidas no topo e incipientes 
na base preenchidas especialmente por 
zeólitas, carbonatos e diversas formas de sílica 
(calcedônia, quartzo hialino e ametista), e uma 
porção central formada por rocha granular 
homogênea, com disjunção colunar bem 
desenvolvida, textura microfanerítica, compacta 
e de coloração cinza-escuro a cinza-esverdeado. 

- Riolitos e riodacitos - Recobrindo 
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parcialmente o magmatismo básico, e 
destacando-se especialmente na zona dos 
cânions e nos contrafortes da Serra Geral, 
regiões mais altas do estado e conhecida como 
sendo os Aparados da Serra, predominam 
derrames de lavas riolíticas e riodacíticas Serra 
Geral. Estas litologias apresentam características 
distintivas marcantes, compondo os derrames 
mais espessos de todo o conjunto vulcânico 
Serra Geral, podendo alcançar espessuras de 
até 80 metros por derrame. Apresentam um 
contato basal com disjunção tabular incipiente e 
irregular, uma porção central bem desenvolvida 
e maciça com disjunção colunar difusa, e 
uma porção de topo espessa e com disjunção 
tabular extremamente bem desenvolvida. As 
zonas vesiculares são pouco desenvolvidas, 
normalmente contendo geodos centimétricos 
com formas elípticas, preenchidos por quartzo 
leitoso e/ou ágata zonada. Os derrames 
são de composição dominantemente ácida 
(riodacitos), compondo rochas mesocráticas 
cinza claro a esbranquiçado, microfaneríticas, 
com dominância de matriz vítrea. Processos 
de desvitrificação geram arranjos esferulíticos 
que emprestam um aspecto mosqueado às 
rochas, conhecido como textura sal-e-pimenta 
(WILDNER, 2015).

IV.2.4 - Complexos e Plugs Alcalinos 
subsaturados

Estudos sobre as rochas carbonatíticas do 
sudeste do Brasil consideram o magmatismo de 

Lages como relacionado a um estágio avançado 
do processo de rifteamento continental, 
enquanto que o de Anitápolis, situado mais a 
leste, é considerado como contemporâneo aos 
estágios iniciais desse processo, nesse contexto 
o magmatismo de Lages é relacionado à cadeia 
de Rio Grande (WILDNER, 2015). Riccomini, 
Velázquez e Gomes (2005), ao agruparem as 
rochas alcalinas brasileiras, incluem as rochas 
de Lages no setor sul da Província Serra do 
Mar. Estes autores ressaltam o forte controle 
exercido por descontinuidades existentes no 
embasamento, marcadas principalmente por 
zonas de falhas extensionais e transcorrentes 
presentes nas bordas atuais das bacias 
sedimentares, e relacionam o magmatismo, 
principalmente às mudanças nos campos de 
esforços e a reativação de estruturas regionais, 
ocorridas durante os diversos pulsos magmáticos 
desencadeados entre o Permo-Triássico e o 
Paleógeno. Para os autores, o magma alcalino 
teria ascendido na crosta através de diferentes 
zonas de fraqueza, chegando à superfície ou se 
alojando em profundidade em rochas da Bacia 
do Paraná (WILDNER, 2015). 

IV.2.4.1 - Complexo Alcalino de Lages (CAL)

Localizado na região central do estado de 
Santa Catarina (Figura IV.16), é caracterizado por 
diversos corpos intrusivos inseridos no contexto 
de rochas sedimentares Gondwânicas da Bacia 
do Paraná. 
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Figura IV.16 - Mapa localização do Distrito Alcalino de Lages posicionado na folha Lages 1: 100.000.  

Conhecido também como Domo de Lages 
foi definido como sendo um domo vulcânico, 
com formato circular, intrusivo nas camadas do 
Super Grupo Tubarão, as quais foram soerguidas 
na ordem de 1.100 a 1.200 m (LOCZY, 1968). 
A forma em domo deste complexo pode ser 
verificada pela forma concêntrica dos basaltos 
Serra Geral e arenitos Botucatu que circundam 
quase toda a região. Ainda apresenta forma 
anelar e radial com sistema de falhas inversas 
associadas (GUAZELLI; FEIJÓ, 1970). Estima se 
que o complexo alcalino tenha uma área total 
aproximada em 2100 km². Localiza-se a norte 
da cidade homônima, porção centro-sul do 
estado de Santa Catarina, intrude a borda leste 
da Bacia do Paraná. Corresponde a uma janela 

estratigráfica onde unidades mais antigas da 
bacia afloram em cotas similares às das unidades 
mais novas. Em planta, corresponde a uma 
estrutura concêntrica alongada, com eixo maior 
NW-SE, que expõe, na sua parte central, rochas 
do Subgrupo Itararé e, em direção às bordas, 
unidades sucessivamente mais jovens (Figura 
IV.17) (WILDNER, 2015). 

As rochas alcalinas distribuem-se em 
praticamente toda a região do domo, porém há 
maior incidência de corpos intrusivos na porção 
sul da estrutura, onde acompanham muitas 
vezes os contatos dos grupos Passa Dois e Guatá. 
Corpos alcalinos são encontrados também no 
Subgrupo Itararé. 

O magmatismo alcalino foi considerado como 
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posterior à deposição do Membro Morro Pelado 
(Formação Rio do Rasto) e anterior à deposição 
da Formação Botucatu (WILDNER, 2015). 
Dados radiométricos obtidos pelo método K/
Ar, forneceram idades entre 63 Ma a 78 Ma, 
enquanto as determinações Rb/Sr forneceram 
uma idade isocrônica de 81±8 Ma, que situa 

o magmatismo no Neo-Cretáceo, portanto 
posterior ao Magmatismo Serra Geral da Bacia 
do Paraná (SCHEIBE, 1986; SCHEIBE; KAWASHITA; 
GOMES, 1985). Na porção principal do domo, 
afloram rochas com idades de curto intervalo de 
tempo distribuídas em uma área aproximada de 
1.200 km² do complexo (SCHEIBE, 1986). 

Figura IV.17 - Mapa geológico do Domo de Lages onde são assinalados os lineamentos NW, NE e NNE (ROLDAN 
et al. 2010, MACHADO et al. 2012).

Scheibe (1986) separou as rochas alcalinas 
do domo nos seguintes grupos: alcalinas 
leucocráticas (fonólitos, analcima traquitos e 
nefelina sienitos), alcalinas ultrabásicas (olivina 
melilitos e lamprófiros, geralmente na forma 
de diques), além de carbonatito, kimberlitos 
e brechas de chaminé, que compõem o então 
denominado "Distrito Alcalino de Lages" (Figura 
IV.18). 

Várias ocorrências de rochas alcalinas, 
descritas inicialmente como intrusivas na 

forma de stocks, correspondem, na realidade, 
a corpos concordantes, com geometria tabular 
(sills), intrusivos na Formação Serra Alta, 
preferencialmente na parte superior desta 
unidade. Estes corpos, com espessura em geral 
da ordem de dezenas de metros (< 100 m), 
encontram-se associados com depósitos de 
bauxita, o que denota uma ação significativa 
dos processos de natureza exógena ligados 
à bauxitização, instalados após o período de 
exumação do domo e exposição dos corpos 
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alcalinos à superfície. (WILDNER, 2015).

Diante da grande diversidade de rochas tanto 
sedimentares quanto ígneas, Scheibe (1986), 
desenvolveu uma classificação baseada em 
padrões petrográficos e na forma de ocorrência 
das rochas ígneas do CAL (Figura IV.18), dividido 
em:

1) Rochas alcalinas leucocráticas - grupo 
mais abundante no distrito alcalino de Lages 
com litologia principal constituída por diques de 
fonolitos, analcita traquitos, fonolitos, fonolitos 
porfiríticos e nefelina-sienitos porfiríticos;

2) Rochas ultrabásicas alcalinas – compostas 
por nefelinitos, melilitos, lamprófiros, olivina 

melilitito e augititos;

3) Carbonatito e rochas associadas - 
Carbonatitos da Fazenda Varela, encaixado em 
falhas N-S e NE-SW e interação entre sedimentos 
do grupo Guatá associado a formação de 
brechas feldspáticas (Descrito no capítulo 3 
deste relatório);

4) Brechas de Chaminés/Vulcânica e 
Kimberlitos - Brechas de Chaminés constituídas 
por fragmentos de sedimentos gondwânicos, 
associados à diatremas. Dique de kimberlito 
conhecido como Janjão ocorre ao norte de 
Lages.

Figura IV.18 - Mapa geológico do Complexo Alcalino de Lages, modificado de Scheibe (1986). 
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IV.2.4.2 - Complexo Alcalino de Anitápolis (CAA)

O Complexo Alcalino de Anitápolis foi 
estudado em detalhe em função da sua 
caracterização como jazida de fosfato (FURTADO, 
1989). Localizado na região Leste de Santa 
Catarina, ocorre em forma subcircular, com 
área da ordem de 6,0 Km2, que corresponde 
a uma depressão morfológica circundada por 
rochas do embasamento cristalino - Complexo 
Granito-Gnáissico Suíte Paulo Lopes (570–630 
Ma) (FURTADO, 1989; SONOKI; GARDA, 1988). 
O CAA é recoberto por depósitos de aluviões e 
depósitos de Tálus que recobrem quase toda á 
área.

O maciço equivale ao grupo mais antigo de 
corpos alcalinos silico-carbonatítico intrusivo 

na Bacia do Paraná, com idade de intrusão 
aproximada em 129 Ma (AMARAL et al, 1967; 
KAHN, 1988). 

As rochas que ocorrem no CAA possuem 
grande variação composicional em função 
dos múltiplos eventos de injeção magmática, 
autometassomatismo e alteração hidrotermal. 
A litologia essencial é composta por nefelina 
sienitos, ijolitos, álcali-sienitos, flogopita-
piroxenitos, carbonatitos, foscoritos, magnetita-
biotita piroxenitos ou apatita-piroxênio 
biotitito (RODRIGUES, 1985; FURTADO, 1985; 
PEREIRA; FORMOSO; TOLEDO, 1997) (Figura 
IV.19). A apatita ocorre em todas as rochas, 
concentrada principalmente nas ultramáficas 
e nas carbonáticas com grande quantidade de 
magnetita (FERRARI, 2000).

Figura IV.19 - Mapa geológico do maciço alcalino (VERGARA, 1980; FERRARI, 2000). 
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Na porção periférica são encontrados sienitos 
e quartzo-feldspato alcalino sienitos, onde se 
observa a presença de piroxênios sob forma 
acicular ocupando cavidades que, por efeitos de 
alteração, lembram estruturas do tipo "boxwork". 
Na parte interna, a intrusão está composta 
por rochas máfico-ultramáficas, que variam de 
urtitos à piroxenitos. Na zona dos piroxenitos 
desenvolve-se intensa biotitização, resultante de 
transformações metassomáticas, que originaram 
glimeritos. Veios e lentes de carbonatos, de 
variadas espessuras, atravessam todos os tipos 
litológicos e assim geraram transformações 
na forma de carbonatitização, zeolitização e 
sericitização nas rochas ultramáficas (WILDNER, 
2015). 

Segundo Ribeiro et al. (2014), o maciço 
apresenta reserva de 53 Mt@8% P2O5 de 
minério residual e 206 Mt@5,9% P2O5 de 
minério primário. A mineralização residual está 
associada ao manto de intemperismo e a primária 
associada aos piroxenitos e carbonatitos.

IV.2.5 - Coberturas Cenozóicas

A margem continental sul brasileira está 
bordejada pelas bacias marginais meso-
cenozoicas de Pelotas, ao sul, e a de Santos, 
ao norte, separadas por um alto litológico-
estrutural de natureza basáltico alcalina, 
denominado como Plataforma de Florianópolis. 
A extensão dessas bacias na área emersa 
continental corresponde, fisiograficamente, à 
Planície Costeira, uma sedimentação cenozoica 
intensamente influenciada pelas oscilações 
glacio-eustáticas do nível do mar, ocorridas 
durante o Quaternário (WILDNER, 2015). 
A presença deste alto litológico-estrutural 
explicaria a ausência, no Estado de Santa 
Catarina, da deposição das sequências da base 
do Quaternário referentes às glaciações mais 

antigas, Horn Filho et al. (2012).

Segundo Caruso (1995) e Horn Filho et al. 
(2012), a Planície Costeira de Santa Catarina 
corresponde a uma extensa área de terras baixas 
e planas, situada ao longo do litoral, possuindo 
620 km de comprimento e podendo atingir até 
cerca de 100 km de largura próximo a Joinville. 

Os depósitos relacionados ao Sistema 
Deposicional Transicional ou Litorâneo mostram 
frequentemente gênese ligada ao sistema 
laguna-barreira e compreendem (WILDNER, 
2015): 

- Depósitos praiais atuais e subatuais, 
constituídos por areias finas a médias, sem 
estratificação ou alinhamentos. Nestes depósitos 
ocorrem frequentes fragmentos de conchas. 

- Depósitos eólicos constituídos por areias 
quartzosas finas a médias, arredondadas e bem 
selecionadas, e coloração clara. Constroem 
morfologias de cordões de dunas arranjados 
paralelamente as praias;

- Depósitos lagunares constituídos por 
areia, silte e argila na borda e fundo dos corpos 
de água salobra. Os depósitos podem conter 
concreções carbonáticas e ferromanganesíferas. 

- Depósitos de pântanos e manguezais 
construídos pela deposição dominante de argilas 
e areias subordinadas, cores escuras, ricos em 
matéria orgânica, gerados em ambiente sob 
influência direta de marés e de baixa energia;

-  Depósitos flúvio-lagunares e flúvio-
deltaicos marinhos são relacionados a dinâmica 
fluvial e ocorrem junto à foz dos rios em ambiente 
lagunar ou marinho. Esses são representados 
por areias, cascalhos, lamas e biodetritos, mal 
selecionadas e interdigitadas aos sedimentos 
dos ambientes mistos de deposição.

O Sistema Deposicional Continental é o 
mais diversificado, e também complexo, para 
sua individualização, entre as deposições 
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quaternárias. Estes constituem os depósitos 
coluvionares e os aluvionares (WILDNER, 2015):

- Depósitos coluvionares e de sistemas 
de leques aluvionares, recobrem boa parte da 
região oeste da planície próximo às terras altas, 
são formados por sedimentos mal selecionados 
depositados na forma de leques proximais e 
distais ligados à erosão hídrica, sob condições de 
clima semiárido. Ocorrem na base das encostas 
das unidades pré-cambrianas, sedimentares e 
vulcânicas da Bacia do Paraná; 

- Depósitos aluvionares representam as 
acumulações, dominantemente arenosas, e 
com cascalhos, siltes e argilas subordinadas, 
relacionados à ação direta da dinâmica dos rios 
e depositados nas calhas fluviais e planícies de 
inundação.

IV.3 - PROSPECÇÃO DE ALVOS A PARTIR DO 
VOO AEROGEOFÍSICO DA CPRM

Este trabalho teve como objetivo uma análise 
do projeto aerogeofísico Paraná-Santa Catarina, 
na parte referente ao estado de Santa Catarina, 
com a finalidade de delimitar alvos com 
potencialidade para fosfato magmatogênico e 
posteriormente um detalhamento utilizando-
se prospecção geofísica terrestre e geoquímica 
de detalhe em alvos selecionados com base em 
características geológicas favoráveis.

IV.3.1 - Dados aerogeofísicos

Os dados aerogeofísicos utilizados neste 
trabalho fazem parte do Projeto Levantamento 
Aerogeofísico Paraná-Santa Catarina (CPRM, 
2011). O projeto levantou uma área de 65.562 
km² situada na porção leste dos estados de 

Santa Catarina, Paraná e São Paulo e recobriu 
140.398 km de perfis aeromagnéticos e 
aerogamaespectrométricos de alta densidade de 
dados, com linhas de voo e controle espaçadas 
de 500 m e 10.000 m, orientadas nas direções 
E-W e N-S, respectivamente. A altura de voo foi 
fixada em 100 m sobre o terreno. Foram três 
aeronaves equipadas com magnetômetro e 
gamaespectrômetro, posicionadas pelo sistema 
de observação de satélite GPS, com precisão 
de 1 m. Para a monitoração da variação diurna 
do campo magnético terrestre foram utilizadas 
estações base de magnetometria instaladas 
nos aeroportos da região de trabalho. Os dados 
foram preliminarmente processados no campo 
e em seguida foi realizado o processamento 
definitivo para a apresentação dos resultados 
na forma de mapas do campo magnético total, 
da 1a derivada vertical, do sinal analítico, das 
concentrações de potássio (%), equivalente 
urânio (ppm), equivalente tório (ppm), das 
razões tório/potássio, urânio/tório, urânio/
potássio e modelo digital do terreno (CPRM, 
2011) (Figuras IV.20 a IV.26).

A seleção dos alvos com potencial foi norteada 
pelos seguintes parâmetros:

• Possuir uma anomalia magnética positiva 
no sinal analítico;

• Possuir anomalia positiva no canal 
equivalente tório;

• Possuir anomalia positiva no canal 
equivalente urânio;

• Não apresentar alteração significativa no 
canal do potássio;

• Presença de lineamento (s) próximo.

A seguir são apresentados os mapas dos 
temas geofísicos da região pesquisada.
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Figura IV.20 - Imagem da malha sombreada dos dados aeromagnéticos do campo total (125 x 125 m). 
Sombreamento: inc. 35°; declin. 315°Az.
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Figura IV.21 - Imagem da malha sombreada da amplitude do sinal analítico do campo total (125 x 125 m). 
Sombreamento: inc. 35°; declin. 315°Az.
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Figura IV.22 - Imagem da malha sombreada da primeira derivada vertical do campo total (125 x 125 m). 
Sombreamento: inc. 35°; declin. 315°Az.
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Figura IV.23 - Imagem da malha sombreada dos dados radiométricos do canal do potássio (125 x 125 m). 
Sombreamento: inc.: 35°; declin. 315°Az. 
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Figura IV.24 - Imagem da malha sombreada dos dados radiométricos do canal do equivalente tório (125 x 125 
m). Sombreamento: inc.: 35°; declin. 315°Az.
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Figura IV.25 - Imagem da malha sombreada dos dados radiométricos do canal do equivalente urânio (125 x 
125 m). Sombreamento: inc.: 35°; declin. 315°Az.
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Figura IV.26 - Imagem da composição ternária dos canais de potássio, equivalente tório e equivalente urânio.
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Os alvos foram delimitados a partir dos dados 
adquiridos no Projeto Aerogeofísico Paraná-
Santa Catarina. Os subprodutos que compõem o 
levantamento são divididos em dois conjuntos:

A. Temas magnéticos:

- Campo Magnético Total (CMT) reduzido 
do IGRF (nT);

- Sinal Analítico do CMT Reduzido do IGRF 
(nT/°);

- Primeira Derivada Vertical do CMT 
Reduzido do IGRF (nT/°);

B. Temas radiométricos:

- Contagem Total (microR/h);

- Elemento Potássio;

- Elemento Tório (ppm);

- Elemento Urânio (ppm);

- Composição Ternária (RGB) dos 
Elementos Potássio (R), Tório (G) e Urânio (B).

As informações foram extraídas dos produtos 
aerogeofísicos por meio do software Geosoft e 
trabalhadas conforme descrito em sequência:

A. Traçados os lineamentos magnéticos 
mais importantes, no caso os de direção NW e 
secundariamente NE por meio da imagem da 
primeira derivada vertical;

B. Selecionadas anomalias magnéticas com 
alta magnetização por meio da imagem do sinal 

analítico;

C. Comparação das anomalias magnéticas 
selecionadas anteriormente com as imagens do 
gamaespectrômetro. No caso dos carbonatitos, 
normalmente interessa locais onde se registram 
altos valores de tório e urânio, e o potássio deve 
permanecer com o valor do background;

D. Verificação dos alvos selecionados 
no Google Earth para verificar possíveis 
interferências por ação antropológica;

E. Averiguação se o alvo já foi mapeado; 

F. Checagem dos tipos de rocha que 
formam as áreas nos mapas base.

Estes alvos selecionados, a priori, 
correspondem a rochas magmáticas, com 
potencial para fosfato magmatogênico, e não foi 
utilizado nenhum valor de corte nos temas, pois 
isto vai variar de corpo para corpo. Somente se 
verificou visualmente locais onde regionalmente 
existe uma anomalia positiva de urânio e tório, 
sem se preocupar muito com o valor, por 
exemplo, em Araxá-MG, um valor de corte de 
tório seria acima de 100 ppm (0,01%), mas em 
Anitápolis-SC o valor do tório mal passa de 30 
ppm (0,003%).

Os alvos aerogeofísicos constam em detalhe 
na Figura IV.27. 
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Figura IV.27 – Mapa de situação do projeto sobre o tema magnético da primeira derivada vertical do CMT 
reduzido do IGRF (nT/°). A numeração corresponde a dos 73 alvos.
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IV.4 - ALVO 5

Localizado próximo às cidades de Alfredo 
Wagner, Rancho Queimado e Anitápolis/SC, 
esse alvo apresentou resultados preliminares 
positivos e assim foi efetuada uma campanha 
de campo de follow up que consistiu em 
amostragem do solo, sedimento de corrente e 
concentrado de bateia e de aquisição de dados 
de geofísica terrestre.

IV.4.1 - Geologia

O alvo 05 está localizado na Bacia do Paraná- 
Super Grupo Tubarão – no contato entre o Grupo 
Guatá (Formação Rio Bonito) e o Grupo Itararé 

(Membro Rio do Sul), conforme Figura IV.28.

Amostras foram coletadas em zona semiplana 
e de topografia baixa em relação ao alvo 
magnético 05, no centro aproximado da área 
com anomalias dos canais gama (Figuras IV.29 e 
Figura IV.30). A geologia da área é composta por 
arenitos, relacionados à Formação Rio Bonito, 
que ocorrem na região alta de platô onde está 
o alvo magnético e folhelhos e siltitos cinza-
escuros, possível Membro Rio do Sul, na zona 
baixa. Dois locais principais foram amostrados, 
um deles na primeira campanha, onde o material 
é constituído por blocos rolados (Figura IV.29) 
em meio a solo fértil e os únicos afloramentos in 
situ são folhelhos cinza-escuros.

Figura IV.28 – Geologia regional da área. P1rb: Formação Rio Bonito; C2P1rs: Membro Rio do Sul. Mapa 
Geológico do estado de Santa Catarina (1: 500.000) (WILDNER et al., 2014). 
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Figura IV.29 - Local de topografia mais baixa e semiplana onde foram coletadas amostras próximo a seta 
rubra.

Figura IV.30 - Alvo magnético An_05 marcado pela linha vermelha, a imagem do canal U com linha branca 
contínua com borda preta marca zona anômala potencial de U, o canal Th com linha cinza contínua com preto 
pontilhado marca zona anômala de Th, já o canal K com linha preta contínua que marca zona anômala de K. 
Linha amarela com preto marca tracking principal.

Outras amostras principais coletadas foram:

- CA-R-121 A: Bloco de rocha com crosta/ 
capa oxidada laranja avermelhada sobre 
brecha de rocha sedimentar, possível siltito 
carbonoso cinza, silicificado, brechado e com 

preenchimento extensivo por material branco 
carbonático (ferve ao HCl), alguns cristas de fase 
silicosa e ocorre também sulfeto  de cor prata 
(Figura IV.31);
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Figura IV.31 - Detalhe da amostra com capa oxidada sobre brecha de rocha sedimentar, possível siltito cinza 
escuro do Grupo Itararé - Membro Rio do Sul. O preenchimento é por material branco carbonático (ferve ao 
HCl) e alguns cristaiss de fase silicosa.

- CA-R-121 C: rocha vulcânica com matriz 
afanítica a fina que constitui massa verde 
intensamente alterada e pofirítica marcada por 
cristais na forma de "livros" de flogopita (?) e 

Figura IV.32 - Aspectos da rocha vulcânica encontrada em meio ao solo fértil revolvido pelo proprietário da 
terra. Matriz fanerítica fina que constitui massa verde intensamente alterada e pofirítica marcada por cristais 
na forma de "livros" de flogopita (?) e possíveis óxidos/hidróxidos. 

possíveis óxidos/hidróxidos (Figura IV.32);

O outro local principal amostrado, no campo de 
follow up, foi em dique de lamprófiro intrusivo 
em folhelho (Figura IV.33).
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Figura IV.33 – Lamprófiro em dique subvertivalizado intrusivo nos folhelhos da Bacia do Paraná. Medidas de 
direção do dique 290°/65°S e 290°/56°S.

IV.4.2 - Aerogeofísica 

O alvo foi delimitado pelo geofísico Luiz 
Gustavo pelo sinal analítico, conforme Figura 
IV.34 a seguir:

Foi feito o trabalho de separar os sinais e 

composições do gama, assim como novos alvos 
magnéticos para potencializar os alvos e/ou 
novas áreas. Um exemplo é alvo 05, que possui 
anomalias do gama próximo ou sobreposto ao 
alvo magnético (Figuras IV.35 a IV.39).

Figura IV.34 - Imagem do sinal analítico com Anitápolis (alvo 4) a sudoeste da anomalia 05, o que marca 
significativo alinhamento NW. A distância aproximada para o domo alcalino de Anitápolis é de aproximados 
9 km.
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Figura IV.35 - Imagem Gama Ternário RGB com áreas pontilhadas marcadas como zonas anômalas potenciais. 
O parâmetro empregado foram as cores claras (branco, amarelo, tons verdes claro e rosados) que ocorrem no 
domo Anitápolis (alvo4). Junto ao alvo 05 ocorre área potencial. 

Figura IV.36 - Imagem da CT com linhas amarelas que marcam zonas anômalas potenciais. O parâmetro 
empregado foram valores altos (vermelho e magenta). Junto ao alvo 05 também ocorre área potencial. 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

227

Figura IV.37 - Imagem do canal K com linhas pretas contínuas que marcam zonas anômalas potenciais. O 
parâmetro empregado foram valores altos (vermelho e magenta). Junto ao alvo 05 também ocorre área 
potencial.

Figura IV.38 - Imagem do canal Th com linhas cinza contínuas com preto pontilhado que marcam zonas 
anômalas potenciais. O parâmetro empregado foram valores altos (vermelho e magenta). Junto ao alvo 05 
também ocorre área potencial.
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Figura IV.39 - Imagem do canal U com linhas brancas contínuas com borda preta que marcam zonas anômalas 
potenciais. O parâmetro empregado foram valores altos (vermelho e magenta). Junto ao alvo 05 também 
ocorre área potencial.

Figura IV.40 - Resultado da deconvolução Euler para o alvo 05. A imagem colorida refere-se ao sinal analítico 
do campo magnético total.

Assim, nos trabalhos de campo junto ao alvo 
5, na área das anomalias gama, foram coletadas 
as amostras descritas na geologia.  

Aplicando a deconvolução Euler 3D na 
anomalia magnética do alvo 5, obtemos uma 
estimativa de que o topo do corpo geológico 

causador desta anomalia deve estar situado a 
uma profundidade média da ordem de 100 a 
140 m (Figura IV.40). Essa cota estimada é muito 
aproximada à diferença entre o alto topográfico 
(cota 900 m a 1000 m) do alvo magnético e o 
radiométricos (cota 750 m).
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IV.4.3 - Petrografia 

As amostras de rocha CA-121C e CA-129 
são lamprófiros. Ambas se caracterizam pela 
textura panidiomórfica média a fina, definida 
pela euhedria dos fenocristais de piroxênio 
e flogopita envolvidos por uma matriz fina, 
rica em micrólitos de plagioclásio e material 
microcristalino a vítreo. Os fenocristais têm 
granulação fina a média, com tamanho dos 
grãos entre 1,2 a 0,5 mm, ocorrem por vezes 
corroídos e encontram-se orientados pelo fluxo 
magmático que também alinha os micrólitos da 
matriz (Figuras IV.41 e IV.42).

O piroxênio é o fenocristal dominante e, em 
função do pleocroísmo pronunciado, em tons de 
verde a verde pálido, frequentemente zonado, 
birrefringência elevada e extinção oblíqua com 

ângulos inferiores a 10º, foi denominado de 
aegirina-augita.

Já o filossilicato foi definido como flogopita 
em razão do pleocroísmo forte, em tons 
avermelhados e alaranjados, apresenta clivagem 
marcante, birrefringência elevada e extinção 
reta.

A matriz tem baixa resolução ótica, mas podem 
ser distintos finos micrólitos de plagioclásio 
prismáticos, incolores e com birrefringência 
baixa. Também estão presentes cristalitos 
extremamente finos de minerais máficos, muito 
possivelmente do mesmo piroxênio que ocorre 
como fenocristal. A apatita é o principal mineral 
acessório, presente na forma de finas e longas 
agulhas incolores.

Figura IV.41 - Fotomicrografias da amostra CA-121C em aumento de 25X, respectivamente nicóis paralelos e 
nicóis cruzados, de lamprófiro com fenocristais de piroxênio de cor verde e flogopita de coloração alaranjada, 
de grão médio a fino, alinhados pelo fluxo magmático e imersos em matriz microcristalina a afanítica. Escala 
gráfica de 0,5 mm.

Figura IV.42 - Fotomicrografias da amostra CA-129 em aumento de 25X, respectivamente nicóis paralelos e 
nicóis cruzados, de lamprófiro com fenocristais de piroxênio e flogopita, de grão médio a fino, orientados pelo 
fluxo magmático, imersos em matriz afanítica a microcristalina rica em cristálitos aciculares de máficos. Escala 
gráfica de 0,5 mm.
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IV.4.4 - Litoquímica

Com uma grande variação composicional, 
tanto em termos de elementos maiores como 
de elementos traços, as rochas alcalinas muitas 
vezes tem a concentração de determinados 
elementos relacionada à concentração de 
minerais específicos. A SiO2 pode variar 4,5% a 
35%, por exemplo em foscoritos (KRASNOVA; 
BALANGANSKAYA; GARCIA, 2004), o MgO entre 
1% e 42% dependendo da concentração de 
silicatos como diopsídio, flogopita e forsterita. Os 
teores de P2O5 estão diretamente relacionados 
ao acumulo de apatita e podem variar de 1% a 
23% (KRASNOVA; BALANGANSKAYA; GARCIA, 
2004). Conteúdos extremos de elementos como 
Ti e P, por exemplo, podem ser controlados pelo 
acúmulo de perovskita e apatita, respectivamente, 
em bebedouritos. Feições similares podem ser 
encontradas em carbonatitos, por exemplo, com 
a acumulação de apatita e/ou magnetita, dentre 
outros. Entretanto os óxidos devem sempre 
ser tratados com ressalva em rochas alcalinas, 
principalmente no Brasil devido ao clima tropical 
e subtropical úmido. 

Alguns elementos tradicionalmente 
considerados traços em outras rochas ígneas 
podem ter concentrações e comportamento de 
elementos maiores em alguns tipos de rochas 
alcalinas. Um exemplo são os elementos Ba e 
Sr que podem ser medidos, em alguns casos, 
na escala de percentagem. Outro problema 
comum está nos valores de perda ao fogo, que 

estão normalmente relacionados à presença 
de carbonato e/ou flogopita primários. Embora 
muitos autores optem pelo recálculo das 
análises para base seca, tal procedimento não 
se justifica quando as fontes de aumentos da 
perda ao fogo são constituintes primários. Neste 
trabalho optou-se por tratar os dados originais 
(base “úmida”). 

No alvo 05 foram analisadas 05 amostras que 
apresentaram características macroscópicas 
indicativas de rochas máficas, ultramáficas 
e alcalinas. Os elementos maiores foram 
analisados por ICP-AES e elementos traços e 
terras raras foram analisadas por ICPM-MS. Nos 
dois casos a análise foi realizada sobre amostra 
fundida com metaborato de lítio (LiBO4) no 
Laboratório Acme, Vancouver. Na tabela IV.4 
estão relacionadas às respectivas amostras e os 
seus resultados das análises de rocha total.

As análises CA-R-121B e CA-R-130A, coletadas 
no alvo 05, que no campo aparentavam alguns 
aspectos de rochas vulcânicas ou mais provável 
rocha sedimentar (ver descrições na Tabela IV.5) 
confirmaram na análise petrográfica e química 
texturas e composição de sedimento, assim 
essas foram descartadas das interpretações 
genéticas. 

Foi feita uma integração e síntese das 
descrições de campo, atrelada à geologia regional 
(encaixantes) e classificação petrográfica, 
conforme consta na Tabela IV.5, onde também 
foi relacionado o teor de sílica. 
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Alvo → 05
Amostras → CA-R-121B CA-R-121C CA-R-129 CA-R-130A CA-R-131

Al2O3 (%) 10,23 11,46 12,47 12,65 17,13

Ba (ppm) 435 2807 2268 453 1165

Be (ppm) <1 13 3 <1 6

CaO (%) 1,69 7,27 9,59 0,43 6,7

Ce (ppm) 54,7 75,7 52,7 81,2 85,7

Co (ppm) 8,6 35,5 36,3 7,1 9,3

Cr2O3 (%) 0,006 0,003 0,01 0,007 <0.002

Cs (ppm) 1 21,6 11,6 1 1,2

Dy (ppm) 4,2 6,1 4,23 5,64 5,1

Er (ppm) 2,41 2,59 1,86 3,24 2,5

Eu (ppm) 0,87 2,26 1,88 1,26 2,27

Fe2O3 (%) 4,55 13,92 10,85 3,38 7,76

Ga (ppm) 9,7 20,8 17,4 11,3 26,4

Gd (ppm) 4,27 7,62 5,22 5,63 6,18

Hf (ppm) 6,2 6,2 6,1 9,4 7,2

Ho (ppm) 0,82 1,08 0,7 1,06 0,84

K2O (%) 1,56 1,25 4,07 2,18 3,52

La (ppm) 27,3 44,2 26,6 39,6 39,5

LOI (%) 5,8 8,4 9,5 3,1 5

Lu (ppm) 0,35 0,29 0,25 0,49 0,28

MgO (%) 1,1 4,27 6,43 0,94 1,6

MnO (%) 0,17 0,24 0,19 0,03 0,2

Na2O (%) 4,19 5,08 3,34 5,48 8,63

Nb (ppm) 11,4 48,2 25 13,1 58,3

Nd (ppm) 23 39,5 29,5 35,7 40,9

Ni (ppm) <20 <20 40 <20 <20

P2O5 (%) 0,13 1,41 1,21 0,12 0,65

Pr (ppm) 6,21 9,76 6,7 9,38 9,9

Rb (ppm) 46,5 43,8 82 62 72,2

Sc (ppm) 8 21 16 9 3

SiO2 (%) 69,92 44,23 40,07 70,78 47,25

Sm (ppm) 4,56 7,83 5,4 7,22 6,97

Sn (ppm) 2 2 1 2 2

Sr (ppm) 105,5 463,9 1113,6 134,2 1329

Sum (%) 99,85 99,39 99,4 99,83 99,57

Ta (ppm) 0,8 2,5 1,1 0,8 3,6

Tb (ppm) 0,71 1,12 0,74 0,96 0,94

Th (ppm) 9,7 7,2 3,5 12,3 6,4

TiO2 (%) 0,55 1,82 1,7 0,71 1,17

Tm (ppm) 0,37 0,34 0,28 0,48 0,32

U (ppm) 3,7 2,8 3 4,4 1,6

V (ppm) 63 309 242 66 121

W (ppm) 2,2 5,7 3 2,3 <0.5

Y (ppm) 24,2 32,8 18,5 30,9 22,3

Yb (ppm) 2,4 1,83 1,71 3,29 2,09

Tabela IV.4 – Resultados analíticos das 05 amostras.  
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Alvo → 05

Amostras → CA-R-121B CA-R-121C CA-R-129 CA-R-130A CA-R-131

Zr (ppm) 231,9 288,9 242,1 351,9 334,5

TOT/C (%) 1,55 0,11 2,12 1,31 0,21

TOT/S (%) 0,07 0,03 0,34 0,16 0,06

Ag (ppm) 0,5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

As (ppm) 26,7 182,3 1,1 2,1 0,9

Au (PPB) 11 51,9 <0.5 <0.5 <0.5

Bi (ppm) 59 105 <0.1 0,2 <0.1

Cd (ppm) 15 10,8 0,2 <0.1 0,1

Cu (ppm) 2,5 <0.5 66,4 16,5 10,8

Hg (ppm) 0,3 0,4 0,11 0,11 0,03

Mo (ppm) <0.1 <0.1 1,8 1 0,2

Ni (ppm) 0,2 <0.1 34,3 15,9 0,9

Pb (ppm) <0.1 0,1 25 8 21,3

Sb (ppm) 0,7 1,2 <0.1 0,2 <0.1

Se (ppm) 0,03 <0.01 0,5 <0.5 <0.5

Tl (ppm) <0.1 <0.1 0,1 <0.1 0,4

Zn (ppm) <0.5 <0.5 78 49 71

Tabela IV.4 (Continuação) – Resultados analíticos das 05 amostras.

Alvo Amostras 
dos gráficos SiO2(%) Descrição de campo (1), da geologia das encaixantes (2) e da petrografia (3)

05

CA-R-121C 44,23

(1) O material é constituído por blocos rolados em meio a solo fértil. Os únicos afloramentos 
in situ são formações sedimentares. Amostras foram coletadas em zona de topografia baixa e 
semi-plana. A geologia da área é composta por arenitos no platô (Rio Bonito), região alta onde 
está o alvo magnético, e pelitos ou siltitos cinza escuro, possível Membro Rio do Sul / Grupo 
Itararé ou fácies dos siltitos do Rio Bonito, na região de vale/bacia.

- CA-R-121 A: bloco de rocha com crosta / capa oxidada laranja avermelhada sobre brecha 
de rocha sedimentar, possível siltito carbonoso cinza escuro do Rio Bonito ou Grupo Itararé 
- Membro Rio do Sul. O preenchimento é por material branco carbonático (ferve ao HCl) e 
alguns cristais de fase silicosa. Também ocorre sulfeto dor prata (pirrotita?);

- CA-R-121 B: bloco de rocha com aspecto vulcânico de autobrecha marcada por fragmentos 
vítreos ou sedimentar intensamente silicificada;

- CA-R-121 C: rocha vulcânica com matriz afanítica a fina que constitui massa verde intensa-
mente alterada e porfirítica marcada por cristais na forma de “livros” de flogopita (?) e possí-
veis óxidos/hidróxidos. 

- CA-R-121 D: rocha vulcânica máfica fanerítica fina, presença de sulfeto, muito alterada.  

- CA-R-129: dique ultramáfico alcalino intrusivo nos folhelhos

- CA-R-130 A e B: rocha sedimentar com cheiro de enxofre. Ocorre estratificação reliquiar 
acanalada e hummocky? Sedimento silicificado?

- CA-R-131: bloco de rocha máfica com granulação média e com fenocristais de anfibólio e/
ou cpx? E feldspato. 

(2) Bacia do Paraná - Grupo Tubarão: Formação Rio Bonito: arcóseo, siltito, siltito-carbonoso 
e quartzo–arenito, folhelho carbonoso e carvão, tonstein, diamictito com matriz carbonosa e 
marga, ambiente flúvio – deltaico, litorâneo e marinho profundo; Formação Palermo- P1p : 
Siltito, siltito arenoso, arenito fino a muito fino e folhelho, lentes de arenito grosso e conglome-
rado com seixos discoides, ambiente marinho de costa-afora com influência de tempestades. 

(3) - CA-R-121B: quartzo, feldspatos, litoclastos, intraclastos de silte. Arenito conglomerático, 
constituído de grânulos com até 7 mm de quartzo, microclínio e plagioclásio, angulosos a 
subarredondados com esfericidade baixa e intraclastos de siltito, imersos em matriz quartzo 
feldspática, de tamanho areia a areia fina.

Rocha: arenito conglomerático.

CA-R-129 40,07

CA-R-131 47,25

Tabela IV.5 – Amostras classificadas em diagramas, teores de sílica e descrições de campo, geologia regional 
e petrografia
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Alvo Amostras 
dos gráficos SiO2(%) Descrição de campo (1), da geologia das encaixantes (2) e da petrografia (3)

 - CA-R-121C: diopsídio (60%), biotita e/ou flogopita (20%), plagioclásio (17%), opacos (3%), 
apatita (tr).  Rocha com textura panidiomórfica, definida por fenocristais idiomórficos a hipi-
diomórficos de diopsídio (por vezes zonado, com o núcleo verde intenso, semelhante a uma 
aegerina) e biotita/flogopita (com pleocroísmo direto, fortemente zonada), de grão predomi-
nantemente fino (menores que 1,5 mm), isolados, raramente glomeroporfiríticos, imersos em 
matriz microcristalina, rica em microcristais de plagioclásio e de clinopiroxênio (?) extrema-
mente alterada. A matriz e os fenocristais estão fortemente orientados pelo fluxo magmático. 
São comuns os salpicos opacos e as agulhas de apatita na matriz .         

Rocha: lamprófiro (kersantito?);

 - CA-R-129: biotita, aegirina, plagioclásio (?), opacos e apatita. Rocha com textura porfirítica 
a microporfirítica, com feno e microfenocristais com tamanho inferior a 2,5 mm, prismáticos 
(mas de uma forma geral subédricos, configurando uma textura panidiomórfica), de biotita 
castanho avermelhada e de aegerina augita, em geral, zonada. Estes cristais estão envolvi-
dos por matriz microcristalina, por vezes esferulítica (devitrificação) com cristálitos da minera-
logia principal e possivelmente cristais de plagioclásio alterados. Os opacos são abundantes 
ocorrem na forma de salpicos na matriz juntamente com a mineralogia secundária (clorita e 
argilas).         

Rocha: lamprófiro

 - CA-R-130A: quartzo, feldspatos (alcalino e plagioclásio), muscovita, zircão e opacos. Ro-
cha com grãos de quartzo e feldspatos do tamanho areia fina (tamanho inferior a 0,15 mm), 
reliquiares, estirados, por vezes rompidos, e palhetas de muscovita dobradas devido ao em-
pacotamento (?), envelopados por matriz tamanho areia muito fina a silte, de composição 
quartzo feldspática. Este sedimento encontra-se estirado e possivelmente dobrado. A se-
qüência pré-metamórfica é paraderivada e o grau metamórfico é baixo, xisto verde inferior. 

Rocha: metarenito.

 - CA-R-131: aegirina augita, feldspato alcalino, plagioclásio, titanita, apatita, biotita e zircão. 
Rocha com textura porfirítica (a seriada), com abundantes fenocristais de aegirina prismática 
a acicular, feldspatos e raramente plagioclásio prismáticos, de grão médio a fino (tamanho 
dos grãos inferior a 5 mm) isolados a glomeroporfiríticos, imersos em matriz fina a afanítica, 
constituída de feldspatos de grão fino (inferior a 0,3 mm) e cristálitos de piroxênio, aleatoria-
mente distribuídos. A titanita é particularmente abundante em formas euédricas. É observa 
uma alteração intensa, que promove a sericitização dos feldspatos e a carbonatização da 
mineralogia em geral. Não foram observados feldspatóides ou relictos que indicasse a sua 
presença, entretanto não se descarta que haja esta possibilidade, em função do grau de 
alteração da rocha, que pode ter obliterado a presença destes minerais.

Rocha: traquito (pois não foram descritos fóides, mas se os mesmos estiverem presentes a 
rocha é um fonolito)

Tabela IV.5 (Continuação) – Amostras classificadas em diagramas, teores de sílica e descrições de campo, 
geologia regional e petrografia

As amostras foram classificadas em diagrama 
com o total de álcalis versus sílica (TAS) conforme 
Figura IV.43, onde se visualiza a divisão entre 
as séries de rochas subalcalinas e alcalinas 
vulcânicas, a variação do teor de SiO2 e suas 
transições desde termos ultrabásicos a ácidos. 
Não foram ilustrados os correspondentes 
plutônicos (subentendidos). Em relação à 
divisão das rochas subalcalinas e alcalinas (ver 
Figura IV.43 e Figura IV.44) verifica-se que as 03 

amostras plotam em campo com afinidade e 
denominado Alcalino Subsaturado – Potássico, 
Sódico, Ultrapotássico, que é definido por 
maiores teores de álcalis e menores teores de 
sílica. 

Na classificação de De la Roche et al. (1980) 
para vulcânicas (ver Figura IV.45), onde se pode 
subenteder as correspondentes plutônicas, as 
composições se aproximam a da classificação 
petrográfica e do TAS (Figura IV.43).
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Figura IV.43 – Gráfico TAS para vulcânicas: a linha X - Y mostra a linha divisória de para basaltos havaianos, e 
a curva X - Z mostra a linha divisória para uma ampla gama de rochas vulcânicas. Basaltos que se encontram 
próximos a esses limites são freqüentemente chamados de basaltos de transição. Figura modificada de Le 
Maitre (2002). 

Figura IV.44 - Diagrama TAS com modelo distribuição das séries magmáticas. (obtida de KNIJNIK, 2011).  
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Figura IV.45 - Diagrama multicatiônico R1 x R2  (R1: 4Si - 11(Na + K) – 2(Fe + Ti); R2: 6Ca + 2Mg + Al) 
modificado de De la Roche et al. (1980).  

O agrupamento químico “ultra” ou 
subsaturado alcalino de 03 amostras possui 
correlação espacial com o Complexo Alcalino de 
Anitapolis (alvo 04). A distância linear do alvo 05 
até o complexo é de ≈ 9,0 km.

Somente a amostra CA-R-129 ocorre in 
situ (ver Tabela IV.5) no alvo 05. Ressalta-se o 
adiantado nível de intemperismo da amostra 
CA-R-121C (LOI = 8,40%) e, apesar da aparência 
mais preservada, as amostras CA-R-129 e CA-
R-131 também possuem altos valores de LOI 
(9,50% e 5,00% respectivamente) característicos 
de rochas alcalinas, o que pode mascarar, em 
parte, a classificação química destas. As amostras 
CA-R-121C e CA-R-129 possuem afinidade 
macroscópica e microscópica, assim como para 
os valores dos óxidos (ver com reserva devido 
aos altos valores de LOI) de MgO (4,27 % e 6,43 

% respectivamente), de CaO (7,27 % e 9,59 %), 
de Al2O3 (11,46% e 12,47%), de Fe2O3 (13,92% 
e 10,85%), de Na2O (5,08 % e 3,34 %), de SiO2 
(44,23% e 40,07 %), de TiO2 (1,82 % e 1,7 %), 
de P2O5 (1,41 % e 1,21%) e de MnO (0,24 % e 
0,19 %). Entretanto para o K2O (1,25 % e 4,07 
%) a variação é grande. Já os elementos traços 
incompatíveis das amostras CA-R-121C e CA-R-
129 apontam diferenças para os elementos LILE: 

Ba (2807 ppm e 2268 ppm respectivamente); Rb 
(43,8 ppm e 82 ppm); Sr (463,9 ppm e 1113,6 
ppm); Ce (21,6 ppm e 11,6 ppm); La (44,2 ppm 
e 26,6 ppm); e Ce (75,7 ppm e 52,7 ppm). 
Outros elementos HFSE como o Nb (25 ppm e 
48,2 ppm), assim como o Y (32,8 ppm e 18,5 
ppm) e o Th (7,2 ppm e 3,4 ppm) apresentam 
valores contraditórios, não permitindo maiores 
conclusões. Os intervalos de Ni (<20 ppm e 40 
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ppm) e Cr (0,003% e 0,01 %) não são consistentes 
com caráter ultramáfico e sugerem um certo 
grau de fracionamento. Já a terceira amostra 
alcalina subsaturada CA-R-131, possui o mesmo 
padrão de elementos traços e ETR (Figuras IV.46 
e IV.47) que as amostras CA-R-121C e CA-R-129, 
entretanto possui maiores valores Al2O3, Na2O, 
SiO2 e menores valores de LOI, CaO, Fe2O3, 
MgO, P2O5 e TiO2, condizentes com termos mais 
evoluídos no magmatismo alcalino. 

Nos gráficos para elementos traço e terras 
raras (Figura IV.46 e Figura IV.47) as amostras 
alcalinas possuem características semelhantes 
tanto para os elementos leves quanto para os 

pesados ou compatíveis ao manto. Há pequenas 
variações para os leves ou incompatíveis e uma 
anomalia para o chumbo, que pode ser derivada 
de efeito pepita (enxofre dos folhelhos da Bacia 
do Paraná) (Figura IV.46). As Figuras IV.46 e IV.47 
também confirmaram a grande similaridade 
entre as amostras CA-R-121C, CA-R-129 e CA-R-
131 do alvo 05. 

Ainda pode se visualizar que as amostras 
pertencentes ao alvo 05 possuem valores de 
ETRP com razão “amostra/condrito ≈ 10” (Figura 
IV.47), o que indica a ausencia de granada 
residual na fonte ou uma fonte mais rasa.

Figura IV.46 – Amostras “ultra” alcalinas e uma subalcalina que ocorrem próximas a Anitápolis no Alvo 05 com 
elementos traço e terras raras normalizados para manto pirolítico de McDonough & Sun (1995).  
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Figura IV.47 – Amostras “ultra” alcalinas e uma subalcalina que ocorrem próximas a Anitápolis normalizadas 
para média do condrito (BOYTON, 1984). 

As concentrações demonstradas para os 
ETRP, a partir de 100 x a 1000 x maiores que o 
condrito, são característica de magmas alcalinos. 

Segundo Foley et al. (1987), são considerados 
ultrapotássicas as rochas que apresentam razão 
K2O/Na2O maior que 2 e tanto K2O quanto MgO 
mais altos que 3%. Com base nos dados da 
tabela IV.4 verifica-se que os valores de MgO>3 
ocorrem nas amostras 121C e 129, com 4,27 a 
6,43% respectivamente, o K2O>3 ocorre nas 
amostras 129 e 131 e as razões K2O/Na2O variam 
de 0,25 a 1,22, o que não confirma as condições 
sugeridas por Foley nestes critérios. Entretanto 
há a grande perda ao fogo que prejudica a 
avaliação dos álcalis.

Considerada a petrografia e química das 
amostras que se encontram na zona das rochas 
alcalinas subsaturadas, optamos por classificar 
as amostras CA-R-121C e CA-R-129 como 

lamprófiros, a amostra CA-R-131 como traquito 
ou fonolito. 

IV.4.5 - Sedimentos de Corrente e Concentrado 
de Bateia

IV.4.5.1 - Sedimentos de Corrente

Foram coletadas 07 amostras a jusante do 
alvo magnético 05 conforme Figura IV.48 e IV.49.

Das 07 amostras com dados disponíveis 
próximas ao alvo, 03 (JCP-014, JCO-807 e JCO-
808) drenam o alvo magnético 05 (Figura IV.50). 
Em relação a geoquímica do background local e/
ou das formações sedimentares descritas, além 
das 04 restantes que não drenam o alvo, foram 
selecionadas mais 07 análises químicas que 
drenam as formações das rochas encaixantes. 
Essas amostras estão distribuídas conforme 
Tabela IV.6 a seguir.
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Figura IV.48 – Amostras coletadas em sedimentos de corrente a jusante do alvo 05. Intensidade do sinal 
analítico em fusão com MDT de pano de imagem. 

Figura IV.49 – Amostras coletadas em sedimentos de corrente a jusante do alvo 05. As linhas denominadas 
“Estr_AeroGeof” delimitam áreas com altos valores dos canais gama exibidos nas imagens aerogeofísicas.
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IV.4.5.2 - Concentrado de Bateia

Foram coletadas 06 amostras na área de 
influência da microbacia do alvo (Figura IV.50). 

A presença de abundante magnetita, 
hematita, ilmenita, dos seus produtos de 
alteração limonita e leucoxênio, assim como 
a ocorrência dos minerais cromita, rutilo e 
piroxênio evidenciam a ocorrencia de rocha 
ígnea básica a ultrabásica na área. A quantidade 
de apatita não é relevante (Tabela IV.7).

IV.4.6 – Magnetometria Terrestre 

Nas figuras IV.51 e IV.52 são apresentados 
os mapas correspondentes às áreas levantadas, 
onde no primeiro os dados magnéticos sofrem 
efeitos ruidosos de fontes antrópicas, enquanto 
que no segundo, essas interferências foram 
suprimidas dos dados. Os demais mapas a seguir 
serão apresentados com as devidas correções 
dessas fontes artificiais. Mesmo após a remoção 
das assinaturas pontuais ruidosas, algumas 

Figura IV.50 - Alvo 05 magnético (vermelho) com a localização aproximada dos concentrados de bateia 
(losângulos amarelos), rede de drenagens (azul) e limite da microbacia amostrada (branco). 
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Nº de Campo EM-B-114 EM-B-115 EM-B-116 EM-B-117 ES-B-094 ES-B-095
PIRITA 1 1 1
MARACASSITA 1
PIR.LIMONITA 1
MAGNETITA 3 3 3 15 15 3
HEMATITA 3 3 3 3 3 3
ILMENITA 15 15 15 3 3 3
LIMONITA 60 60 15 15 15 40
RUTILO 1 1 1 1 1 1
CROMITA 1 1
LEUCOXÊNIO 1 1 1 1 1 1
APATITA 1 1 1 1
ZIRCÃO 3 1 1 1 1 1
GRANADA 1 3 1 1 1 1
PIROXÊNIOS 1 1 1
ANFIBÓLIOS 1
TURMALINA 1 3 1 1 1 1
EPIDOTO 1 1 1 1
MICAS 1 1 1 1 1
FRAG.ROCHA 3 15 40 40 40 60

LEGENDA

OBSERVAÇÕES:
 - GRANADA PROVAVEL ALMANDINA E OU 
ESPESSARTITA;
 - PIROXÊNIO DIOPSÍDIO;
 - ANFIBÓLIO HORNBLENDA;
 - TURMALINA SCHOOLITA;
 - MICAS BIOTITA E VERMICULITA.

TABELA SEMIQUANTITATIVA
CÓDIGO TEOR Significado

85 75 - 100 %
60 50 - 75 %
40 25 - 50 %
15 5 - 25 %
03 1 - 5 %
01 < 1%

Tabela IV.7 – Resultados da análise mineralógica dos concentrados de bateia.

regiões apresentam efeitos que após as correções 
locais as interferências persistem. Sendo assim 
foram identificadas nas áreas 1 e 2, nos mapas 
de amplitude do sinal analítico do campo 
magnético total, locais que estejam suscetíveis a 
ruídos. A linha de levantamento L2505E, na área 
1, apresenta ausência de dados devido ao sensor 
magnético ter se desligado temporariamente 
durante o processo de aquisição. Ainda assim, as 
coordenadas geográficas foram continuamente 
obtidas. A importância da inclusão dessa 
linha para processamento se deve ao fato da 
localização das fontes artificiais obtidas durante 
o levantamento.

Como descrito no item metodologia, os 
levantamentos foram divididos em duas áreas 
(Figura IV.3) devido à disposição das linhas de 
aquisição, que possui uma distância geográfica 
entre as mesmas, e devido aos diferentes 
valores das amplitudes do campo magnético 
total presentes em ambos, que são menores na 
área 1 em relação a área 2.
Principais resultados obtidos

Nas áreas (Figura IV.3), o mapa de campo 
magnético total (Figuras IV.53  e IV.59) identifica 
alguns dipolos magnéticos de diferentes 
amplitudes de pico devido às profundidades 
das fontes. Devido às proximidades das 
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fontes, ocorre a superposição das assinaturas 
magnéticas induzidas. Nas figuras de derivadas 
para a área 1 (Figuras IV.54 a IV.56) e área 2 
(Figuras IV.61 a IV.62) ficam ressaltadas as fontes 
rasas: os alvos estabelecidos nas figuras IV.58 e 
IV.64 estão bastante assinalados nos mapas de 
derivadas.

Nos mapas de sinal analítico do campo 
magnético total as assinaturas das fontes 
tornam-se monopolar coincidindo o centro do 
corpo com o da amplitude magnética. Na figuras 
IV.58  e IV.64, foram estabelecidas regiões cujas 
respostas podem estar ainda sobre o efeito 
de ruídos antrópicos (cerca elétrica, arrame 
farpado, carros/caminhões, etc.), dentro dos 
polígonos pretos: nesses casos, assinaturas que 
poderiam corresponder a anomalias magnéticas 
foram desprezadas. As curvas de contorno nas 
figuras IV.58 e IV.64, separam valores que são 
respectivamente maiores que 0,01 nT/m e 0,04 

nT/m, para as amplitudes do sinal analítico do 
campo magnético total.

Analisando as figuras IV.58 e IV.64 no intuito 
de estabelecer assinaturas favoráveis, foram 
identificados alguns possíveis alvos. Os seguintes 
parâmetros foram utilizados para determiná-los: 
geometria da anomalia magnética, amplitude 
do sinal analítico do campo total, proximidade 
mínima entre fontes ruidosas de 15 m e mínima 
densidade de pontos ruidosos nas proximidades. 
Na área 1, os diâmetros das anomalias 
magnéticas variam entre aproximadamente 80 
m a 248 m, enquanto que os diâmetros na área 
2 estão aproximadamente entre 40 m a 160 m. 
É necessário realizar processos de checagens 
de todas as anomalias (as destacadas e aquelas 
que sofrem efeitos antrópicos) em futuros 
levantamentos para inferir quais das mesmas são 
alvos, levando em consideração afloramentos, 
contexto geológico, informações geoquímicas e 

Figura IV.51 – Mapa do campo magnético total: os pontos azuis representam ruídos antrópicos. A linha laranja 
ilustra posição aproximada do dique de lamprófiro. Devido as diferenças de amplitudes magnéticas entre as 
áreas, os valores ficam relativamente deslocados, além disso, a lacuna intermediária denota ausência de 
aquisição de dados
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possíveis fontes de ruídos locais ou proximais.

Em relação ao local do afloramento do dique 
de lamprófiro não ocorre nenhuma assinatura 

magnética representativa, quer seja com dipolos 
e demais derivadas como podem ser verificado 
em todos os mapas da área 1 abaixo expostos.

Figura IV.52 – Mapa do campo magnético total obtido após as correções de fontes ruidosas. A linha laranja 
ilustra posição aproximada do dique lamprófiro.

Figura IV.53 – Mapa do campo magnético total com as correções de fontes ruidosas da área 1: devido as 
diferenças de amplitudes magnéticas entre as áreas 1 e 2, os valores ficam relativamente deslocados, quando 
comparados ao mapa integrado (Figura IV.52). 
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Figura IV.54 – Mapa da 1ª derivada na direção 0x do campo magnético total: destaque sobre os dipolos 
magnéticos para possíveis alvos geofísicos, como assinalados na figura IV.58.

Figura IV.55 – Mapa da 1ª derivada na direção 0y do campo magnético total: destaque sobre os dipolos 
magnéticos para possíveis alvos geofísicos, como assinalados na figura IV.58.
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Figura IV.56 – Mapa da 1ª derivada na direção 0z do campo magnético total: destaque sobre os dipolos 
magnéticos para possíveis alvos geofísicos, como assinalados na figura IV.58.

Figura IV.57 – Mapa do sinal analítico do campo magnético total: destaque sobre os dipolos magnéticos para 
possíveis alvos geofísicos, como assinalados na figura IV.58.
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Figura IV.58 – Mapa do sinal analítico do campo magnético total: estão destacados retângulos limitando 
regiões ainda sobre influências de ruídos antrópicos e possíveis alvos geofísicos.

Figura IV.59 – Mapa do campo magnético total obtido após as correções de fontes ruidosas da área 2: devido 
as diferenças de amplitudes magnéticas entre as áreas 1 e 2, os valores ficam relativamente deslocados, 
quando comparados ao mapa integrado (Figura IV.52).
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Figura IV.60 – Mapa da 1ª derivada na direção 0x do campo magnético total: destaque sobre os dipolos magnéticos para 
possíveis alvos geofísicos assinalados na figura IV.64.

Figura IV.61 – Mapa da 1ª derivada na direção 0y do campo magnético total: destaque sobre os dipolos 
magnéticos para possíveis alvos geofísicos assinalados na figura IV.64.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

248

Figura IV.62 – Mapa da 1ª derivada na direção 0z do campo magnético total: destaque sobre os dipolos 
magnéticos para possíveis alvos geofísicos assinalados na figura IV.64.

Figura IV.63 – Mapa do sinal analítico do campo magnético total: destaque sobre os dipolos magnéticos para 
possíveis alvos geofísicos, como assinalados na figura IV.64.
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Figura IV.64 – Mapa do sinal analítico do campo magnético total: em destaque há retângulos limitando 
regiões ainda sobre influências de ruídos antrópicos e possíveis alvos geofísicos.

IV.4.7 - Gamaespectometria terrestre 

O objetivo de reconhecimento da 
gamaespectometria terrestre foi mapear 
possíveis zonas anômalas para elementos 
radioativos (U, Th e K) associados a rochas de 

complexos alcalinos carbonatíticos em uma 
região de interesse dividida em duas áreas, 
conforme figura IV.65. A programação da 
aquisição dos dados gamaespectrométricos 
seguiu a coleta dos pontos de coleta de solo 
ilustrados na figura IV.65.

Figura IV.65 - Mapa da área de aquisição dos dados da gamaespectrometria do solo que seguiu o planejamento 
da coleta de solo ilustrado pelas linhas e pontos de coleta. Área 1 é o agrupamento de pontos à esquerda 
(oeste) e área 2 à direita (leste). 
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Em relação às duas áreas, o agrupamento de 
pontos à esquerda (área 1) ocorre em zona de 
vale ondulado a semi-ondulado e o agrupamento 
a direita (área 2), está em um patamar mais 
elevado na borda de um platô constituído por 
arenito (formação geológica P1rb).

IV.4.7.1 – Gamaespectometria Terrestre - 
Discussão: Área 1

Seguem-se grids gerados a partir dos dados 
obtidos em campo para a área 1, figura IV.66 a 
IV.76. O segmento de linha preto ilustra a posição 
e direção aproximada do afloramento do dique 
de lamprófiro em todas as imagens da área 1. 

Figura IV.66 - Contagem Total da Área 1.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

251

Figura IV.67 - Potássio Percentual da Área 1.

Figura IV.68 - Equivalente de Tório da Área 1.
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Figura IV.69 - Equivalente de Urânio da Área 1.

Figura IV.70 - Parâmetro F da Área 1.
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Figura IV.71 - Potássio Anômalo da Área 1.

Figura IV.72 - Urânio Anômalo da Área 1.
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Figura IV.73 - Razão Urânio-Potássio da Área 1.

Figura IV.74 - Razão Tório-Potássio da Área 1.
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Figura IV.75 - Razão Urânio-Tório da Área 1.

Figura IV.76 - Mapa Ternário. 
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Os teores de tório, urânio e potássio (Figuras 
IV. 67 a 69) possuem pouco valor bruto, o U 
varia entre 4.8ppm e 16.3ppm, o Th varia entre 
0.9ppm e 7.8ppm e o K varia de 0.6% a 2.6%. Fica 
evidente que nas regiões próximas às bordas dos 
grids, de uma forma geral, são as que possuem 
os teores mais elevados dos elementos. Próximo 
ao dique de lamprófiro, os valores de urânio são 
elevados. Este aumento pode estar relacionado 
ao corpo (existe uma possibilidade uma vez que 
também se correlaciona parcialmente ao urânio 
anômalo), mas também pode ocorrer devido 
ao fato de haver o encontro ou junção de 04 
drenagens nessa porção da área, haja vista que o 
urânio é facilmente lixiviável e se concentra em 
zonas de quebra de energia dos rios. 

As zonas de mínimo e máximo dos 
elementos supracitados se refletem nas áreas 
da contagem total (Figura IV.66), que varia de 
51.8ppm a 123.7ppm, a qual, em sua maioria, 
são coincidentes com os mínimos dos três 
elementos.

O parâmetro F (Figura IV.70), por sua vez, 
tem como principal finalidade mostrar as 
regiões que podem ter sofrido com o fenômeno 
do hidrotermalismo. Novamente, os maiores 
valores encontram-se nas bordas do grid. 

Já o mapa ternário (Figura IV.76) mostra-se 
equilibrado na distribuição dos teores de urânio, 
tório e potássio, existem várias regiões onde um 
elemento em especial é predominante como 
um todo, fato que também se reflete nas razões 
tório-potássio, urânio-tório e urânio-potássio 
(Figuras IV.73 a 75). 

No tocante aos mapas de urânio anômalo 
e potássio anômalo (Figuras IV.71 e 72), que 
refletem os desvios de urânio e potássio em 
relação ao tório, nota-se uma anomalia mais 
forte se concentrando no primeiro quadrante 

e nas bordas (Figura IV.71) e uma anomalia 
positiva, que corre no sentido noroeste-sudeste, 
próximo ao centro do mapa (Figura IV.72). 

Durante a coleta dos pontos, excetuando-se 
região de banhado na área 2, não houve qualquer 
momento onde o gamaespectrômetro tivesse a 
leitura de valor muito superior à média da região; 
juntando tal fato aos resultados obtidos, pode-
se inferir que não ocorrem grandes anomalias 
radiométricas na área 1. 

IV.4.7.2 – Gamaespectometria Terrestre - 
Discussão: Área 2

Seguem-se os grids gerados a partir dos 
dados provenientes da área 2, figuras IV.77 a 87.

O grid de potássio (Figura IV.78) demonstra 
uma anomalia na borda sul e norte do mapa, 
os valores gerais variam entre 0,0% e 1.2%, 
o que é ainda mais baixo do que a região 1. 
O teor de tório possui maior intensidade na 
porção sul do grid (Figura IV.79), concentrado 
principalmente nas bordas, no entanto, tais 
valores são considerados baixos (4.9 ppm a 17.5 
ppm). O urânio (Figura IV.80) concentrou-se 
novamente nas bordas, com especial destaque 
na anomalia localizada no quadrante sudoeste, 
no entanto, as anomalias também são de baixa 
amplitude (0.4ppm a 11.2ppm). A presença de 
valores negativos nas escalas se dá pelo efeito 
de interpolação dos grids. 

Na contagem total (Figura IV.77) se visualiza 
a existência de uma forte anomalia que coincide 
com a do urânio, mas cujos valores ainda são 
baixos, esta anomalia também coincide com a 
existente no Parâmetro F (Figura IV.81) e nos 
mapas de urânio anômalo (Figura IV.83) e do 
ternário (Figura IV.86). 

Nesta região, não ocorrem valores radioativos 
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de relevante interesse para suscitar qualquer 
investigação mais aprofundada da região. No 
entanto, apesar de ser uma leitura de valor bruto 
baixo, a anomalia referente ao urânio associada 

à existência de hidrotermalismo, pode ter citada 
como de relevância para um possível estudo de 
interesse.

Figura IV.77 - Contagem Total da Área 2.

Figura IV.78 - Potássio Percentual da Área 2.
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Figura IV.79 - Equivalente de Tório da Área 2.

Figura IV.80 - Equivalente de Urânio da Área 2.
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Figura IV.81 - Parâmetro F da Área 2.

Figura IV.82 - Potássio Anômalo da Área 2.
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Figura IV.83 - Urânio Anômalo da Área 2.

Figura IV.84 - Razão Urânio-Potássio da Área 2.
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Figura IV.85 - Razão Tório-Potássio

Figura IV.86 - Mapa Ternário
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IV.4.8 - Interpretação Geoquímica do Solo 
Coletado

Foram amostradas 101 porções de solo e 
8 duplicatas, que foram encaminhadas para 
a análise química. As amostras de solo foram 
coletadas no horizonte B, com exceção das áreas 
onde a camada rochosa se aproxima da superfície 
e, portanto, o horizonte B era inexistente. 
Nestes casos, foi amostrado o horizonte C. O 
tipo de amostragem realizada foi simples, a 
fonte da amostragem é solo transportado. A 
pluviosidade da coleta era de chuvas esparsas, o 
tipo de vegetação da grande maioria dos pontos 
era pastagem e alguns casos, florestas fechadas.

A análise foi realizada com base nos resultados 
geoquímicos obtidos pelos métodos ICM14B 
Determinação por Digestão com Água Régia - 
ICP OES / ICP MS analisados. No total, foram 54 
elementos para a fração <80 #.

Na matriz de dados foram realizadas as 
seguintes operações: multiplicação dos valores 
das amostras abaixo do LD (Limite de Detecção) 
por 0,5 com o intuito de realizar análise estatística. 
Foi também elaborada uma planilha apenas dos 
Valores Válidos, onde os valores abaixo do LD 
foram apagados para serem contabilizados. 

Todos os boletins geoquímicos foram 
colocados em uma matriz de dados contendo 
todas as análises. A partir disso, foi feita a criação 
de mais três matrizes para realização de análises 
distintas: a) matriz com todos os pontos, porém, 
sem réplicas e duplicatas; b) matriz apenas com 
os pares das réplicas de laboratório, com Limite 

de Detecção (LD); c) matriz contendo os pares 
das duplicatas de campo, com LD.

IV.4.8.1 - Tratamento de réplicas e duplicatas de 
campo

IV.4.8.1.1 - Réplicas de Laboratório 

Para este caso, adotou-se como critério 
o parâmetro em que há uma reanálise do 
laboratório da mesma polpa. Estas amostras 
vêm identificadas como REP seguido do mesmo 
nome do Número de Laboratório. A verificação 
foi feita em 9 pares. 

Os procedimentos de análise, pelo método 
Thompson & Howarth (1978), tornaram-
se comuns em aplicações geoquímicas para 
avaliar a magnitude do erro de medição em 
qualquer fase de determinação da amostragem. 
Consideram-se confiáveis a distribuição dos 
pontos dos elementos que se agrupam na parte 
inferior da reta de precisão de 10%. 

Para este caso, os elementos que 
apresentaram dados fora do critério acima 
referenciado foram: Ag, Au, B, Ca, Ge, Hf, Hg, 
In, K, Lu, Na, Re, S, Se, Ta, Te, Ti, W (Figura 
IV.87). Devido a pouca quantidade de réplicas 
de laboratório, não existe confiança suficiente 
para excluir os dados dos cálculos estatísticos. 
Entretanto, a grande maioria dos dados que 
foram reprovados possuem valores muito baixos 
ou abaixo do limite de detecção, nestes casos, o 
elemento foi desconsiderado. 
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Figura IV.87 - Gráfico binário Thompson & Howarth com precisão de 10% para os pares de Réplicas de 
Laboratório.
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Figura IV.87 (continuação) - Gráfico binário Thompson & Howarth com precisão de 10% para os 
pares de Réplicas de Laboratório.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

265

Figura IV.87 (continuação) - Gráfico binário Thompson & Howarth com precisão de 10% para os pares de 
Réplicas de Laboratório.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

266

Figura IV.87 (continuação) - Gráfico binário Thompson & Howarth com precisão de 10% para os pares de 
Réplicas de Laboratório.

IV.4.8.1.2 - Duplicatas de Campo

O conjunto dos pares de duplicatas de solo 
teve como objetivo testar as análises realizadas 
pelo laboratório. A amostra duplicada foi 
coletada no mesmo ponto da amostra de 
sequência normal de campo, porém com uma 
identificação diferente, sendo que não há nada 
que indique se tratar de uma duplicata. Esse 
procedimento foi realizado a cada dez coletas de 
amostras. 

Para a análise de variância, verifica-se, em 
um primeiro momento, a quantidade de pares 
de duplicatas válidos, que neste caso é aquele 
par cujo resultado de análise química que está 
dentro do Limite de Detecção (LD). Para isso é 
necessário que se obtenha uma quantidade 
razoável de pares de duplicatas para que a 
análise estatística não fique comprometida. O 

limite de corte para este evento será de 30% 
dos pares válidos (Tabela IV.8). Posteriormente, 
foi realizada a estatística descritiva para todos 
os elementos analisados conforme demonstra 
a Tabela IV.8. Os valores válidos (nVál%) dos 
elementos apontaram problemas para os 
elementos Ag (8,91%), Re (0%), S (23,76%), Se 
(15,84%) e Te (20,79%), Au (0%), B (0%), Ge 
(0%), Hf (13,86%), Hg (52,48%), Ca (55,45%), 
Ti (57,43%), Ta (31,68%) e W (24,75%). Em um 
segundo momento, parte-se para o cálculo da 
variância. Este cálculo é realizado com base 
na razão entre a média total dos pares pela 
variância entre as amostras, excluindo-se a 
duplicata. Consideram-se, como referência, os 
elementos que a partir deste cálculo, atinjam 
um valor máximo de 30.  

Para todos os elementos testados, concluiu-
se que existe uma diferença significativa entre 
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as amostras de rotina de alguns elementos. Com 
isso, os dados analíticos considerados confiáveis 
foram: Rb, Mg, Fe, Ti, Cr, Li, Y, La, Tb, Yb e Lu. 
Entretanto, como foi citado anteriormente, 

devido ao baixo número de duplicatas e réplicas, 
todos os elementos foram considerados para a 
análise, com exceção daqueles que apresentaram 
muitos valores abaixo do limite de detecção. 

Tabela IV.8 - Resultado da análise de variância dos pares de duplicata de campo.

IV.4.8.2 - Processamento dos dados

A análise estatística de todos os elementos 
está representada na Tabela IV.9. Os dados 
foram avaliados realizando estatística descritiva, 
matriz de correlação, análise univariada e 
análise multivariada. O enfoque principal do 
processamento dos dados é para fósforo (P) e 
suas associações. 

Os dados estatísticos podem ser divididos 
de duas formas: a primeira se refere ao centro 
da distribuição, representado pelos valores da 
média, da moda e da mediana. A segunda indica 
a variabilidade dos dados, representados pelo 
desvio padrão e pelo intervalo inter-quartil.

No presente trabalho, utilizou-se para a 
determinação dos valores anômalos o métodos 
não-paramétricos de classificação do IQR (Inter 
Quartil Range). 

A figura IV.88 mostra através do Box-Plot 
a distribuição dos teores dos elementos em 
relação aos valores correspondentes dos quartis 

de 25% (Q1), 50% (Q2), 75% (Q3) e 97,5% (Q4).

Para o fósforo, os valores estão associados da 
seguinte forma: 

a) Faixas do background: 25% - corresponde 
ao Q1 e contém ¼ dos dados associados até o 
limite de 100ppm e representam os valores de 
alto background; 50% - corresponde ao Q2 ou 
mediana e contém a metade dos dados que estão 
situados até o limite de 205ppm e corresponde à 
faixa do background; 75% - corresponde ao Q3 e 
representam ¾ dos dados situados no limite de 
303ppm e representam o baixo background;

b) Faixas de Anomalias: UIF – conhecida como 
Upper Inner Fence sendo determinada a partir 
da expressão de Q3+1,5xIQR e contém valores 
até 608ppm, enquadrando-se no primeiro limiar 
geoquímico; valores maiores que este teor são 
considerados como 2° limiar, devido ao fato do 
valor máximo de P na área ser de 831ppm, por 
isso, não foi possível definir o 1º limiar.

Os valores de Q1, Q2 e Q3 e relacionados 
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ao 1º, 2º e 3º limiar geoquímicos podem ser 
observados na tabela IV.9. Após a determinação 
destes valores, podem-se definir as anomalias 
de todos os elementos que passaram no teste 
da réplica e das duplicatas.

Na figura IV.89 está representado o histograma 

com a distribuição dos teores de P.

Como pôde ser observada, a maior 
quantidade de resultados se concentra na faixa 
de 0 a 300ppm. Poucas amostras (em torno de 
duas) continham valores acima de 700ppm. 
Estes valores não caracterizam anomalia de P2O5.
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Figura IV.88 - Boxplot dos elementos aprovados nos testes de réplicas e duplicatas (elementos sinalizados em 
vermelho representam valores transformados em logarítmo).
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Figura IV.88 (continuação) - Boxplot dos elementos aprovados nos testes de réplicas e duplicatas (elementos 
sinalizados em vermelho representam valores transformados em logarítmo).
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Figura IV.88 (continuação) - Boxplot dos elementos aprovados nos testes de réplicas e duplicatas (elementos 
sinalizados em vermelho representam valores transformados em logarítmo).
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Figura IV.89 - Histograma do P. Observe que os picos ocorrem na faixa de 0-300ppm.

No Quadro IV.1 estão inseridos os valores de 
correlação entre todos os elementos.

As correlações fortemente positivas (>0,9) 
ocorreram entre o Mn e o Co, Mg e Ni, Be 
e Bi, Cu e Ni, Cu e Zn e Y e Tb. Os casos mais 
importantes são entre o Mg e Ni e Cu e Ni, que 
pode ser explicado pela ocorrência de minerais 
máficos (piroxênios e flogopita) na amostra de 
rocha (descritos na petrografia). Nestes minerais 
normalmente ocorre substituições do Mg pelo Ni 
e pelo Cu na rede cristalina. A correlação entre 
Cu e Zn pode estar associado a algum mineral 
opaco identificado na rocha. A correlação do Y 
ao Tb é explicado devido ao comportamento 
semelhante que o Y apresenta com os ETRP. Os 
demais elementos ocorrem em quantidades 
muito pequenas, não tendo relevância do 
contexto geológico da área. 

Em relação ao fósforo, podemos notar que 
este elemento possui correlação alta (>0,7) com 

os ETRP, o Ba, o Be, o Cd, o Cu, o Ni e o Zn. Isto 
pode ser um indício de que a ocorrência do P está 
associada às rochas lamprofíricas ocorrentes na 
área. 

Na figura IV.90 estão agrupados todos os 
elementos em forma de dendograma. Observa-
se que os elementos que possuem correlação 
entre si são o Mn, o P, o Ba e o V, os demais 
possuem uma baixa correlação.

IV.4.8.3 - Discussão dos dados

A figura IV.91 corresponde a um mapa de 
interpolação dos teores de P. Em geral, a área 
noroeste do mapa e a área central são as que 
apresentam os melhores resultados, entretanto, 
estes valores não são suficientemente altos para 
caracterizar uma anomalia. As demais áreas 
apresentam valores baixos, inclusive a área 
identificada como alvo 5 (área leste do mapa).
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Quadro IV.1 - Correlação de todos os elementos (com exceção de Ag, Au, B, Ca, Ge, Hf, Hg, Re, S, Se, 
Ta, Te e W). Em vermelho, correlações iguais ou superiores a 0,9; em verde, correlações iguais ou 
superiores a 0,8 e em laranja, correlações iguais ou superiores a 0,7.
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Figura IV.90 - Agrupamento de todos os elementos sob a forma de dendograma.

Figura IV.91 - Mapa de isoteor de fósforo com os limiares geoquímicos do P. A área central e noroeste 
apresentam os maiores valores.
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Conclui-se que os resultados dos dados 
de solo não apresentaram anomalias de 
fosfato, entretanto, estes dados associados 
à petrografia levam a crer que podem existir 
rochas lamprofíricas na área com ocorrência de 
minerais fosfáticos.

IV.4.9 - Conclusões e Recomendações

Com base no exposto acima, é possível retirar 
as seguintes conclusões do alvo 05:

i. A principal evidência de campo foi o 
dique subverticalizado (290°/65°S e 290°/56°S) 
intrusivo nos folhelhos da Bacia do Paraná, 
cujas amostras de rocha CA-121C e CA-129 
são lamprófiros. Também com base no total 
de álcali versus sílica de Cox; Bell e Pankhurst 
(1979) as amostras CA-R-129 e CA-R-121C são 
classificadas como traquiandesitos e ocorrem na 
zona limítrofe entre o campo das rochas alcalinas 
e subalcalinas. Considerados esses dados e as 
descrições petrográficas preliminares optou-se 
por classificá-las como lamprófiros;

ii. Comparados os dados químicos das 
amostras de sedimento de corrente que drenam 
o alvo com o restante das bacias que não drenam 
o alvo, mas drenam áreas com as mesmas 
formações sedimentares (P1rb: Formação Rio 
Bonito; C2P1rs: Membro Rio do Sul) encaixantes 
do alvo 05, percebe-se que não ocorrem valores 
anômalos significativos na bacia do alvo em 
comparação as demais bacias;

iii. Aplicando a deconvolução Euler 3D na 
anomalia magnética do alvo 5 (área 2), obtemos 
uma estimativa de que o topo do corpo geológico 
causador desta anomalia deve estar situado a 
uma profundidade média da ordem de 100 a 
140 m (Figura IV.40). Essa cota estimada é muito 
aproximada à diferença entre o alto topográfico 
(cota 900 m a 1000 m) do alvo magnético 05 e 

o radiométrico (cota 750 m) onde está o dique, 
podendo indicar sua extensão;

iv. Quanto aos dados magnéticos terrestres, 
na área 1, os diâmetros das anomalias 
magnéticas variam entre aproximadamente 80 
m a 248 m, enquanto que os diâmetros na área 
2 estão aproximadamente entre 40 m a 160 m. 
É necessário realizar processos de checagens 
dessas anomalias com abertura de trincheiras 
e sondagem em futuros levantamentos para 
inferir quais das mesmas são alvos, levando em 
consideração contexto geológico, informações 
geoquímicas e possíveis fontes de ruídos locais 
ou proximais. Entretanto não há coincidência 
com o afloramento do dique de lamprófiro;

v. Em relação a gamaespectometria 
terrestre, os mapas de urânio anômalo e 
potássio anômalo (Figura IV.71 e IV.72: Área 1), 
que refletem os desvios de urânio e potássio em 
relação ao tório, apresentam uma anomalia mais 
forte que se concentra no primeiro quadrante e 
nas bordas, próximo ao dique, e uma anomalia 
positiva, que corre no sentido noroeste-sudeste, 
próximo ao centro do mapa. Durante a coleta 
dos pontos, excetuando-se região de banhado 
na área 2 (sobre o alvo 05), não houve qualquer 
momento onde o gamaespectrômetro tivesse a 
leitura de valor muito superior à média da região; 
juntando tal fato aos resultados obtidos, pode-
se inferir que não ocorrem grandes anomalias 
radiométricas tanto na área 1 quanto na 2. Sendo 
assim, no ponto de vista da gamaespectometria, 
não há nenhuma anomalia de relevante interesse 
para pesquisa. Pode haver leve interesse para a 
anomalia de urânio presente ao oeste da área 2, 
porém suas medidas brutas são de valor baixo 
quando comparadas a outras mineralizações 
fosfáticas existente em outros locais do país;

vi. Os dados geoquímicos de solo revelaram 
correlações fortemente positivas (>0,9) entre o 
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Mn e o Co, Mg e Ni, Be e Bi, Cu e Ni, Cu e Zn e Y e 
Tb. Os casos mais importantes são entre o Mg e Ni 
e Cu e Ni, que pode ser explicado pela ocorrência 
de minerais máficos (piroxênios e flogopita) na 
amostra de rocha (descritos na petrografia). 
Nestes minerais normalmente ocorre 
substituições do Mg pelo Ni e pelo Cu na rede 
cristalina. A correlação entre Cu e Zn pode estar 
associado a algum mineral opaco identificado 
na rocha. A correlação do Y ao Tb é explicado 
devido ao comportamento semelhante que o Y 
apresenta com os ETRP. Os demais elementos 
ocorrem em quantidades muito pequenas, não 
tendo relevância do contexto geológico da área. 
Em relação ao fósforo, podemos notar que este 
elemento possui correlação alta (>0,7) com os 
ETRP, o Ba, o Be, o Cd, o Cu, o Ni e o Zn. Isto 
pode ser um indício de que os maiores valores 
de P estão associados a rocha lamprofírica que 
ocorre na área. Em geral, a área noroeste do 
mapa, que coincide com o dique de lamprófiro, 
e a área central (Figura IV.91) são as que 
apresentam os melhores resultados de P (até 
831ppm), entretanto, estes valores não são 
suficientemente altos para caracterizar uma 
anomalia. As demais áreas apresentam valores 
baixos, inclusive a área identificada como alvo 5 

(área leste do mapa). 

IV.5 - RESULTADOS GERAIS 

Em relação ao trabalho de mapeamento 
básico dos alvos de campo, na grande maioria dos 
locais encontramos afloramentos com rochas de 
composição básica tipo diques do Grupo Serra 
Geral, gabros, dioritos, granodioritos, algumas 
ácidas tipo granitos alcalinos alto U e Th, granito 
a magnetita, lamprófiro, entre outras rochas, 
que provavelmente contrastam com o meio 
físico ao redor. Essas são a causa de muitas 
anomalias delimitadas como possíveis alvos de 
rochas carbonatíticas e/ou associadas. 

De forma muito preliminar e considerados 
os resultados dos sedimentos de corrente do 
entorno Complexo Alcalino de Anitápolis, que 
apresentaram concentrações de P >10.000ppm 
a aproximadamente 1km da borda do alvo 
magnético (sinal analítico) e de 5830ppm a 
5km do mesmo, e a associações com os outros 
elementos chave (Ca, Sr, Nb, La, Ce e Y), expostos 
na tabela IV.10, podemos empregar esse método 
como um excelente rastreador dos tipos de 
rochas encontrados nesse complexo. 

Alvo 04 
-Anitápolis

JCL-610 
jusante 

próxima ao 
alvo (a 1km)

JCO-431 
jusante 
próxima
 ao alvo

JCO-432 
jusante 
menos 

próxima ao 
alvo (a 5 km)

JCL-611 
jusante 
“não” 

drena o 
alvo

Feição do Complexo no Google

Ca (%) 2,84 1,90 1,10 0,04

Domo com centro colapsado, 
área de nascente com drenagens 

centralizadas em uma única saída.  

P (ppm) >10.000 8653,00 4836,00 209,00
Sr (ppm) 403,50 303,10 155,50 10,60
Nb (ppm) 8,49 11,46 6,19 2,72
La (ppm) 120,90 119,80 103,30 45,90
Ce (ppm) 391,08 326,89 269,50 123,51
Y (ppm) 45,60 44,66 39,42 18,95

Tabela IV.10 – Elementos guia para alvos potenciais carbonatíticos. 
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Os resultados regionais de sedimentos de 
corrente e concentrados de bateia para novos 
prospectos ainda não foram processados de 
forma adequada, haja vista que não foi possível 
ainda fazer um tratamento estatístico adequado. 
Este produto fará parte do Projeto Fosfato Brasil 
– Parte III. Entretanto, consideradas todas as 
amostras de sedimentos de corrente disponíveis 
para o estado de SC, podemos afirmar que 
para um valor de corte aleatório, >1000ppm 
de P, para os dados químicos, obtivemos 
aproximadamente 150 amostras com valores 
>1000ppm e <3750ppm. Ressalta-se que uma 
grande quantidade desses resultados ocorre no 
Cráton Luís Alves.  

Da mesma forma temos que considerar os 
valores obtidos para os carbonatitos do Rio 
Grande do Sul, a fim de programar valores de 
corte para uma paragênese de elementos guia 
e assim fazermos um tratamento estatístico 
dos resultados, que aliados também a outras 
informações como a dos concentrados de bateia, 
backgrounds locais e geologia, podem delimitar 
e definir alvos com alto potencial.
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V.1 - INTRODUÇÃO

Nas regiões de Patos de Minas e Presidente 
Olegário em Minas Gerais, as rochas alcalinas 
vulcânicas e vulcanoclásticas da Formação Patos 
(Grupo Mata da Corda) apresentam teores 
anômalos de fosfato (P2O5) que podem atingir 
27,11% em peso (Melo 2012). Estudos indicam 
que o fósforo está parcialmente relacionado 
à apatita, e seu enriquecimento relacionado 
a processos hidrotermais, onde a percolação 
de fluidos relacionados a pulsos magmáticos 
tardios lixiviou fosfatos de derrames mais jovens 
e os depositou em poros, fraturas e amígdalas 
de lavas e rochas piroclásticas. Processos 
supergênicos modificaram e reconcentraram as 
mineralizações hidrotermais.

V.2 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

O Grupo Mata da Corda (Costa & Grossi-Sad 
1968) localiza-se na borda oriental do Planalto 
da Mata da Corda, na porção oeste do estado 
de Minas Gerais, na Província Alto Paranaíba 

(Figura V.1), divisor de águas das bacias dos rios 
São Francisco e Paraná. Abrange uma área de 
aproximadamente 8.000 km2, entre as cidades 
de Presidente Olegário, São Gotardo, Patos de 
Minas e Cedro do Abaeté.

V.3 – CONTEXTO GEOTECTÔNICO E GEOLOGIA 
REGIONAL

O Grupo Mata da Corda faz parte da Província 
Alcalina Alto do Paranaíba (Almeida 1983), que 
se localiza na margem sudoeste do Cráton do São 
Francisco e no domínio externo da Faixa Brasília 
(Figura V.1). O magmatismo alcalino máfico que 
constitui esta província é composto por fácies 
piroclásticas, efusivas, subvulcânicas e intrusivas 
de natureza kamafugítica e kimberlítica, além 
de corpos carbonatíticos intrusivos como os 
de Araxá, Tapira, Salitre, Serra Negra e Catalão 
I e II, que contém grandes recursos de nióbio 
(pirocloro), fosfato, titânio (anatásio) e terras 
raras.

Fácies piroclásticas e efusivas compoem o 
Grupo Mata da Corda que tem idade cretácica 

Figura V.1 - Localização da Província Alto do Paranaíba e Bacia Sanfranciscana.
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(cerca de 80 Ma, Sgarbi et al. 2004) e, em conjunto 
com os grupos Santa Fé, Areado e Urucuia, 
constituem a Bacia Sanfranciscana (Sgarbi et al. 
2001) com espessura total da ordem de 600 m 
(Campos & Dardenne 1997a).

O Grupo Mata da Corda é composto pelas 
formações Patos na base, e Capacete no topo. 
A Formação Patos contem as lavas e tufos e a 

Formação Capacete é formada por material 
vulcânico da Formação Patos erodido e 
redepositado com contribuição de sedimentos 
oriundos principalmente do retrabalhamento 
do Grupo Areado e do Grupo Bambuí que 
é o embasamento proterozoico da Bacia 
Sanfranciscana (Figuras V.1, V.2 e V.3).

Figura V.2 - Seção Estratigráfica da Bacia Sanfranciscana: seqüência pelito-carbonática (SPC); metassiltitos, 
metadiamictitos, arcósios (MMA); Formação Floresta (FLO), Formação Tabuleiro (TAB), Formação Abaeté 
(ABA), Formação Quiricó (QUI), Formação Três Barras (TBR), Formação Patos (PA), Formação Capacete (CAP), 
formações Posse (POS) e Serra das Araras (SAR). Modificado de Campos & Dardenne (1997b), Sgarbi et al. 
(2001) e Campos & Carmo (2005).
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Figura V.3 - Modelo geológico adotado na região do Projeto Mata da Corda (modificado de Campos e 
Dardenne 1997b).

V.4 – GEOLOGIA DA ÁREA

Na área do projeto (Figura V.4) afloram o 
Grupo Bambuí, o Grupo Areado e o Grupo 
Mata da Corda. O Grupo Bambuí é formado por 
metassedimentos de baixo grau metamórfico, 
com metadiamictitos e lentes de jaspilitos 
pontuais associados. O contato de topo do 
Grupo Bambuí com o Grupo Areado é uma 
discordância angular erosiva.

O Grupo Areado é representado pelos 
conglomerados da Formação Abaeté, que em 
superfície são raramente observados, mas são 
relativamente frequentes nos furos de sonda. 
Pelitos e folhelhos da Formação Quiricó são 
observados na porção leste do projeto da 
empresa Vicenza, especialmente na região entre 
Arapuá e Tiros. A Formação Três Barras, topo do 
Grupo Areado, é composta por arenitos eólicos 
e fluviais, e é a unidade deste grupo com maior 
espessura e espalhamento geográfico. 

O contato de topo do Grupo Areado com 
o Grupo Mata da Corda é uma discordância 
erosiva. Entretando, localmente ocorrem clastos 
arredondados de kamafugitos nos arenitos 

indicando contemporaneidade entre final da 
deposição do Grupo Areado e o início do Grupo 
Mata da Corda.

O Grupo Mata da Corda é composto pelas 
formações Patos e Capacete. A Formação Patos 
é composta por um conjunto de derrames de 
rochas kamafugíticas intercaladas com rochas 
piroclásticas, com até 150 m de espessura. Os 
kamafugitos possuem cor verde a acinzentada, 
magnéticos e podem conter fenocristais de 
olivina, piroxênio, ilmenita, magnetita, flogopita 
e leucita. Pode conter ainda amígdalas, 
geralmente preenchidas por apatita, calcita e/
ou filossilicatos (Figura V.5).

As rochas piroclásticas variam de tufo a brecha 
piroclásticas, predominando as frações menores 
(tufo e lapilitufo). Geralmente são magnéticas, 
com fragmentos de kamafugito arredondados 
a angulosos, de cristais (predominantemente 
olivina e piroxênio) e, muito raramente, de 
rochas encaixantes (arenito e/ou pelito).

A Formação Capacete é composta por rochas 
epiclásticas com granulometrias que variam 
desde argila até seixos e calhaus (argilitos 
a conglomerados) (Figura V.6). Representa 
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o produto do retrabalhamento das rochas 
vulcânicas da Formação Patos. A sedimentação 
desta formação pode ser considerada como um 
sistema de leques aluviais distais, transicionando 
para fácies fluviais entrelaçadas. 

No topo dos platôs e mesetas ocorre uma 
cobertura detrito-laterítica, de idade terciária-
quaternária, formada por uma camada de 
laterita, magnética e goethítica, sobreposta por 
uma camada de solo laterítico, argilo-arenoso, 
geralmente magnético e com fragmentos de 
laterita.

Os grupos Areado e Mata da Corda mostram, 
geralmente, acamamento subhorizontal e não 
possuem evidências de processos metamórficos. 
Sawasato (1995) acredita que tenha havido 
uma segunda deformação extensional inicial 
concomitante ao vulcanismo Mata da Corda, que 
basculou e, localmente, deformou os sedimentos 
do Grupo Areado. Localmente, principalmente 
próximo a antigos condutos vulcânicos, as rochas 
do Grupo Areado encontram-se arqueadas, 
verticalizadas ou mesmo dobradas (Figura V.7).

V.5 - MINERALIZAÇÃO

A mineralização dos depósitos é composta 
por apatita de origem hidrotermal e/ou por 
alumino-fosfatos, produtos de alteração 
intempérica da apatita. Os depósitos de fosfato 
são constituídos principalmente por zonas de 
percolação hidrotermal sobre kamafugitos e 
rochas piroclásticas. Estas zonas de percolação 
ocorrem de forma difusa em todas as rochas 
vulcânicas com teores de P2O5 entre 1 e 4%. 
Regiões de concentração do efeito hidrotermal 
possuem forma irregular com até 200 m de 
comprimento e 20 m de largura, e orientação 
NE-SW ou NW-SE e teores de P2O5 de até 
30%. As apatitas estão concentradas em 
vênulas milimétricas e zonas de brechas, 

geralmente associadas com calcita e barita e, 
secundariamente, preenchendo amígdalas e 
porosidade das rochas hospedeiras. São mais 
frequentes nas proximidades de condutos 
alimentadores dos derrames vulcânicos que são 
identificados pelas modificações observadas na 
atitude das camadas do Grupo Areado.

Os processos de lateritização regional 
resultaram no desenvolvimento de um manto de 
alteração com redistribuição dos teores de P2O5 

das zonas hidrotermais mineralizadas, formando 
um perfil intempérico com as seguintes 
características, do topo para a base (Figuras V.8, 
V.9 e V.10):

• Zona laterítica, com espessura média de 14 m, 
podendo atingir até 40 m, composta por solo 
e laterita, ricos em óxidos/hidróxidos de ferro, 
com teor médio de 0,51 % de P2O5.

• Zona saprolítica mineralizada com espessura 
média de 43 m, podendo atingir 89 m, composta 
por filossilicatos, alumino-fosfato secundário 
(gorceixita-goiasita), apatita, magnetita, 
goethita, anatásio, olivina serpentinizada e 
leucita caulinizada. Possui teor médio de 2,56% 
de P2O5.

• Zona saprolítica estéril, com espessura média 
de 9,80 m, podendo atingir 27,75 m, composta 
por filossilicatos, alumino-fosfato secundário 
(gorceixita-goiasita), apatita, magnetita, 
goethita, anatásio, olivina serpentinizada e 
leucita caulinizada. Possui teor médio de 0,74% 
de P2O5.

• Zona de rocha sã, com espessura média de 
32,70 m, podendo atingir 205 m, composta 
por filossilicatos, apatita, alumino-fosfato 
secundário, magnetita, perovskita, anatásio, 
olivina, clinopiroxênio, flogopita e leucita. Possui 
teores médios de 1,58 % de P2O5 e teor máximo 
de 13,8 % de P2O5.

No topo do Grupo Areado ocorre um nível 
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descontínuo de arenito com espessura máxima 
de 16,05 m e até 5,35 % P2O5. Este teor é 

resultado do preenchimento da porosidade por 
fluido hidrotermal apatítico e/ou carbonático.

Figura V.4 - Mapa geológico com a localização do Projeto Mata da Corda.
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Figura V.5 - Kamafugito vesicular com preenchimento de apatita e carbonato.

Figura V.6 - Sequência epiclástica típica da Formação Capacete: intercalações de conglomerados e arenitos 
resultantes de retrabalhamento de rochas da Formação Patos.
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Figura V.7 - Arenito fluidizado com acamamento verticalizado e sinuoso.

Figura V.8 - Perfil de furo de sonda, com a variação dos valores de P2O5, Fe2O3, TiO2 e CaO de acordo com 
o litotipo e zona de alteração.
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Figura V.9 - Perfil esquemático da mineralização de P2O5 na Formação Patos. Modelo esquemático para 
concentração supergênica do P2O5.

Figura V.10 - Kamafugito intemperizado. Linha amarela marca limite da zona de percolação hidrotermal.
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V.6 - DADOS ECONÔMICOS

As sondagens até agora realizadas permitiram 
definir recursos da ordem de 520 milhões de 
toneladas com teor médio de 3,5% de P2O5 
em alvos da Vicenza Mineração, no entorno da 
cidade de Patos de Minas. A mineralização é 
horizontalizada, a lavra não requer desmonte 
por explosivos e a relação estéril/minério fica 
em torno de 0,8. Os principais problemas 
para o desenvolvimento do depósito são a 
granulometria muito fina dos minerais-minério 
e a distribuição do conteúdo de fosfato entre 
diferentes minerais (i.e apatita e alumino-
fosfatos) o que dificulta a obtenção de rotas de 
concentração do minério.
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VI.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Estado do Mato Grosso constitui o maior 
consumidor de nutrientes para a agro-indústria 
do país, respondendo por 18% do consumo de 
fertilizantes nacional (ANDA, 2013). Nesta região 
encontra-se inserido o Complexo Alcalino de 
Planalto da Serra (CAPS), composto por rochas 
alcalinas e carbonatíticas com potencial para 
depósitos de fosfato. A região onde está inserido 
o Complexo Alcalino Planalto da Serra (CAPS) 
foi alvo de estudos no Projeto Fosfato Brasil 
visando a delineação de outros corpos alcalino-
carbonatíticos com métodos prospectivos entre 
os anos de 2009 e 2010 (Abreu Filho et al. 2011). 
Desde o período da realização deste trabalho, os 
estudos avançaram na caracterização petrológica 
e geocronologia do complexo (Stropper, 2014; 
De Min et al., 2013, Comin-Chiaramonti et al., 
2014). Este capítulo apresenta uma síntese das 
características deste complexo com base nos 
novos trabalhos existentes, especialmente em 
dados inéditos de Stropper (2014).

VI.2 – GEOLOGIA REGIONAL

O Complexo Alcalino de Planalto da Serra 
está inserido na Faixa Paraguai que, por sua vez, 
constitui uma área de dobramentos polifásicos 
do Ciclo Brasiliano (Almeida, 1965) situada na 
porção ocidental da Província Tocantins (Almeida, 
1977). Esta província compõe a porção central 
do Brasil e constitui um sistema de orógenos 
brasilianos formados por núcleos e fragmentos 
antigos envoltos por cinturões móveis 
neoproterozoicos (Faixas Brasília, Paraguai e 
Araguaia), resultantes da convergência e colisão 
de três blocos continentais: Cráton Amazônico, 
a oeste; Cráton São Francisco, a leste e; Cráton 
Paranapanema, a sudoeste) (Figura VI.1). 

Especificamente, a Faixa Paraguai (Almeida, 
1965) apresenta um formato de arco convexo na 

direção SE e estende-se desde o Paraguai e Bolívia, 
passando por Corumbá, até a região de Cuiabá, 
onde se inflete para leste com extensão de 1.500 
km e largura média de 300 km. Almeida (1968) 
destaca três estágios estruturais, separados 
por discordâncias e mudanças contrastantes 
na litologia, associados a uma zonalidade 
tectônica e dispostos em longas e estreitas 
faixas paralelas à borda do cráton. O primeiro 
estágio, supostamente mais antigo, estaria 
correlacionado às rochas pelíticas com caráter 
flysch, metamorfisadas e intensamente dobradas 
do Grupo Cuiabá. Diamictitos do Grupo Jangada, 
atualmente referenciados como Formação 
Puga, cobertos pelas sucessões carbonáticas 
do Grupo Corumbá, corresponderiam ao 
estágio intermediário. O superior refere-se aos 
metassedimentos do Grupo Alto Paraguai, com 
sedimentação molássica na porção inferior. 

Diversos autores propuseram a divisão da faixa 
em zona interna (Grupo Cuiabá) metamorfisada 
e dobrada, tida como mais antiga, e zona 
externa que engloba as formações Bauxi, Puga, 
Araras, Raizama e Diamantino (Almeida, 1974, 
Figueiredo e Olivatti, 1974; Ribeiro Filho e Abreu 
Filho, 1975; Ribeiro Filho et al., 1975; Luz et al., 
1980; Schobbenhaus Filho e Oliva, 1979; Barros 
et al., 1982 e Alvarenga, 1984).

Almeida (1984) e Alvarenga e Trompette 
(1993) dividem a Faixa Paraguai em três zonas 
estruturais, individualizadas e separadas por 
falhas inversas e subverticais, denominadas: (I) 
Zona Estrutural Interna, com dobramento intenso 
e evidências de metamorfismo na fácies xisto-
verde, contendo intrusões graníticas; (II) Zona 
Estrutural Externa, dobrada, mostrando pouco 
ou nenhum metamorfismo; (III) Coberturas 
sedimentares de plataforma, estruturalmente 
onduladas, falhadas, mas não metamorfisadas 
(Figura VI.2). 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

298

Figura VI.1 - Mapa geológico do Estado do Mato Grosso, mostrando a área de ocorrência das intrusivas 
alcalinas (retângulo vermelho) do Complexo Alcalino Planalto da Serra, inserido na Faixa Paraguai (adaptado 
de Lacerda Filho et al., 2004).
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VI.3 – O COMPLEXO ALCALINO DE PLANALTO DA 
SERRA 

Na região de Planalto da Serra são poucos 
os estudos sistemáticos, geralmente restritos 
a informações coletadas na década de 70 e 
pela CPRM (Ribeiro Filho et al., 1975; Barros et 
al.,1982; Souza et al. 2012). Estudos de caráter 
econômico ou específico foram realizados por 
Lima et al., 2008, pela Universidade Federal 
do Mato Grosso (Ormond, 2006; Ganzer, 2008; 
Neder et al., 2005; Pinho et al., 2005) e por 
empresas privadas de mineração. Tendo em vista 
o restrito volume de informações específicas 
da região, optou-se por seguir a estratigrafia 
proposta por Souza et al. (2012), diferenciando-
se apenas a idade neoproterozoica do CAPS 
(Figura VI.3).

O CAPS está localizado nos municípios de 
Planalto da Serra e Nova Brasilândia, na porção 

Figura VI.2 - Coluna geológica do Cinturão Paraguai proposta por Alvarenga (1988), esquematizando 
a zonação proposta inicialmente por Almeida (1984), atualizada em Alvarenga e Trompette (1993) 
e adaptada por Stropper 2014.

centro sul do estado de Mato Grosso. Segundo 
Pinho et al. (2005) o complexo é formado por 
seis sistemas intrusivos principais alinhados 
paralelamente à direção regional (ENE), 
estendendo-se a partir das cabeceiras do Rio 
São Manoel (Córrego Chibata), a leste, até as 
cabeceiras do Rio Cuiabá (Córrego Pateiro). 
Constitui uma associação de peridotitos, 
piroxenitos alcalinos, carbonatitos e brechas 
carbonáticas, inseridos como diques em 
metadiamictitos e metargilitos do Grupo 
Cuiabá (Formação Jangada) e em mármores, 
metamargas, metargilitos e metarenitos 
atribuídos ao Grupo Araras. 

Os seis sistemas intrusivos são agrupados 
e conhecidos como Alvo Chibata-Denizar 
constituído por diques e plugs, Alvo Mutum 
constituído por um único plug, Alvo Big Valley 
formados apenas por diques e Alvo Lau-Massao 
constituído também por diques e plugs, sendo 
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dominantemente alinhados segundo a direção 
aproximada N70oE. Neder et al. (2005) afirmam 
que este cluster de intrusões coincide com as 
principais direções das estruturas da região e 
pode estar relacionado ao desenvolvimento 
de um sistema de falhas normais em um 
ambiente distensional estruturalmente paralelo 
e temporalmente posterior aos esforços 
compressivos que geraram os dobramentos 
e cavalgamentos da Faixa Paraguai. Ormond 
(2006) sugere idade Cretácea para o CAPS, visto 
que o complexo encontra-se próximo a Bacia 
do Paraná e em contexto semelhante a outras 
intrusões alcalinas já conhecidas.

Em Comin-Chiaramonti et al. (2011), De Min 
et al. (2013), Comin-Chiaromonti et al. (2014), 
datações forneceram idades de 602±16 Ma (Ar-
Ar em flogopitas), 598,2 ± 4,7 Ma (Rb-Sr em 
carbonatitos) e 601±73Ma (Errócrona Sm/Nd 
em todas as amostras) posicionando o Complexo 
Alcalino Planalto da Serra no Brasiliano, diferindo 
assim do padrão comum dos complexos alcalinos 
da borda norte da Bacia do Paraná.  Segundo 

Comin-Chiaromonti et al. (2014), as rochas 
analisadas também apresentaram resultados 
de TDM de 1,05±0,086, similar às idade modelo 
encontradas para os kamafugitos cretáceos da 
Província do Alto Paranaíba, interpretada como 
idade do principal evento metassomático que 
afetou as fontes litosféricas sobrejacentes.

VI.4 – CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA/PETRO-
LÓGICA

As melhores exposições dos litotipos 
ultramáfico-alcalinos estão condicionadas 
principalmente às drenagens. Geralmente essas 
rochas mostram textura ígnea preservada, 
indicando caráter intrusivo, com granulação 
fina a média. São rochas de coloração escura, 
compostas predominantemente por piroxênio, 
flogopita, magnetita, granada, apatita e 
carbonato (principalmente calcita). Ocorrem 
na forma de diques e apófises, ambos muito 
alterados e geralmente concordantes com o 
trend estrutural ENE. 

Figura VI.3 - Mapa geólogico local adaptado de Souza et al. (2012).
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As  rochas  encaixantes  estão  
metassomatizadas ao longo dos contatos 
com as intrusões, desenvolvendo uma faixa 
de fenitização, típica em intrusões alcalinas, 
produzida pela ação de fluídos e soluções de 
origem ígnea.

Observa-se que todo pacote sedimentar 
está dobrado e falhado, sendo pouco ou nada 
metamorfisado. A direção da foliação é N80oE 
predominando mergulhos para sul, com ângulo 
variando de 45° a 90°. Em escala de afloramento 
observam-se nitidamente dois planos estruturais 
principais, os planos N80oE, mais penetrativos, 
representam os planos de foliação S0//S1//S2 e, os 
planos N20oW, menos penetrativos, representam 
as fraturas de tensão (Figura VI.4). Os maiores 

diques alcalinos, de dimensões métricas, 
ocorrem em zonas preferenciais, encaixados nos 
metassedimentos do Grupo Cuiabá, segundo o 
trend N80oE próximos à intersecção com o trend 
N20oW. Estas estruturas NNW representam a 
última fase deformacional da área, já sob ação do 
regime rúptil. São fraturas formadas em resposta 
às ações de uma movimentação transcorrente 
dextral. A passagem gradual da cinemática 
compressiva do σ1, de direção NNW-SSE, para a 
cinemática transcorrente dextral, proporcionou 
a abertura de bacias romboédricas (pull-apart) e 
conseqüente abatimento de blocos, de direção 
NW-SE proporcionandoo espaço necessário para 
ascensão do magma (Figura VI.5). 

Figura VI.4 - Diagramas de Roseta representando os dois principais planos de descontinuidades encontrados 
na região de Planalto da Serra. O plano ENE (N80oE) representa as foliações S0//Sn//Sn+1 e o plano NW (N20oW), 
representa as fraturas T de Riedel (fraturas de tração/distensão) ou seja, Sn+2.

Figura VI.5 - Modelo petrogenético esquemático de geração do Complexo Alcalino Planalto da Serra (CAPS). 
As fases D1 e D2 correspondem às fases deformacionais descritas em Alvarenga e Trompette (1993).
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Em Stropper (2014), as rochas magmáticas do 
Complexo Planalto da Serra foram genericamente 
classificadas como bebedouritos. Entretanto, 
fases de apatititos e de calciocarbonatito, 
representando respectivamente as 
séries foscorítica e carbonatítica foram 
verificadas na forma de vênulas ou bolsões, 
predominantemente em escala microscópica. 
Pinho et al. (2005) descrevem as rochas da CAPS 
como sendo peridotitos e piroxenitos alcalinos, 
carbonatitos e brechas carbonatíticas. Comin-
Chiaramonti et al. (2014) descrevem ainda a 
ocorrência de glimeritos e carbonatitos.

Os bebedouritos se caracterizam pela 
coloração cinza escuro a preto, pela textura 
muito fina, inequigranular e, por vezes, 
porfirítica, marcada principalmente por 
microfenocristais de flogopita (1 mm), 
geralmente hipidiomórficos, imersos em uma 
matriz identificada apenas com auxílio de 
microscópio eletrônico de varredura. Junto ao 
contato é possível verificar zonações marcadas 
pelo processo de fenitização, principalmente 
flogopitização da rocha encaixante sedimentar. 
Também são comuns texturas de brechação por 
carbonato e, mais raramente, por microveios de 
apatita.

A mineralogia essencial das rochas do CAPS 
é variada, sendo composta predominantemente 
por flogopita, perovskita, clinopiroxênios, apatita 
e olivina carbonatizada ou serpentinizada. 
De forma mais restrita ocorrem titanita, 
andradita e magnetita, muitas vezes associadas 
a processos de alteração da perovskita. Os 
acessórios primários são cromita, melilita, 
ilmenita, espinélios e sulfetos (pirita, calcopirita 
e pendlandita). Calcita e flogopita podem 
ser tardias (intercumulus) ou secundárias 
(metassomáticas). Minerais tipicamente 
tardios como barita, dolomita, monazita, 

fluorita, hialofano e epidoto podem também 
ser resultantes de uma fase hidrotermal. De 
ocorrência mais restrita, foram identificados por 
EDS, alanita, ferroalanita, antigorita, vesuvianita, 
tremolita, lizardita, pirofanita, monazita, ankerita 
e silicato de ETR, além de quartzo, este último 
isolado em uma única amostra. A assembleia 
formada por tremolita, clinocloro, antigorita, 
alanita, vesuvianita e epidoto pode estar ligada 
também a processos de metamorfismo regional 
(Le Bas et al., 2002; Lastochikin et al., 2011; 
Casilha et al., 2011). Os minerais de alteração 
supergênica são o anatásio, vermiculita e clorita.

A diversidade mineralógica aliada à 
impossibilidade de realizar estudos estatísticos 
de petrografia em função da granulometria 
extremamente fina dificultou uma classificação 
detalhada das amostras estudadas. As 
ocorrências isoladas de carbonatitos e foscoritos 
são de escala microscópica não permitindo 
estudos mais detalhados dentro do atual 
contexto.

Com base nas características petrográficas 
foi possível classificar a maioria das amostras 
como bebedourito, exceto pela amostra 
399724, tratada como hidrotermalito devido 
à mineralogia composta essencialmente por 
carbonato, quartzo e clorita. Visando refinar 
a classificação petrográfica foi proposta a 
separação das amostras em três tipos de 
bebedouritos (B1, B2 e B3), eventualmente 
subdivididos em “a” e “b”:

B1a - Rocha com presença de pseudomorfocristais 
de olivina serpentinizada, grande quantidade 
de clinopiroxênio e espinélio atestam o caráter 
mais primitivo destas rochas; 

B1b - Marcado essencialmente pela ausência 
de olivina. Possui mineralogia semelhante aos 
bebedouritos B1a; 

B2 - Bebedouritos intermediários caracterizados 
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pela presença de diferentes tipos de piroxênio 
(diopsídio e aegirina), com flogopita e perovskita 
em menor proporção; 

B3a - Assembleia mineralógica compatível com 
os demais bebedouritos exceto pela presença de 
minerais de ETR;

B3b - Caracterizam-se pela maior quantidade 
de aegerina, sulfetos, calcita e minerais de ETR, 
principalmente carbonatos de ETR. 

VI.4.1 - Química de rocha total

Com um grande espectro composicional, 
tanto em termos de elementos maiores como 
de elementos traços, as rochas alcalinas muitas 
vezes tem a concentração de determinados 
elementos relacionada à concentração de 
minerais específicos. Por exemplo, Krasnova 
et al. (2004) reportam foscoritos, com SiO2 

variando de 4,5% a 35%, e MgO entre 1 e 42%, 
dependendo da concentração de silicatos como 
diopsídio, flogopita e forsterita. O ferro pode 
variar de 1% em alguns foscoritos, chegando a 
95% em magnetititos. Os teores de P2O5 estão 
predominantemente relacionados à apatita 
e podem variar de 1 a 23% (Krasnova et al., 
2004). Bebedouritos também apresentam um 
amplo espectro composicional, pois ocorrem 
normalmente como cumulados onde as variações 
modais controlam fortemente a composição 
química (e.g. Barbosa et al., 2012). Conteúdos 
extremos de elementos como Ti e P, por 
exemplo, podem ser controlados pelo acúmulo 
de perovskita e apatita, respectivamente, 
nessas rochas. Feições similares podem ser 
encontradas em carbonatitos, por exemplo, com 
a acumulação de apatita e/ou magnetita, dentre 
outros.

O caráter cumulado da maioria dos 
bebedouritos torna complicado o uso de índices 

de diferenciação baseados em elementos 
maiores. Em certos casos, o uso de elementos 
traços em diagramas normalizados é mais útil 
na discriminação destas rochas. Entretanto, 
deve-se levar em conta que alguns elementos 
tradicionalmente considerados traços em 
outras rochas ígneas podem ter concentrações 
e comportamento de elementos maiores em 
bebedouritos. Um exemplo são os elementos Ba 
e Sr que podem ser medidos, em alguns casos, na 
escala de percentagem. Outro problema comum 
está nos valores de perda ao fogo, em virtude da 
presença de carbonato e/ou flogopita primários. 
Embora muitos autores optem pelo recálculo 
das análises para base seca, tal procedimento 
não se justifica quando as fontes de aumentos 
da perda ao fogo são constituintes primários. 
Neste trabalho optou-se por tratar os dados 
originais (base “úmida”).

A composição química de rocha total foi 
determinada em 20 amostras de bebedouritos, 
sendo que os elementos maiores foram 
analisados por ICP-AES e elementos traços e 
terras raras foram analisados por ICPM-MS. Nos 
dois casos a análise foi realizada sobre amostra 
fundida com metaborato de lítio (LiBO4) no 
Laboratório Acme, Vancouver.

Os resultados das análises de rocha total de 
bebedouritos do CAPS apontam para o caráter 
primitivo dessas rochas segundo os altos valores 
de MgO (8,86 a 20,51%), assim como de TiO2 

(2,12 - 3,12%). O CaO (8,09 - 23,41%) e o K2O 
(0,05 -7,10%) apresentam variações bastante 
amplas, enquanto que SiO2 e Al2O3 estão abaixo 
de 39,20% e 8,63% respectivamente. O número 
de Mg varia de 45,75 a 57,88 e normalmente 
apresenta correlação positiva com elementos 
traços como Ni e Cr. 

Os intervalos de Ni (226 – 521 ppm) e 
Cr (226 – 568 ppm) são consistentes com o 
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caráter ultramáfico dos bebedouritos do CAPS. 
Os elementos como Rb (6,2 - 362,2 ppm) e Ba 
(458 – 6761 ppm) apresentam grande variação, 
possivelmente relacionada à abundância de 
flogopita. Elementos como Nb (132 – 282 
ppm), Zr (182- 340 ppm), Hf (4,2 - 7,1 ppm), Y 
(23 - 40,7 ppm), Ta (1,8 - 9,7 ppm) e Th (17,3 
- 40,9 ppm) têm valores relativamente baixos 
para este tipo de magma, sugerindo um estágio 
pouco evoluído. O escândio tem intervalos entre 
18 a 24 ppm, compatível com rochas ricas em 
piroxênios (Horovitz, 1975).

Os diagramas multielementares normalizados 
ao condrito da figura VI.6 mostram pronunciadas 
anomalias negativas de K e Rb nas rochas do 
grupo B1b e B3b enquanto que nos bebedouritos 
B1a e B2 estas anomalias são mais incipientes. 
Pares de anomalias negativas nestes elementos 
têm sido interpretados como indicativos de 
retenção de flogopita na área-fonte mantélica 
(e.g. Gibson et al., 1995, Província Ígnea do 
Alto Paranaíba). Entretanto no caso do CAPS, 
as rochas menos evoluídas nos grupos B1 
(B1a) e B3 (B3a) mostram anomalias negativas 
bem menos pronunciadas de K e Rb do que 
seus equivalentes mais evoluídos (B1b e B3b, 
respectivamente), sugerindo que algum processo 
evolutivo, possivelmente fracionamento de 
cumulados ricos em flogopita, é responsável 
pela intensificação dessa assinatura. 

O La apresenta uma anomalia positiva 
relativamente fraca em todas as rochas do 
CAPS. O Sr é marcado por um leve pico negativo 
em todas as amostras. Esta pequena anomalia 
negativa de Sr está presente também nos 
kamafugitos de Uganda e em kamafugitos da 
Província Alto Paranaíba (e.g. Gibson et al., 
1995) e da Província Alcalina de Goiás (Brod 
et al., 2005) e parece ser uma característica da 
fonte mantélica de kamafugitos, possivelmente 

rica em clinopiroxênio. O fósforo apresenta 
comportamento variável em todos os grupos, 
provavelmente marcado por efeito de 
acumulação de apatita. 

Os padrões de ETR dos bebedouritos do 
CAPS são apresentados na figura VI.7. Estes 
padrões são suaves e íngremes, mostrando um 
forte enriquecimento de ETRL em relação aos 
ETRP, comportamento tipíco de rochas alcalinas 
(Van Wambeke, 1964). O forte paralelismo 
observado entre os padrões dos diferentes 
grupos de bebedouritos do CAPS sugere que não 
há envolvimento de fontes mantélicas muito 
diferentes na sua gênese. O comportamento 
anômalo dos ETRP, com alteração e, localmente, 
inversão da pendente, pode ser relacionado a 
produtos de imiscibilidade de líquidos, conforme 
descrito por Brod (1999) e Brod et al. (2013) 
para os complexos alcalino-carbonatíticos do 
Alto Paranaíba. As razões La/Lu normalizados 
pelo condrito apresentam intervalos entre 69,6 
e 146,5. Já as razões de La/Sm(N) variam entre 
5,72 e 8,33. 

Tendo em vista o caráter ultrapotássico 
das rochas do CAPS destacado por diferentes 
autores (Pinho et al., 2005; Neder et al., 2005; 
Ormond, 2006) e em virtude do caráter de 
extrema instauração em sílica, o que dificulta o 
uso de diagramas de classificação como o de Cox 
et al. (1979) e Le Maitre et al. (1989), utilizou-
se os critérios descritos em Foley et al. (1987) 
para classificação das amostras estudadas. 
Segundo Foley et al. (1987), são consideradas 
ultrapotássicas as rochas que apresentam  
razão K2O/Na2O maior que 2, e tanto K2O 
quanto MgO mais altos que 3%. Verifica-se que 
os valores de MgO variam de 8,86 a 20,51% e 
as razões K2O/Na2O variam de 3 a acima de 
800 devido ao Na2O extremamente baixo, 
satisfazendo as condições sugeridas por Foley 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

305

nestes critérios. O K2O apresenta valores abaixo 
do valor estipulado. Feição similar foi observada 
em kamafugitos do Alto Paranaíba (Gibson et al., 
1995, Brod et al., 2000) e da Província Alcalina 
de Goiás (Junqueira-Brod et al., 2004; Brod et 
al., 2005). A identificação de kalsilita naquelas 
rochas as caracteriza como kamafugitos e a 
grande variação nos teores de K2O, assim como 
na razão K2O/Na2O, tem sido interpretada como 
produto da mobilidade do potássio e do sódio 
em processos de carbonatação e silificação 
subsolidus.

Apesar do fato de as rochas ultrapotássicas 
máficas serem volumetricamente pequenas 
em escala global, a heterogeneidade na sua 
composição química em termos de elementos 

maiores é grande. Em Foley et al. (1987) e 
Foley (1992), as rochas ultrapotássicas são 
agrupadas em três grandes grupos: Grupo I, 
lamproítos, caracterizados principalmente pelo 
baixo CaO, Al2O3 e Na2O e alta razão K2O/Al2O3, 
conteúdo de TiO2 e razão extremamente alta 
de K/Na. Grupo II, kamafugitos, se caracterizam 
pelo baixo teor de SiO2, Al2O3 e Na2O, alto CaO 
e variável razão K2O/Al2O3. O grupo III (tipo 
Província Romana) se caracteriza pelo alto teor 
de Al2O3, baixo TiO2 e baixa razão de K2O/Al2O3. 
Na figura VI.6, os diagramas binários baseados 
em Foley et al. (1987) mostram invariavelmente 
uma proximidade das amostras do CAPS com o 
campo dos kamafugitos.

Figura VI.6 - Diagramas multielementares normalizados pelo condrito apresentando os três tipos de 
bebedouritos em comparação com o padrão dos kamafugitos de Uganda. Fatores de normalização de Boynton 
(1984).
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Figura VI.7 - Diagramas de ETR normalizados pelo condrito dos diferentes tipos de bebedouritos do CAPS. 
Fator de normalização de Boynton (1984).

Ressalta-se aqui que os valores de SiO2 abaixo 
de 39,2%, alto teor de CaO e Al2O3 relativamente 
baixo são características do Grupo II, se 
comparados com os grupos I e III de Foley et al. 
(1987). Outras características são o Na2O baixo, a 
presença de melilita e perovskita verificados em 
lâminas petrográficas do CAPS. Por outro lado, 
não foi identificada a presença de kalsilita, que 
é um mineral essencial dos kamafugitos. Assim, 
a mineralogia das rochas do CAPS não garante a 
sua classificação como kamafugitos no sentido 
petrográfico, mas a sua afinidade geoquímica 
com kamafugitos é bastante evidente, pelo 
menos em termos de elementos maiores. A figura 

VI.8 também compara as rochas de afinidade 
kamafugítica do CAPS com kamafugitos e rochas 
ultrapotásssicas similares (flogopita picritos) da 
Província do Alto Paranaíba e com kamafugitos 
da Província Alcalina de Goiás. 

Em termos de elementos menores, a 
afinidade dos bebedouritos do CAPS com 
rochas kamafugíticas também é evidenciada 
por diagramas Th/Yb versus Ta/Yb e Th/Zr 
versus Nb/Zr (Figura VI.9). Ambos os diagramas 
mostram que as rochas do CAPS situam-se na 
porção mais enriquecida da faixa de rochas 
derivadas de fontes mantélicas em ambientes 
não relacionados a subducção. 
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Figura VI.8 - Diagramas de classificação para rochas ultrapotássicas de Foley et al. (1987), apresentando a 
afinidade kamafugítica das rochas do CAPS. Também são apresentados os campos de kamafugitos (tracejado) 
e flogopita picritos (sombreado cinza) da Província Ígnea do Alto Paranaíba de Brod et al. (2000). Os kamafugitos 
da Província Alcalina de Goiás são apresentados em sombreado laranja. Fonte dos dados: Moraes (1984), 
Danni et al. (1990), Danni (1994), Junqueira-Brod (1998), Sgarbi e Gaspar (2002) e Brod et al. (2005).
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Também fica bastante evidente a similaridade 
química dos bebedouritos do CAPS com os 
kamafugitos da APIP, da Província Alcalina de 
Goiás e de Toro-Ankole, e sua considerável 
diferença em relação aos kamafugitos italianos, 

Província Romana e rochas potássicas do leste do 
Paraguai. Em relação às rochas alcalinas sódicas 
do leste do Paraguai, apenas os bebedouritos 
B1a apresentaram-se semelhantes em função 
dos valores relativamente baixos de Nb e Ta.

Figura VI.9 - Diagrama Th/Yb versus Ta/Yb apresentando a composição dos bebedouritos da CAPS. Dados 
para rochas potássicas e sódicas do Paraguai são de Comin-Chiaramonti et al. (1997), Kamafugitos italianos 
são de Conticelli and Peccerillo (1992) e Província Romana de Peccerillo et al. (1988). Rochas da APIP são de 
Gibson et al. (1995) e Brod et al. (2000). Outros campos são de Wilson (1989). Diagrama Th/Zr versus Nb/
Zr mostrando os bebedouritos do CAPS. Também são plotados os flogopita picritos da APIP de Gibson et 
al. (1995) e Brod et al. (2000), além de rochas potássicas do Paraguai de Comin-Chiaramonti et al. (1997), 
kamafugitos italianos de Conticelli & Peccerillo (1992) e Peccerillo et al. (1988).
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Nos diagramas multielementares 
normalizados ao condrito da figura VI.6 
foi plotado para comparação o padrão 
dos kamafugitos de Uganda. O padrão de 
amostras do CAPS apresenta enriquecimento 
em elementos incompatíveis e inclinação 
semelhante ao dos kamafugitos do Rift Africano, 
mas é mais irregular, com uma maior quantidade 
de anomalias, provavelmente devidas à extração 
ou acumulação de minerais específicos. 
Características possivelmente herdadas da 
fonte, como pequenas anomalias negativas 
de Rb, K e Sr, sugerem uma fonte mantélica 
metassomatizada, rica em clinopiroxênio, para 
os bebedouritos do CAPS.

VI.5 - DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

Além das dificuldades intrínsecas ao 
estudo de rochas alcalinas, principalmente 
em função de sua variabilidade mineralógica e 
heterogeneidades, muitas das amostras do CAPS 
apresentam granulação muito fina, dificultando 
o uso de diversas ferramentas tradicionais e 
exigindo a aplicação de métodos alternativos, 
como microscopia eletrônica de varredura, para 
identificação das fases minerais. A integração dos 
dados obtidos nas diversas etapas do trabalho 
permitiu realizar as seguintes discussões e 
extrair conclusões importantes.

Com base em indícios de campo (Souza, 
informação verbal ) e a idade de cerca de 600 
Ma (Comin-Chiaramonti et al., 2011, De Min 
et al., 2013), os bebedouritos do CAPS estão 
encaixados nas rochas do Grupo Cuiabá e do 
Grupo Araras. As formações Nobres e Pacu, que 
compõem o Grupo Araras têm seu ambiente 
de sedimentação interpretado por Souza et 
al. (2012) como uma bacia do tipo rift, com 
rápida evolução para plataforma carbonática 
em margem continental aberta. Este ambiente 

geológico é compatível com a geração e 
instalação de magmas ultrapotássicos como 
kamafugitos. 

Diversos estudos experimentais propõem que 
a gênese dos kamafugitos envolve diferentes 
graus de fusão parcial de clinopiroxenito, 
peridotito enriquecido em K, granada/espinélio 
lherzolito ou flogopita piroxenito (Edgar et 
al.1976, 1980; Lloyd et al. 1987; Foley et al. 
1987; Lloyd et al. 1991), sempre controlado 
por altas razões H2O/CO2. Entretanto, o alto 
Ca e Sc dos kamafugitos são indicativos de 
uma fonte mantélica rica em clinopiroxênio. 
O mecanismo admitido para formação desta 
fonte mineralógica é a conversão do manto 
harzburgítco ou lherzolítico para manto 
wehrlítico em função da reação das rochas do 
manto com fusões ou fluídos carbonatíticos de 
composição dolomítica (por exemplo, Dalton 
& Wood, 1993), possivelmente a pressões 
relativamente baixas (<25 kbars) e equivalentes 
a 75 km de profundidade no manto. Esta é 
também a ordem de profundidade estimada 
para a geração dos magmas responsáveis pela 
formação de complexos alcalino-carbonatíticos 
como os da Província Alto Paranaíba (Gibson et 
al., 1995).

Outra questão que deve ser abordada é a 
deformação e o metamorfismo do conjunto de 
rochas que compõem a Faixa Paraguai. Segundo 
Alvarenga & Trompette (1993), as rochas da Faixa 
Paraguai são afetadas por um metamorfismo 
genericamente caracterizado como de grau 
baixo. Tal evento teria ocorrido entre 550 e 
500 Ma (Lacerda Filho et al., 2004) indicando 
que as rochas do CAPS passaram por este 
evento. Entretanto, a deformação, em função 
do contraste reológico entre os níveis pelíticos 
das rochas encaixantes e bebedouritos, fica 
muito restrita ou até mesmo ausente das rochas 
do CAPS. Assim, diante da falta de evidência 
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deformacional podem surgir dúvidas quanto ao 
efeito do metamorfismo regional nas rochas do 
CAPS. 

Entretanto, associações mineralógicas 
como tremolita + clinocloro + serpentina, de 
ampla ocorrência no bebedouritos do CAPS, 
são típicas de metamorfismo regional em 
rochas ultramáficas (Lastochkin et al., 2011; 
Bucher e Grapes, 2011). Vesuvianita, granadas 
com baixo Ti e alanita compõem assembleias 
metamórficas descritas por Casillas et al. (2011) 
em metacarbonatitos. A ocorrência de hialofano 
pode indicar a remobilização do Ba que, por 
sua vez, ocorre em alto teor em algumas das 
flogopitas. Segundo Lastochkin et al. (2011), 
a recristalização de carbonatos e apatitas em 
função do metamorfismo regional fácies xisto 
verde gera minerais como monazita e alanita 
em função da remobilização de ETR. Processos 
metassomáticos intrínsecos a intrusões alcalinas 
possivelmente se superpuseram às paragêneses 
primárias, dificultando a determinação clara 
tanto das paragêneses originais, quanto das 
paragêneses de metamorfismo regional. Estudos 
detalhados de temperatura e pressão em 
minerais, isótopos e análise química de minerais 
tidos como metamórficos podem caracterizar 
melhor os resultados do metamorfismo regional 
nas rochas do CAPS.

O potencial mineral das rochas do CAPS 
é diminuído pelo baixo grau de evolução 
magmática, marcado pela ausência, até 
o momento, de volumes significativos de 
rochas das séries foscorítica e carbonatítica. 
Considerando-se que as mineralizações podem 
estar relacionadas a processos de diferenciação 
magmática seja por acumulação de cristais 
ou por concentração como liquido residual 
ou em fluidos hidrotermais tardios ou, ainda, 
como produto de imiscibilidade de líquidos, a 

ausência ou o desenvolvimento limitado destes 
processos reduz o potencial de formação de 
depósitos econômicos, embora não o elimine. 
Outro processo de concentração para formação 
de depósitos econômicos seria a redução de 
volume, por lixiviação, durante a formação 
do solo, gerando concentrações residuais 
supergênicas. Entretanto, as formas de instalação 
como diques e plugs dificultam a acumulação 
de apatita e outros minerais nos protominérios 
magmáticos (Ribeiro, 2008). Além disso, o 
volume conhecido de rochas bebedouríticas 
do CAPS é relativamente pequeno, reduzindo 
também o potencial de mineralização. Uma 
possível nova ocorrência é citada por Chiarini 
et al. (2010) que descrevem uma anomalia 
geofísica localizada na borda da Bacia do Paraná 
(aproximadamente: 54°14'30''W, 14°47'30''S), 
com amplitude relativamente superior às 
demais, grande comprimento de onda e ausência 
de resposta gamaespectrométrica sugerindo 
corpo causativo não aflorante. Diversas outras 
anomalias geofísicas na região ainda necessitam 
ser investigadas.

O Complexo Alcalino Planalto da Serra, 
portanto, pode ser considerado como formado 
predominantemente por intrusões na forma 
de diques e plugs orientados segundo o trend 
regional N70oE. As encaixantes são rochas 
metassedimentares atribuídas ao Grupo 
Cuiabá e ao Grupo Araras da Faixa Paraguai. 
As rochas alcalinas do CAPS são classificadas 
como silicáticas da série bebedourítica. Essas 
rochas são, na sua maioria, cumulados finos, 
formados essencialmente por variações modais 
de clinopiroxênio, flogopita, perovskita, apatita 
e olivina carbonatizada ou serpentinizada. Esta 
composição mineralógica não se encaixa em 
nenhum esquema tradicional de classificação de 
rochas ígneas, mas coincide com a definição de 
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bebedouritos, discutida em detalhe por Barbosa 
et al. (2012). Outras feições características 
são granulação fina, ausência de plagioclásio, 
nefelina e outros feldpatóides.

Os bebedouritos que compõem o CAPS são 
separados em três grupos, com base em sua 
composição modal, assembleia mineralógica, 
química mineral e química de rocha total: 

B1a - Rocha mais primitiva do complexo 
com presença de pseudomorfoscristais de 
olivina serpentinizada, grande quantidade de 
clinopiroxênio e espinélio, além de minerais 
como melanita, andradita e flogopita com 
características químicas mais primitivas. Esse 
tipo é restrito às rochas dos alvos Lau Massau e 
Chibata;

B1b - Marcado essencialmente pela ausência 
de olivina. Possui mineralogia semelhante aos 
bebedouritos B1a, mas as características de 
química mineral não evidenciam um caráter tão 
primitivo sobrepondo-se, em muitos casos, aos 
bebedouritos mais evoluídos;

B2 - Bebedouritos intermediários caracterizados 
pela presença de diferentes tipos de piroxênio 
(diopsídio e aegirina), com flogopita e perovskita 
em menor proporção, e amplos intervalos de 
variação de química mineral;

B3a - Assembleia mineralógica compatível com 
os demais bebedouritos exceto pela presença de 
minerais de ETR. Características químicas difusas, 
muitas vezes se sobrepondo aos bebedouritos 
B2; 

B3b - Caracterizam-se pela maior quantidade 
de aegerina, sulfetos, calcita e minerais de 
ETR, principalmente carbonatos de ETR. As 
soluções sólidas relevantes apresentam maior 
enriquecimento em termos finais evoluídos. 

Em termos de distribuição geográfica, é 
possível afirmar que o alvo Mutum é formado 
por toda sequência de evolução (B1, B2 e B3), 

exceto pela ausência dos bebedouritos B1a. 
Estes últimos, que são as rochas mais primitivas 
encontradas, estão restritos aos alvos Lau 
Massau e Chibata.

A afinidade kamafugítica dos bebedouritos 
do CAPS se caracteriza pelo baixo teor de SiO2, 
Al2O3 e Na2O, alto CaO e variável razão K2O/
Al2O3, critérios atendidos pela ampla maioria 
das amostras do CAPS. Outras características 
são a presença de melilita e perovskita (Foley 
et al., 1987). A presença de perovskita primária 
indica um alto grau de instauração em sílica dos 
magmas do CAPS. Embora a mineralogia destas 
rochas não garanta a sua classificação como 
kamafugitos no sentido petrográfico, tendo em 
vista que até o momento não foi identificada a 
presença de kalsilita, sua afinidade geoquímica 
com kamafugitos é evidente, pelo menos em 
termos de elementos maiores.

Com relação a elementos menores, a afinidade 
dos bebedouritos do CAPS com kamafugitos 
também é evidenciada por diagramas Th/
Yb versus Ta/Yb e Th/Zr versus Nb/Zr. Nesses 
diagramas as rochas do CAPS apresentam 
características muito similares aos kamafugitos 
das províncias do Alto Paranaíba (APIP), de 
Goiás (GAP) e da região de Toro-Ankole, na 
África, e consideráveis diferenças em relação 
aos kamafugitos italianos, Província Romana e 
rochas potássicas do leste do Paraguai os quais 
possuem razões Nb/Zr e Ta/Yb mais baixas. 

Com base na química mineral e nas 
características petrográficas, propõe-se 
que a evolução magmática do CAPS tenha 
ocorrido principalmente a partir de um magma 
silicatado, o que é consistente com a ausência 
de volumes significativos de liquido magmático 
residual saturado em carbonatos e apatita. 
Alternativamente, se um líquido mais evoluído 
foi gerado durante a diferenciação do complexo, 
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ele pode ter se alojado em porções superiores 
da crosta, e ter sido erodido.

Além da fusão parcial, a cristalização 
fracionada, metassomatismo e imiscibilidade de 
líquidos são considerados os mais importantes 
mecanismos de diferenciação de magmas 
alcalinos e carbonatíticos. A maioria das 
evidências aponta que os bebedouritos do CAPS 
evoluíram por cristalização fracionada, dada 
progressão de bebedouritos com resquícios de 
olivina (B1a) para bebedouritos com percentual 
modal maior de carbonatos e características 
químicas mais evoluídas (B3b). Tanto entre os 
bebedouritos B1 quanto B2 é possível verificar o 
efeito do aumento da atividade de sílica sobre os 
minerais de Ca e Ti, os quais podem ser utilizados 
como medida relativa de instauração de SiO2 no 
magma. Este aumento dos teores de sílica pode 
ser atribuído tanto à cristalização fracionada 
quanto à imiscibilidade de líquidos. O processo 
de metassomatismo pode estar ligado à fase 
mineralógica que forma a porção mais fina dos 
bebedourito formada por flogopita fina, granada 
e apatita. Apesar da ausência de texturas que 
indicam imiscibilidade de líquidos, a presença 
de vênulas e micro bolsões de calcita associados 
a consideráveis variações nos valores de Th, Nb, 
Ta, Zr e Hf sugerem a presença deste mecanismo 
de diferenciação magmática (Brod et. al., 2013). 
Além disso, O comportamento anômalo dos 
ETRP, com mudança e, localmente, inversão 
da pendente, pode também ser relacionado a 
produtos de imiscibilidade de líquidos, mesmo 
que de forma restrita, conforme descrito por 
Brod (1999) e Brod et al. (2013) para os complexos 
alcalino-carbonatíticos do Alto Paranaíba.

Constituintes como MgO e SiO2, 
tradicionalmente utilizados como índices de 
diferenciação não variam de forma sistemática 
nos bebedouritos do CAPS, mas a composição 

química de minerais individuais permite 
reconhecer uma evolução magmática de B1 para 
B3, possivelmente com episódios de recorrência.

Admitindo-se como magma parental uma 
composição semelhante aos flogopita picritos 
dos complexos da APIP (Brod, 1999; Brod 
et al., 2000), os magmas do CAPS evoluiram  
dominantemente por cristalização fracionada. 
A acumulação de perovskita e olivina (B1a) 
provoca um aumento de P2O5 e CO2 no magma, 
mas não o suficiente para geração de um 
líquido imiscível, principalmente se se levar 
em consideração a quantidade de carbonato 
intercumulus presente nos bebedouritos B2 e 
B3a. Episódios de recristalização subsolidus, 
possivelmente associados a metassomatismo 
tardio, bem como a superimposição de uma 
paragênese metamórfica de facies xisto verde 
também são reconhecíveis.
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VI.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Estado do Mato Grosso constitui o maior 
consumidor de nutrientes para a agro-indústria 
do país, respondendo por 18% do consumo de 
fertilizantes nacional (ANDA, 2013). Nesta região 
encontra-se inserido o Complexo Alcalino de 
Planalto da Serra (CAPS), composto por rochas 
alcalinas e carbonatíticas com potencial para 
depósitos de fosfato. A região onde está inserido 
o Complexo Alcalino Planalto da Serra (CAPS) 
foi alvo de estudos no Projeto Fosfato Brasil 
visando a delineação de outros corpos alcalino-
carbonatíticos com métodos prospectivos entre 
os anos de 2009 e 2010 (Abreu Filho et al. 2011). 
Desde o período da realização deste trabalho, os 
estudos avançaram na caracterização petrológica 
e geocronologia do complexo (Stropper, 2014; 
De Min et al., 2013, Comin-Chiaramonti et al., 
2014). Este capítulo apresenta uma síntese das 
características deste complexo com base nos 
novos trabalhos existentes, especialmente em 
dados inéditos de Stropper (2014).

VI.2 – GEOLOGIA REGIONAL

O Complexo Alcalino de Planalto da Serra 
está inserido na Faixa Paraguai que, por sua vez, 
constitui uma área de dobramentos polifásicos 
do Ciclo Brasiliano (Almeida, 1965) situada na 
porção ocidental da Província Tocantins (Almeida, 
1977). Esta província compõe a porção central 
do Brasil e constitui um sistema de orógenos 
brasilianos formados por núcleos e fragmentos 
antigos envoltos por cinturões móveis 
neoproterozoicos (Faixas Brasília, Paraguai e 
Araguaia), resultantes da convergência e colisão 
de três blocos continentais: Cráton Amazônico, 
a oeste; Cráton São Francisco, a leste e; Cráton 
Paranapanema, a sudoeste) (Figura VI.1). 

Especificamente, a Faixa Paraguai (Almeida, 
1965) apresenta um formato de arco convexo na 

direção SE e estende-se desde o Paraguai e Bolívia, 
passando por Corumbá, até a região de Cuiabá, 
onde se inflete para leste com extensão de 1.500 
km e largura média de 300 km. Almeida (1968) 
destaca três estágios estruturais, separados 
por discordâncias e mudanças contrastantes 
na litologia, associados a uma zonalidade 
tectônica e dispostos em longas e estreitas 
faixas paralelas à borda do cráton. O primeiro 
estágio, supostamente mais antigo, estaria 
correlacionado às rochas pelíticas com caráter 
flysch, metamorfisadas e intensamente dobradas 
do Grupo Cuiabá. Diamictitos do Grupo Jangada, 
atualmente referenciados como Formação 
Puga, cobertos pelas sucessões carbonáticas 
do Grupo Corumbá, corresponderiam ao 
estágio intermediário. O superior refere-se aos 
metassedimentos do Grupo Alto Paraguai, com 
sedimentação molássica na porção inferior. 

Diversos autores propuseram a divisão da faixa 
em zona interna (Grupo Cuiabá) metamorfisada 
e dobrada, tida como mais antiga, e zona 
externa que engloba as formações Bauxi, Puga, 
Araras, Raizama e Diamantino (Almeida, 1974, 
Figueiredo e Olivatti, 1974; Ribeiro Filho e Abreu 
Filho, 1975; Ribeiro Filho et al., 1975; Luz et al., 
1980; Schobbenhaus Filho e Oliva, 1979; Barros 
et al., 1982 e Alvarenga, 1984).

Almeida (1984) e Alvarenga e Trompette 
(1993) dividem a Faixa Paraguai em três zonas 
estruturais, individualizadas e separadas por 
falhas inversas e subverticais, denominadas: (I) 
Zona Estrutural Interna, com dobramento intenso 
e evidências de metamorfismo na fácies xisto-
verde, contendo intrusões graníticas; (II) Zona 
Estrutural Externa, dobrada, mostrando pouco 
ou nenhum metamorfismo; (III) Coberturas 
sedimentares de plataforma, estruturalmente 
onduladas, falhadas, mas não metamorfisadas 
(Figura VI.2). 
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Figura VI.1 - Mapa geológico do Estado do Mato Grosso, mostrando a área de ocorrência das intrusivas 
alcalinas (retângulo vermelho) do Complexo Alcalino Planalto da Serra, inserido na Faixa Paraguai (adaptado 
de Lacerda Filho et al., 2004).
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VI.3 – O COMPLEXO ALCALINO DE PLANALTO DA 
SERRA 

Na região de Planalto da Serra são poucos 
os estudos sistemáticos, geralmente restritos 
a informações coletadas na década de 70 e 
pela CPRM (Ribeiro Filho et al., 1975; Barros et 
al.,1982; Souza et al. 2012). Estudos de caráter 
econômico ou específico foram realizados por 
Lima et al., 2008, pela Universidade Federal 
do Mato Grosso (Ormond, 2006; Ganzer, 2008; 
Neder et al., 2005; Pinho et al., 2005) e por 
empresas privadas de mineração. Tendo em vista 
o restrito volume de informações específicas 
da região, optou-se por seguir a estratigrafia 
proposta por Souza et al. (2012), diferenciando-
se apenas a idade neoproterozoica do CAPS 
(Figura VI.3).

O CAPS está localizado nos municípios de 
Planalto da Serra e Nova Brasilândia, na porção 

Figura VI.2 - Coluna geológica do Cinturão Paraguai proposta por Alvarenga (1988), esquematizando 
a zonação proposta inicialmente por Almeida (1984), atualizada em Alvarenga e Trompette (1993) 
e adaptada por Stropper 2014.

centro sul do estado de Mato Grosso. Segundo 
Pinho et al. (2005) o complexo é formado por 
seis sistemas intrusivos principais alinhados 
paralelamente à direção regional (ENE), 
estendendo-se a partir das cabeceiras do Rio 
São Manoel (Córrego Chibata), a leste, até as 
cabeceiras do Rio Cuiabá (Córrego Pateiro). 
Constitui uma associação de peridotitos, 
piroxenitos alcalinos, carbonatitos e brechas 
carbonáticas, inseridos como diques em 
metadiamictitos e metargilitos do Grupo 
Cuiabá (Formação Jangada) e em mármores, 
metamargas, metargilitos e metarenitos 
atribuídos ao Grupo Araras. 

Os seis sistemas intrusivos são agrupados 
e conhecidos como Alvo Chibata-Denizar 
constituído por diques e plugs, Alvo Mutum 
constituído por um único plug, Alvo Big Valley 
formados apenas por diques e Alvo Lau-Massao 
constituído também por diques e plugs, sendo 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

300

dominantemente alinhados segundo a direção 
aproximada N70oE. Neder et al. (2005) afirmam 
que este cluster de intrusões coincide com as 
principais direções das estruturas da região e 
pode estar relacionado ao desenvolvimento 
de um sistema de falhas normais em um 
ambiente distensional estruturalmente paralelo 
e temporalmente posterior aos esforços 
compressivos que geraram os dobramentos 
e cavalgamentos da Faixa Paraguai. Ormond 
(2006) sugere idade Cretácea para o CAPS, visto 
que o complexo encontra-se próximo a Bacia 
do Paraná e em contexto semelhante a outras 
intrusões alcalinas já conhecidas.

Em Comin-Chiaramonti et al. (2011), De Min 
et al. (2013), Comin-Chiaromonti et al. (2014), 
datações forneceram idades de 602±16 Ma (Ar-
Ar em flogopitas), 598,2 ± 4,7 Ma (Rb-Sr em 
carbonatitos) e 601±73Ma (Errócrona Sm/Nd 
em todas as amostras) posicionando o Complexo 
Alcalino Planalto da Serra no Brasiliano, diferindo 
assim do padrão comum dos complexos alcalinos 
da borda norte da Bacia do Paraná.  Segundo 

Comin-Chiaromonti et al. (2014), as rochas 
analisadas também apresentaram resultados 
de TDM de 1,05±0,086, similar às idade modelo 
encontradas para os kamafugitos cretáceos da 
Província do Alto Paranaíba, interpretada como 
idade do principal evento metassomático que 
afetou as fontes litosféricas sobrejacentes.

VI.4 – CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA/PETRO-
LÓGICA

As melhores exposições dos litotipos 
ultramáfico-alcalinos estão condicionadas 
principalmente às drenagens. Geralmente essas 
rochas mostram textura ígnea preservada, 
indicando caráter intrusivo, com granulação 
fina a média. São rochas de coloração escura, 
compostas predominantemente por piroxênio, 
flogopita, magnetita, granada, apatita e 
carbonato (principalmente calcita). Ocorrem 
na forma de diques e apófises, ambos muito 
alterados e geralmente concordantes com o 
trend estrutural ENE. 

Figura VI.3 - Mapa geólogico local adaptado de Souza et al. (2012).
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As  rochas  encaixantes  estão  
metassomatizadas ao longo dos contatos 
com as intrusões, desenvolvendo uma faixa 
de fenitização, típica em intrusões alcalinas, 
produzida pela ação de fluídos e soluções de 
origem ígnea.

Observa-se que todo pacote sedimentar 
está dobrado e falhado, sendo pouco ou nada 
metamorfisado. A direção da foliação é N80oE 
predominando mergulhos para sul, com ângulo 
variando de 45° a 90°. Em escala de afloramento 
observam-se nitidamente dois planos estruturais 
principais, os planos N80oE, mais penetrativos, 
representam os planos de foliação S0//S1//S2 e, os 
planos N20oW, menos penetrativos, representam 
as fraturas de tensão (Figura VI.4). Os maiores 

diques alcalinos, de dimensões métricas, 
ocorrem em zonas preferenciais, encaixados nos 
metassedimentos do Grupo Cuiabá, segundo o 
trend N80oE próximos à intersecção com o trend 
N20oW. Estas estruturas NNW representam a 
última fase deformacional da área, já sob ação do 
regime rúptil. São fraturas formadas em resposta 
às ações de uma movimentação transcorrente 
dextral. A passagem gradual da cinemática 
compressiva do σ1, de direção NNW-SSE, para a 
cinemática transcorrente dextral, proporcionou 
a abertura de bacias romboédricas (pull-apart) e 
conseqüente abatimento de blocos, de direção 
NW-SE proporcionandoo espaço necessário para 
ascensão do magma (Figura VI.5). 

Figura VI.4 - Diagramas de Roseta representando os dois principais planos de descontinuidades encontrados 
na região de Planalto da Serra. O plano ENE (N80oE) representa as foliações S0//Sn//Sn+1 e o plano NW (N20oW), 
representa as fraturas T de Riedel (fraturas de tração/distensão) ou seja, Sn+2.

Figura VI.5 - Modelo petrogenético esquemático de geração do Complexo Alcalino Planalto da Serra (CAPS). 
As fases D1 e D2 correspondem às fases deformacionais descritas em Alvarenga e Trompette (1993).



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

302

Em Stropper (2014), as rochas magmáticas do 
Complexo Planalto da Serra foram genericamente 
classificadas como bebedouritos. Entretanto, 
fases de apatititos e de calciocarbonatito, 
representando respectivamente as 
séries foscorítica e carbonatítica foram 
verificadas na forma de vênulas ou bolsões, 
predominantemente em escala microscópica. 
Pinho et al. (2005) descrevem as rochas da CAPS 
como sendo peridotitos e piroxenitos alcalinos, 
carbonatitos e brechas carbonatíticas. Comin-
Chiaramonti et al. (2014) descrevem ainda a 
ocorrência de glimeritos e carbonatitos.

Os bebedouritos se caracterizam pela 
coloração cinza escuro a preto, pela textura 
muito fina, inequigranular e, por vezes, 
porfirítica, marcada principalmente por 
microfenocristais de flogopita (1 mm), 
geralmente hipidiomórficos, imersos em uma 
matriz identificada apenas com auxílio de 
microscópio eletrônico de varredura. Junto ao 
contato é possível verificar zonações marcadas 
pelo processo de fenitização, principalmente 
flogopitização da rocha encaixante sedimentar. 
Também são comuns texturas de brechação por 
carbonato e, mais raramente, por microveios de 
apatita.

A mineralogia essencial das rochas do CAPS 
é variada, sendo composta predominantemente 
por flogopita, perovskita, clinopiroxênios, apatita 
e olivina carbonatizada ou serpentinizada. 
De forma mais restrita ocorrem titanita, 
andradita e magnetita, muitas vezes associadas 
a processos de alteração da perovskita. Os 
acessórios primários são cromita, melilita, 
ilmenita, espinélios e sulfetos (pirita, calcopirita 
e pendlandita). Calcita e flogopita podem 
ser tardias (intercumulus) ou secundárias 
(metassomáticas). Minerais tipicamente 
tardios como barita, dolomita, monazita, 

fluorita, hialofano e epidoto podem também 
ser resultantes de uma fase hidrotermal. De 
ocorrência mais restrita, foram identificados por 
EDS, alanita, ferroalanita, antigorita, vesuvianita, 
tremolita, lizardita, pirofanita, monazita, ankerita 
e silicato de ETR, além de quartzo, este último 
isolado em uma única amostra. A assembleia 
formada por tremolita, clinocloro, antigorita, 
alanita, vesuvianita e epidoto pode estar ligada 
também a processos de metamorfismo regional 
(Le Bas et al., 2002; Lastochikin et al., 2011; 
Casilha et al., 2011). Os minerais de alteração 
supergênica são o anatásio, vermiculita e clorita.

A diversidade mineralógica aliada à 
impossibilidade de realizar estudos estatísticos 
de petrografia em função da granulometria 
extremamente fina dificultou uma classificação 
detalhada das amostras estudadas. As 
ocorrências isoladas de carbonatitos e foscoritos 
são de escala microscópica não permitindo 
estudos mais detalhados dentro do atual 
contexto.

Com base nas características petrográficas 
foi possível classificar a maioria das amostras 
como bebedourito, exceto pela amostra 
399724, tratada como hidrotermalito devido 
à mineralogia composta essencialmente por 
carbonato, quartzo e clorita. Visando refinar 
a classificação petrográfica foi proposta a 
separação das amostras em três tipos de 
bebedouritos (B1, B2 e B3), eventualmente 
subdivididos em “a” e “b”:

B1a - Rocha com presença de pseudomorfocristais 
de olivina serpentinizada, grande quantidade 
de clinopiroxênio e espinélio atestam o caráter 
mais primitivo destas rochas; 

B1b - Marcado essencialmente pela ausência 
de olivina. Possui mineralogia semelhante aos 
bebedouritos B1a; 

B2 - Bebedouritos intermediários caracterizados 
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pela presença de diferentes tipos de piroxênio 
(diopsídio e aegirina), com flogopita e perovskita 
em menor proporção; 

B3a - Assembleia mineralógica compatível com 
os demais bebedouritos exceto pela presença de 
minerais de ETR;

B3b - Caracterizam-se pela maior quantidade 
de aegerina, sulfetos, calcita e minerais de ETR, 
principalmente carbonatos de ETR. 

VI.4.1 - Química de rocha total

Com um grande espectro composicional, 
tanto em termos de elementos maiores como 
de elementos traços, as rochas alcalinas muitas 
vezes tem a concentração de determinados 
elementos relacionada à concentração de 
minerais específicos. Por exemplo, Krasnova 
et al. (2004) reportam foscoritos, com SiO2 

variando de 4,5% a 35%, e MgO entre 1 e 42%, 
dependendo da concentração de silicatos como 
diopsídio, flogopita e forsterita. O ferro pode 
variar de 1% em alguns foscoritos, chegando a 
95% em magnetititos. Os teores de P2O5 estão 
predominantemente relacionados à apatita 
e podem variar de 1 a 23% (Krasnova et al., 
2004). Bebedouritos também apresentam um 
amplo espectro composicional, pois ocorrem 
normalmente como cumulados onde as variações 
modais controlam fortemente a composição 
química (e.g. Barbosa et al., 2012). Conteúdos 
extremos de elementos como Ti e P, por 
exemplo, podem ser controlados pelo acúmulo 
de perovskita e apatita, respectivamente, 
nessas rochas. Feições similares podem ser 
encontradas em carbonatitos, por exemplo, com 
a acumulação de apatita e/ou magnetita, dentre 
outros.

O caráter cumulado da maioria dos 
bebedouritos torna complicado o uso de índices 

de diferenciação baseados em elementos 
maiores. Em certos casos, o uso de elementos 
traços em diagramas normalizados é mais útil 
na discriminação destas rochas. Entretanto, 
deve-se levar em conta que alguns elementos 
tradicionalmente considerados traços em 
outras rochas ígneas podem ter concentrações 
e comportamento de elementos maiores em 
bebedouritos. Um exemplo são os elementos Ba 
e Sr que podem ser medidos, em alguns casos, na 
escala de percentagem. Outro problema comum 
está nos valores de perda ao fogo, em virtude da 
presença de carbonato e/ou flogopita primários. 
Embora muitos autores optem pelo recálculo 
das análises para base seca, tal procedimento 
não se justifica quando as fontes de aumentos 
da perda ao fogo são constituintes primários. 
Neste trabalho optou-se por tratar os dados 
originais (base “úmida”).

A composição química de rocha total foi 
determinada em 20 amostras de bebedouritos, 
sendo que os elementos maiores foram 
analisados por ICP-AES e elementos traços e 
terras raras foram analisados por ICPM-MS. Nos 
dois casos a análise foi realizada sobre amostra 
fundida com metaborato de lítio (LiBO4) no 
Laboratório Acme, Vancouver.

Os resultados das análises de rocha total de 
bebedouritos do CAPS apontam para o caráter 
primitivo dessas rochas segundo os altos valores 
de MgO (8,86 a 20,51%), assim como de TiO2 

(2,12 - 3,12%). O CaO (8,09 - 23,41%) e o K2O 
(0,05 -7,10%) apresentam variações bastante 
amplas, enquanto que SiO2 e Al2O3 estão abaixo 
de 39,20% e 8,63% respectivamente. O número 
de Mg varia de 45,75 a 57,88 e normalmente 
apresenta correlação positiva com elementos 
traços como Ni e Cr. 

Os intervalos de Ni (226 – 521 ppm) e 
Cr (226 – 568 ppm) são consistentes com o 
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caráter ultramáfico dos bebedouritos do CAPS. 
Os elementos como Rb (6,2 - 362,2 ppm) e Ba 
(458 – 6761 ppm) apresentam grande variação, 
possivelmente relacionada à abundância de 
flogopita. Elementos como Nb (132 – 282 
ppm), Zr (182- 340 ppm), Hf (4,2 - 7,1 ppm), Y 
(23 - 40,7 ppm), Ta (1,8 - 9,7 ppm) e Th (17,3 
- 40,9 ppm) têm valores relativamente baixos 
para este tipo de magma, sugerindo um estágio 
pouco evoluído. O escândio tem intervalos entre 
18 a 24 ppm, compatível com rochas ricas em 
piroxênios (Horovitz, 1975).

Os diagramas multielementares normalizados 
ao condrito da figura VI.6 mostram pronunciadas 
anomalias negativas de K e Rb nas rochas do 
grupo B1b e B3b enquanto que nos bebedouritos 
B1a e B2 estas anomalias são mais incipientes. 
Pares de anomalias negativas nestes elementos 
têm sido interpretados como indicativos de 
retenção de flogopita na área-fonte mantélica 
(e.g. Gibson et al., 1995, Província Ígnea do 
Alto Paranaíba). Entretanto no caso do CAPS, 
as rochas menos evoluídas nos grupos B1 
(B1a) e B3 (B3a) mostram anomalias negativas 
bem menos pronunciadas de K e Rb do que 
seus equivalentes mais evoluídos (B1b e B3b, 
respectivamente), sugerindo que algum processo 
evolutivo, possivelmente fracionamento de 
cumulados ricos em flogopita, é responsável 
pela intensificação dessa assinatura. 

O La apresenta uma anomalia positiva 
relativamente fraca em todas as rochas do 
CAPS. O Sr é marcado por um leve pico negativo 
em todas as amostras. Esta pequena anomalia 
negativa de Sr está presente também nos 
kamafugitos de Uganda e em kamafugitos da 
Província Alto Paranaíba (e.g. Gibson et al., 
1995) e da Província Alcalina de Goiás (Brod 
et al., 2005) e parece ser uma característica da 
fonte mantélica de kamafugitos, possivelmente 

rica em clinopiroxênio. O fósforo apresenta 
comportamento variável em todos os grupos, 
provavelmente marcado por efeito de 
acumulação de apatita. 

Os padrões de ETR dos bebedouritos do 
CAPS são apresentados na figura VI.7. Estes 
padrões são suaves e íngremes, mostrando um 
forte enriquecimento de ETRL em relação aos 
ETRP, comportamento tipíco de rochas alcalinas 
(Van Wambeke, 1964). O forte paralelismo 
observado entre os padrões dos diferentes 
grupos de bebedouritos do CAPS sugere que não 
há envolvimento de fontes mantélicas muito 
diferentes na sua gênese. O comportamento 
anômalo dos ETRP, com alteração e, localmente, 
inversão da pendente, pode ser relacionado a 
produtos de imiscibilidade de líquidos, conforme 
descrito por Brod (1999) e Brod et al. (2013) 
para os complexos alcalino-carbonatíticos do 
Alto Paranaíba. As razões La/Lu normalizados 
pelo condrito apresentam intervalos entre 69,6 
e 146,5. Já as razões de La/Sm(N) variam entre 
5,72 e 8,33. 

Tendo em vista o caráter ultrapotássico 
das rochas do CAPS destacado por diferentes 
autores (Pinho et al., 2005; Neder et al., 2005; 
Ormond, 2006) e em virtude do caráter de 
extrema instauração em sílica, o que dificulta o 
uso de diagramas de classificação como o de Cox 
et al. (1979) e Le Maitre et al. (1989), utilizou-
se os critérios descritos em Foley et al. (1987) 
para classificação das amostras estudadas. 
Segundo Foley et al. (1987), são consideradas 
ultrapotássicas as rochas que apresentam  
razão K2O/Na2O maior que 2, e tanto K2O 
quanto MgO mais altos que 3%. Verifica-se que 
os valores de MgO variam de 8,86 a 20,51% e 
as razões K2O/Na2O variam de 3 a acima de 
800 devido ao Na2O extremamente baixo, 
satisfazendo as condições sugeridas por Foley 
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nestes critérios. O K2O apresenta valores abaixo 
do valor estipulado. Feição similar foi observada 
em kamafugitos do Alto Paranaíba (Gibson et al., 
1995, Brod et al., 2000) e da Província Alcalina 
de Goiás (Junqueira-Brod et al., 2004; Brod et 
al., 2005). A identificação de kalsilita naquelas 
rochas as caracteriza como kamafugitos e a 
grande variação nos teores de K2O, assim como 
na razão K2O/Na2O, tem sido interpretada como 
produto da mobilidade do potássio e do sódio 
em processos de carbonatação e silificação 
subsolidus.

Apesar do fato de as rochas ultrapotássicas 
máficas serem volumetricamente pequenas 
em escala global, a heterogeneidade na sua 
composição química em termos de elementos 

maiores é grande. Em Foley et al. (1987) e 
Foley (1992), as rochas ultrapotássicas são 
agrupadas em três grandes grupos: Grupo I, 
lamproítos, caracterizados principalmente pelo 
baixo CaO, Al2O3 e Na2O e alta razão K2O/Al2O3, 
conteúdo de TiO2 e razão extremamente alta 
de K/Na. Grupo II, kamafugitos, se caracterizam 
pelo baixo teor de SiO2, Al2O3 e Na2O, alto CaO 
e variável razão K2O/Al2O3. O grupo III (tipo 
Província Romana) se caracteriza pelo alto teor 
de Al2O3, baixo TiO2 e baixa razão de K2O/Al2O3. 
Na figura VI.6, os diagramas binários baseados 
em Foley et al. (1987) mostram invariavelmente 
uma proximidade das amostras do CAPS com o 
campo dos kamafugitos.

Figura VI.6 - Diagramas multielementares normalizados pelo condrito apresentando os três tipos de 
bebedouritos em comparação com o padrão dos kamafugitos de Uganda. Fatores de normalização de Boynton 
(1984).
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Figura VI.7 - Diagramas de ETR normalizados pelo condrito dos diferentes tipos de bebedouritos do CAPS. 
Fator de normalização de Boynton (1984).

Ressalta-se aqui que os valores de SiO2 abaixo 
de 39,2%, alto teor de CaO e Al2O3 relativamente 
baixo são características do Grupo II, se 
comparados com os grupos I e III de Foley et al. 
(1987). Outras características são o Na2O baixo, a 
presença de melilita e perovskita verificados em 
lâminas petrográficas do CAPS. Por outro lado, 
não foi identificada a presença de kalsilita, que 
é um mineral essencial dos kamafugitos. Assim, 
a mineralogia das rochas do CAPS não garante a 
sua classificação como kamafugitos no sentido 
petrográfico, mas a sua afinidade geoquímica 
com kamafugitos é bastante evidente, pelo 
menos em termos de elementos maiores. A figura 

VI.8 também compara as rochas de afinidade 
kamafugítica do CAPS com kamafugitos e rochas 
ultrapotásssicas similares (flogopita picritos) da 
Província do Alto Paranaíba e com kamafugitos 
da Província Alcalina de Goiás. 

Em termos de elementos menores, a 
afinidade dos bebedouritos do CAPS com 
rochas kamafugíticas também é evidenciada 
por diagramas Th/Yb versus Ta/Yb e Th/Zr 
versus Nb/Zr (Figura VI.9). Ambos os diagramas 
mostram que as rochas do CAPS situam-se na 
porção mais enriquecida da faixa de rochas 
derivadas de fontes mantélicas em ambientes 
não relacionados a subducção. 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

307

Figura VI.8 - Diagramas de classificação para rochas ultrapotássicas de Foley et al. (1987), apresentando a 
afinidade kamafugítica das rochas do CAPS. Também são apresentados os campos de kamafugitos (tracejado) 
e flogopita picritos (sombreado cinza) da Província Ígnea do Alto Paranaíba de Brod et al. (2000). Os kamafugitos 
da Província Alcalina de Goiás são apresentados em sombreado laranja. Fonte dos dados: Moraes (1984), 
Danni et al. (1990), Danni (1994), Junqueira-Brod (1998), Sgarbi e Gaspar (2002) e Brod et al. (2005).
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Também fica bastante evidente a similaridade 
química dos bebedouritos do CAPS com os 
kamafugitos da APIP, da Província Alcalina de 
Goiás e de Toro-Ankole, e sua considerável 
diferença em relação aos kamafugitos italianos, 

Província Romana e rochas potássicas do leste do 
Paraguai. Em relação às rochas alcalinas sódicas 
do leste do Paraguai, apenas os bebedouritos 
B1a apresentaram-se semelhantes em função 
dos valores relativamente baixos de Nb e Ta.

Figura VI.9 - Diagrama Th/Yb versus Ta/Yb apresentando a composição dos bebedouritos da CAPS. Dados 
para rochas potássicas e sódicas do Paraguai são de Comin-Chiaramonti et al. (1997), Kamafugitos italianos 
são de Conticelli and Peccerillo (1992) e Província Romana de Peccerillo et al. (1988). Rochas da APIP são de 
Gibson et al. (1995) e Brod et al. (2000). Outros campos são de Wilson (1989). Diagrama Th/Zr versus Nb/
Zr mostrando os bebedouritos do CAPS. Também são plotados os flogopita picritos da APIP de Gibson et 
al. (1995) e Brod et al. (2000), além de rochas potássicas do Paraguai de Comin-Chiaramonti et al. (1997), 
kamafugitos italianos de Conticelli & Peccerillo (1992) e Peccerillo et al. (1988).
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Nos diagramas multielementares 
normalizados ao condrito da figura VI.6 
foi plotado para comparação o padrão 
dos kamafugitos de Uganda. O padrão de 
amostras do CAPS apresenta enriquecimento 
em elementos incompatíveis e inclinação 
semelhante ao dos kamafugitos do Rift Africano, 
mas é mais irregular, com uma maior quantidade 
de anomalias, provavelmente devidas à extração 
ou acumulação de minerais específicos. 
Características possivelmente herdadas da 
fonte, como pequenas anomalias negativas 
de Rb, K e Sr, sugerem uma fonte mantélica 
metassomatizada, rica em clinopiroxênio, para 
os bebedouritos do CAPS.

VI.5 - DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

Além das dificuldades intrínsecas ao 
estudo de rochas alcalinas, principalmente 
em função de sua variabilidade mineralógica e 
heterogeneidades, muitas das amostras do CAPS 
apresentam granulação muito fina, dificultando 
o uso de diversas ferramentas tradicionais e 
exigindo a aplicação de métodos alternativos, 
como microscopia eletrônica de varredura, para 
identificação das fases minerais. A integração dos 
dados obtidos nas diversas etapas do trabalho 
permitiu realizar as seguintes discussões e 
extrair conclusões importantes.

Com base em indícios de campo (Souza, 
informação verbal ) e a idade de cerca de 600 
Ma (Comin-Chiaramonti et al., 2011, De Min 
et al., 2013), os bebedouritos do CAPS estão 
encaixados nas rochas do Grupo Cuiabá e do 
Grupo Araras. As formações Nobres e Pacu, que 
compõem o Grupo Araras têm seu ambiente 
de sedimentação interpretado por Souza et 
al. (2012) como uma bacia do tipo rift, com 
rápida evolução para plataforma carbonática 
em margem continental aberta. Este ambiente 

geológico é compatível com a geração e 
instalação de magmas ultrapotássicos como 
kamafugitos. 

Diversos estudos experimentais propõem que 
a gênese dos kamafugitos envolve diferentes 
graus de fusão parcial de clinopiroxenito, 
peridotito enriquecido em K, granada/espinélio 
lherzolito ou flogopita piroxenito (Edgar et 
al.1976, 1980; Lloyd et al. 1987; Foley et al. 
1987; Lloyd et al. 1991), sempre controlado 
por altas razões H2O/CO2. Entretanto, o alto 
Ca e Sc dos kamafugitos são indicativos de 
uma fonte mantélica rica em clinopiroxênio. 
O mecanismo admitido para formação desta 
fonte mineralógica é a conversão do manto 
harzburgítco ou lherzolítico para manto 
wehrlítico em função da reação das rochas do 
manto com fusões ou fluídos carbonatíticos de 
composição dolomítica (por exemplo, Dalton 
& Wood, 1993), possivelmente a pressões 
relativamente baixas (<25 kbars) e equivalentes 
a 75 km de profundidade no manto. Esta é 
também a ordem de profundidade estimada 
para a geração dos magmas responsáveis pela 
formação de complexos alcalino-carbonatíticos 
como os da Província Alto Paranaíba (Gibson et 
al., 1995).

Outra questão que deve ser abordada é a 
deformação e o metamorfismo do conjunto de 
rochas que compõem a Faixa Paraguai. Segundo 
Alvarenga & Trompette (1993), as rochas da Faixa 
Paraguai são afetadas por um metamorfismo 
genericamente caracterizado como de grau 
baixo. Tal evento teria ocorrido entre 550 e 
500 Ma (Lacerda Filho et al., 2004) indicando 
que as rochas do CAPS passaram por este 
evento. Entretanto, a deformação, em função 
do contraste reológico entre os níveis pelíticos 
das rochas encaixantes e bebedouritos, fica 
muito restrita ou até mesmo ausente das rochas 
do CAPS. Assim, diante da falta de evidência 
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deformacional podem surgir dúvidas quanto ao 
efeito do metamorfismo regional nas rochas do 
CAPS. 

Entretanto, associações mineralógicas 
como tremolita + clinocloro + serpentina, de 
ampla ocorrência no bebedouritos do CAPS, 
são típicas de metamorfismo regional em 
rochas ultramáficas (Lastochkin et al., 2011; 
Bucher e Grapes, 2011). Vesuvianita, granadas 
com baixo Ti e alanita compõem assembleias 
metamórficas descritas por Casillas et al. (2011) 
em metacarbonatitos. A ocorrência de hialofano 
pode indicar a remobilização do Ba que, por 
sua vez, ocorre em alto teor em algumas das 
flogopitas. Segundo Lastochkin et al. (2011), 
a recristalização de carbonatos e apatitas em 
função do metamorfismo regional fácies xisto 
verde gera minerais como monazita e alanita 
em função da remobilização de ETR. Processos 
metassomáticos intrínsecos a intrusões alcalinas 
possivelmente se superpuseram às paragêneses 
primárias, dificultando a determinação clara 
tanto das paragêneses originais, quanto das 
paragêneses de metamorfismo regional. Estudos 
detalhados de temperatura e pressão em 
minerais, isótopos e análise química de minerais 
tidos como metamórficos podem caracterizar 
melhor os resultados do metamorfismo regional 
nas rochas do CAPS.

O potencial mineral das rochas do CAPS 
é diminuído pelo baixo grau de evolução 
magmática, marcado pela ausência, até 
o momento, de volumes significativos de 
rochas das séries foscorítica e carbonatítica. 
Considerando-se que as mineralizações podem 
estar relacionadas a processos de diferenciação 
magmática seja por acumulação de cristais 
ou por concentração como liquido residual 
ou em fluidos hidrotermais tardios ou, ainda, 
como produto de imiscibilidade de líquidos, a 

ausência ou o desenvolvimento limitado destes 
processos reduz o potencial de formação de 
depósitos econômicos, embora não o elimine. 
Outro processo de concentração para formação 
de depósitos econômicos seria a redução de 
volume, por lixiviação, durante a formação 
do solo, gerando concentrações residuais 
supergênicas. Entretanto, as formas de instalação 
como diques e plugs dificultam a acumulação 
de apatita e outros minerais nos protominérios 
magmáticos (Ribeiro, 2008). Além disso, o 
volume conhecido de rochas bebedouríticas 
do CAPS é relativamente pequeno, reduzindo 
também o potencial de mineralização. Uma 
possível nova ocorrência é citada por Chiarini 
et al. (2010) que descrevem uma anomalia 
geofísica localizada na borda da Bacia do Paraná 
(aproximadamente: 54°14'30''W, 14°47'30''S), 
com amplitude relativamente superior às 
demais, grande comprimento de onda e ausência 
de resposta gamaespectrométrica sugerindo 
corpo causativo não aflorante. Diversas outras 
anomalias geofísicas na região ainda necessitam 
ser investigadas.

O Complexo Alcalino Planalto da Serra, 
portanto, pode ser considerado como formado 
predominantemente por intrusões na forma 
de diques e plugs orientados segundo o trend 
regional N70oE. As encaixantes são rochas 
metassedimentares atribuídas ao Grupo 
Cuiabá e ao Grupo Araras da Faixa Paraguai. 
As rochas alcalinas do CAPS são classificadas 
como silicáticas da série bebedourítica. Essas 
rochas são, na sua maioria, cumulados finos, 
formados essencialmente por variações modais 
de clinopiroxênio, flogopita, perovskita, apatita 
e olivina carbonatizada ou serpentinizada. Esta 
composição mineralógica não se encaixa em 
nenhum esquema tradicional de classificação de 
rochas ígneas, mas coincide com a definição de 
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bebedouritos, discutida em detalhe por Barbosa 
et al. (2012). Outras feições características 
são granulação fina, ausência de plagioclásio, 
nefelina e outros feldpatóides.

Os bebedouritos que compõem o CAPS são 
separados em três grupos, com base em sua 
composição modal, assembleia mineralógica, 
química mineral e química de rocha total: 

B1a - Rocha mais primitiva do complexo 
com presença de pseudomorfoscristais de 
olivina serpentinizada, grande quantidade de 
clinopiroxênio e espinélio, além de minerais 
como melanita, andradita e flogopita com 
características químicas mais primitivas. Esse 
tipo é restrito às rochas dos alvos Lau Massau e 
Chibata;

B1b - Marcado essencialmente pela ausência 
de olivina. Possui mineralogia semelhante aos 
bebedouritos B1a, mas as características de 
química mineral não evidenciam um caráter tão 
primitivo sobrepondo-se, em muitos casos, aos 
bebedouritos mais evoluídos;

B2 - Bebedouritos intermediários caracterizados 
pela presença de diferentes tipos de piroxênio 
(diopsídio e aegirina), com flogopita e perovskita 
em menor proporção, e amplos intervalos de 
variação de química mineral;

B3a - Assembleia mineralógica compatível com 
os demais bebedouritos exceto pela presença de 
minerais de ETR. Características químicas difusas, 
muitas vezes se sobrepondo aos bebedouritos 
B2; 

B3b - Caracterizam-se pela maior quantidade 
de aegerina, sulfetos, calcita e minerais de 
ETR, principalmente carbonatos de ETR. As 
soluções sólidas relevantes apresentam maior 
enriquecimento em termos finais evoluídos. 

Em termos de distribuição geográfica, é 
possível afirmar que o alvo Mutum é formado 
por toda sequência de evolução (B1, B2 e B3), 

exceto pela ausência dos bebedouritos B1a. 
Estes últimos, que são as rochas mais primitivas 
encontradas, estão restritos aos alvos Lau 
Massau e Chibata.

A afinidade kamafugítica dos bebedouritos 
do CAPS se caracteriza pelo baixo teor de SiO2, 
Al2O3 e Na2O, alto CaO e variável razão K2O/
Al2O3, critérios atendidos pela ampla maioria 
das amostras do CAPS. Outras características 
são a presença de melilita e perovskita (Foley 
et al., 1987). A presença de perovskita primária 
indica um alto grau de instauração em sílica dos 
magmas do CAPS. Embora a mineralogia destas 
rochas não garanta a sua classificação como 
kamafugitos no sentido petrográfico, tendo em 
vista que até o momento não foi identificada a 
presença de kalsilita, sua afinidade geoquímica 
com kamafugitos é evidente, pelo menos em 
termos de elementos maiores.

Com relação a elementos menores, a afinidade 
dos bebedouritos do CAPS com kamafugitos 
também é evidenciada por diagramas Th/
Yb versus Ta/Yb e Th/Zr versus Nb/Zr. Nesses 
diagramas as rochas do CAPS apresentam 
características muito similares aos kamafugitos 
das províncias do Alto Paranaíba (APIP), de 
Goiás (GAP) e da região de Toro-Ankole, na 
África, e consideráveis diferenças em relação 
aos kamafugitos italianos, Província Romana e 
rochas potássicas do leste do Paraguai os quais 
possuem razões Nb/Zr e Ta/Yb mais baixas. 

Com base na química mineral e nas 
características petrográficas, propõe-se 
que a evolução magmática do CAPS tenha 
ocorrido principalmente a partir de um magma 
silicatado, o que é consistente com a ausência 
de volumes significativos de liquido magmático 
residual saturado em carbonatos e apatita. 
Alternativamente, se um líquido mais evoluído 
foi gerado durante a diferenciação do complexo, 
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ele pode ter se alojado em porções superiores 
da crosta, e ter sido erodido.

Além da fusão parcial, a cristalização 
fracionada, metassomatismo e imiscibilidade de 
líquidos são considerados os mais importantes 
mecanismos de diferenciação de magmas 
alcalinos e carbonatíticos. A maioria das 
evidências aponta que os bebedouritos do CAPS 
evoluíram por cristalização fracionada, dada 
progressão de bebedouritos com resquícios de 
olivina (B1a) para bebedouritos com percentual 
modal maior de carbonatos e características 
químicas mais evoluídas (B3b). Tanto entre os 
bebedouritos B1 quanto B2 é possível verificar o 
efeito do aumento da atividade de sílica sobre os 
minerais de Ca e Ti, os quais podem ser utilizados 
como medida relativa de instauração de SiO2 no 
magma. Este aumento dos teores de sílica pode 
ser atribuído tanto à cristalização fracionada 
quanto à imiscibilidade de líquidos. O processo 
de metassomatismo pode estar ligado à fase 
mineralógica que forma a porção mais fina dos 
bebedourito formada por flogopita fina, granada 
e apatita. Apesar da ausência de texturas que 
indicam imiscibilidade de líquidos, a presença 
de vênulas e micro bolsões de calcita associados 
a consideráveis variações nos valores de Th, Nb, 
Ta, Zr e Hf sugerem a presença deste mecanismo 
de diferenciação magmática (Brod et. al., 2013). 
Além disso, O comportamento anômalo dos 
ETRP, com mudança e, localmente, inversão 
da pendente, pode também ser relacionado a 
produtos de imiscibilidade de líquidos, mesmo 
que de forma restrita, conforme descrito por 
Brod (1999) e Brod et al. (2013) para os complexos 
alcalino-carbonatíticos do Alto Paranaíba.

Constituintes como MgO e SiO2, 
tradicionalmente utilizados como índices de 
diferenciação não variam de forma sistemática 
nos bebedouritos do CAPS, mas a composição 

química de minerais individuais permite 
reconhecer uma evolução magmática de B1 para 
B3, possivelmente com episódios de recorrência.

Admitindo-se como magma parental uma 
composição semelhante aos flogopita picritos 
dos complexos da APIP (Brod, 1999; Brod 
et al., 2000), os magmas do CAPS evoluiram  
dominantemente por cristalização fracionada. 
A acumulação de perovskita e olivina (B1a) 
provoca um aumento de P2O5 e CO2 no magma, 
mas não o suficiente para geração de um 
líquido imiscível, principalmente se se levar 
em consideração a quantidade de carbonato 
intercumulus presente nos bebedouritos B2 e 
B3a. Episódios de recristalização subsolidus, 
possivelmente associados a metassomatismo 
tardio, bem como a superimposição de uma 
paragênese metamórfica de facies xisto verde 
também são reconhecíveis.
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VII.1 - INTRODUÇÃO

Na cidade de Queimada Nova, no sudeste do 
estado do Piauí, ocorre a jazida de vermiculita 
Massapê (Figura VII.1). Esta jazida está associada 
a rochas máficas e ultramáficas alcalinas 
encaixadas em xistos aluminosos do Grupo 
Casa Nova, considerados como sedimentos 
neoproterozoicos da Faixa Riacho do Pontal 
(Angelim e Kosin 2001).

Nesta jazida, foram produzidos quatro 
tipos de vermiculita: muito fina, fina, média e 
expandida. Devido à heterogeneidade da jazida, 
a exploração sistemática se tornou onerosa e de 
alto custo.   A mina de vermiculita iniciou sua 
operação em 1973, tendo sido propriedade da 
Eucatex - Mineração do Nordeste S. A. e Minebras 
– Minérios Brasileiros Mineração e Indústria 
Ltda. (Roberto e Parente 1997). Há cinco anos, a 
mina foi fechada por não estar sendo lucrativa, 
por isso, o direito de lavra foi repassado 
recentemente a Mário de Souza Gonzaga que 
possui uma Pedreira em Petrolina e áreas de 
Cobre em Riacho Seco. A mina empregava mais 
de 40 pessoas na região que atualmente vivem 
de serviços esporádicos e do auxílio do governo 
federal através do programa bolsa família. O 
clima da região é semiárido caracterizado por 
longos períodos de estiagem,  a vegetação é 
do tipo Caatinga e a rede de drenagem  possui 
caráter intermitente, com fraca infraestrutura 
social e econômica.

A mina operava pelo método de lavra a céu 
aberto, sendo composta por 8 cavas principais, 
onde foram realizados 89 furos de sondagem 
rasos que não ultrapassaram 50 metros de 
profundidade. A espessura da camada de 
vermiculita cubada variava de 0,85 a 19,69m, 
com média de 10m (Gopinath et al. 2003) e sua 
irregularidade é atribuída a feições primárias 
das rochas (frentes irregulares de alteração 

hidrotermal nas rochas máficas e ultramáficas). 
Conforme Roberto e Parente (1997), nas rochas 
portadoras do minério são encontradas diversas 
associações minerais de flogopita-vermiculita, 
piroxênio, anfibólio, biotitas, K-feldspato, 
quartzo, apatita, titânita, turmalina e calcita. 

Algumas evidências de campo indicaram 
potencial para ocorrências significativas de 
apatita e carbonatos, minerais que estão 
associados a depósitos de fosfatos em 
carbonatito, justificando a melhor investigação 
das rochas alcalinas da área.

O objetivo deste trabalho foi identificar 
e caracterizar as rochas ocorrentes na região 
e indicar o potencial para mineralizações de 
fosfato, com localização de alvos potenciais para 
sondagem através de modelamento de dados 
geofísicos e geoquímica de detalhe.

VII.1.1 - Localização e vias de acesso 
 
A mina de vermiculita localiza-se em 

Massapê, cidade de Queimada Nova, no 
sudeste do Estado do Piauí, a 32 km de Afrânio 
(Figura VII.2), apresentando as coordenadas 
9°24’00” S e 41°17’59”E. A área é abrangida 
pela folha topográfica de Afrânio.  Para chegar 
à jazida percorre-se 324 km desde a capital 
Teresina até o município Picos (PI), pela BR 343. 
Posteriormente, percorre-se 200 km pela BR 407 
até Afrânio (PE). Para chegar à mina, utiliza-se 
uma estrada de chão batido por 26 km. Outro 
caminho que pode ser utilizado é partindo de 
Recife (PE), percorrendo-se 512 km até Salgueiro 
pela BR-232. De Salgueiro até Afrânio, percorre-
se mais 370 km pela BR 407.

 
VII.1.2 - Métodos

A área de estudo são as duas anomalias 
circuladas na figura VII 3. As interpretações 
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geofísicas foram realizadas com o objetivo de 
selecionar alvos para uma possível sondagem. 
Com base nos resultados foi sugerida a 

perfuração de um poço tubular que atravesse a 
fonte da anomalia demarcada na figura VII.3.

Figura VII.1 - Vista panorâmica das cavas da mina de vermiculita Massapê.

Figura VII.2 - Mapa de Localização da área de estudo.
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Figura VII.3 - Mapa de aeromagnetometria. Em destaque, a anomalia estudada no presente trabalho.

VII.1.2.1 - Geofísica

Neste trabalho é apresentado o resultado 
da seleção e modelagens 2D e 3D de anomalias 
aeromagnéticas na região da jazida de vermiculita 
de Massapê no município de Paulistana (PI). 

A seleção do alvo foi efetuada 
nos dados aeromagnetométricos e 
aerogamaespectrométricos do Projeto 
Aerogeofísico Pernambuco-Piauí (LASA 
S.A., 2006). Inicialmente foi efetuada uma 
investigação dos parâmetros e formas das 
anomalias aeromagnéticas associadas 
diretamente com a área de afloramento das 
rochas enriquecidas em vermiculita, bem 

como, das anomalias magnéticas que ocorrem 
na sua vizinhança. Por causa da característica 
hidrotermal apresentada pela mineralização e da 
grande quantidade de micas (vermiculita), nos 
dados de gamaespectrometria foram analisados 
o canal de K e a razão e Th/K. Sabe-se que jazidas 
associadas com hidrotermalismo potássico 
apresentam razões e Th/K baixas por causa do 
crescimento do K em detrimento do Th.

Os dados foram quantificados para a 
caracterização 3D da geometria da fonte 
magnética por meio de duas metodologias, uma 
empregando a técnica de Deconvolução Euler 
3D e a outra de modelagem direta por meio do 
GMSYS 2D, ambas implementadas na Plataforma 
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do Oasis Montaj. A modelagem 2D foi efetuada 
apenas na área de interesse para perfuração. 
O método de modelagem direta 2D de perfis 
do GMSYS apresenta uma forma intuitiva de 
testar modelos geológicos pela comparação de 
dados magnetométricos observados com dados 
calculados a partir de um modelo geológico 
sugerido.

VII.1.2.2 - Trabalho de campo

Os trabalhos de campo foram executados no 
período de 28/05/2012 a 02/06/2012 e tiveram 
como objetivo investigar anomalias selecionadas 
pela geofísica, uma vez que estas anomalias 
estendiam-se para fora da área de Concessão de 
Lavra da Mina Massapê.

Foram descritos 21 pontos de afloramento 
e coletadas 37 amostras de rocha de diferentes 
litologias, desde as encaixantes, passando pelas 
rochas máficas/ultramáficas, até veios. Foram 
realizados testes para fosfato e carbonato com o 
uso de molibdato de amônia e ácido clorídrico, 
respectivamente. 

VII.1.2.3 - Petrografia e Mineralogia

A análise petrográfica, associada à DRX e 
análises por MEV e por microssonda eletrônica 
são fundamentais para a identificação das 
paragêneses, estudos das texturas, determinação 
da ordem de cristalização e das composições 
químicas dos minerais. A DRX foi usada para 
caracterização física dos minerais de minério 
(determinação de parâmetros cristalográficos) 
e, associada com as demais técnicas de análise 
mineral, verificar as variações cristaloquímicas 
destes minerais. A utilização do MEV teve 
como objetivo estudar as texturas minerais em 
escala de detalhe devido à possibilidade de 
magnificação do aparelho e de realizar análises 

químicas semi-quantitativas (EDS). Além disso, 
possibilitou realizar estudos das variações da 
composição química ao longo de perfis ou por 
mapa de elementos. 

Posteriormente ao trabalho de campo, 
foram selecionadas as melhores opções para 
confecção de lâminas delgadas, para moagem e 
para análises por DRX.

As  30  lâminas delgadas foram confeccionadas 
pela CPRM, sendo que foram realizadas análises 
por microscopia óptica, para identificar a 
paragênese e eventos posteriores sofridos pela 
rocha; 

As 24 análises de DRX foram realizadas nos 
Laboratórios de Difração e Fluorescência De 
Raios X da UFPA, com tubo de cobre, voltagem 
de 40kv e corrente de 30mA, pelo método do 
pó.

Seis amostras de rocha foram analisadas por 
EDS (MEV) no laboratório da Superintendência 
Regional de Belém da CPRM – Serviço Geológico 
do Brasil. A análise por microscopia eletrônica 
de varredura (MEV) foi feita em um microscópio 
modelo LS15 da Zeiss. Foi utilizado o modo de 
Alto Vácuo (3,0 – 1,5 10 -5 mPa) e filamento de 
Tungstênio. As lâminas polidas foram cobertas 
por uma película de ouro de 10 µm de espessura.

As imagens de elétron retroespalhado 
(Backscattered Eletron - BSE) dos cristais foram 
obtidas com voltagens de 17,5 a 20 kV, correntes 
entre 350 e 370 nA, distâncias de trabalho de 8 a 
9 mm e ampliação entre 330 e 830 vezes. 

As análises da composição química dos 
minerais foram realizadas por espectrometria 
por dispersão de energia (Energy Dispersive 
Spectrometry – EDS) de raios X. Estas análises 
foram realizadas com voltagem de 20kV, 
correntes de 450 a 500 nA e distância de 
trabalho de 8,5mm. Os resultados obtidos 
foram padronizados por espectros de energia 
de padrões do programa AZTec da Oxford 
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Instrumentos. Resultados com desvio padrão 
acima de 10% da concentração do elemento 
foram descartados do cálculo da composição 
dos minerais, podendo esses estar presentes 
nos minerais em baixas concentrações como 
impurezas aprisionadas no retículo cristalino 
ou marcar incipiente alteração secundária dos 
minerais analisados. Foram efetuados 367 
pontos em pelo menos 4 rochas diferentes.

VII.1.2.4 - Geoquímica

Foram analisadas, pela SGS Geosol, 34 
amostras de litogeoquímica por Fusão com 
Metaborato de Lítio, 8 análises de sedimento 
de corrente e 35 análises de solo por digestão 
multiácida. Todas as amostras foram analisadas 
por ICP-MS e ICP-OES.

VII.2 - CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A jazida de vermiculita Massapê está 
regionalmente inserida no Sistema de 
Dobramentos Riacho do Pontal ou Faixa Riacho 
do Pontal, cinturão móvel de idade brasiliana, 
que congrega terrenos meso e neoproterozoicos 
amalgamados, posicionados ao norte do cráton 
do São Francisco (Figura VII.4), conforme 
definido em Brito Neves (1975). 

A Faixa Riacho do Pontal (Figura VII. 5) está 
empurrada sobre o Cráton do São Francisco, a 
sul, e sobre o Terreno Pernambuco–Alagoas, a 
leste, e é sobreposta, a oeste, pelos sedimentos 
da Bacia do Parnaíba. Essa faixa insere-se no 
domínio sul da Província Borborema (Brito 
Neves et al. 2000), uma área de ocorrência 
de importante magmatismo, metamorfismo 
e deformação, de idades neoproterozoicas a 
cambrianas (630-500Ma). De acordo com Caxito 
& Uhlein (2013), os contatos entre as unidades 
estratigráficas e entre as zonas tectônicas 

ocorrentes nesta faixa são caracterizadas por 
zonas de cisalhamento discretas, de cinemática 
predominantemente compressiva. De acordo 
com os autores, a Faixa Riacho do Pontal pode 
ser dividida em três domínios (interno, central 
e externo), de acordo com suas características 
litológicas e estruturais (Figura VII.5). 

A Zona Interna consiste em rochas 
metavulcanossedimentares (Complexo 
Paulistana, Santa Filomena e Morro Branco) que 
são intrudidas por rochas máficas e ultramáficas 
(complexos de Brejo Seco e São Francisco de 
Assis), granitos sin-colisionais (suítes Afeição e 
Rajada) e granitos alcalinos tardi a pós-colisionais. 
Na zona central ocorre a chamada Sinforme do 
Monte Orebe, que é composta essencialmente 
por rochas metavulcânicas básicas intercaladas 
com metacherts ricos em ferro, granadas-mica 
xistos, metagrauvacas e quartzo-xistos. A zona 
externa é composta pelo grupo Casa Nova de 
Souza et al. (1979), constituído pelas formações 
Mandacaru e Barra Bonita (Angelim e Kosin, 
2001).   

A Formação Mandacaru compreende uma 
sequência metaturbidítica e metagrauváquica 
que evolui para metagrauvacas quartzosas e 
feldspáticas, com fragmentos de rochas félsicas 
hipoabissais, o que sugere uma sedimentação 
“flyschóide” (essa formação foi definida como 
unidade do Grupo Casa Nova por Santos e Silva 
Filho, 1990).  A Formação Barra Bonita consiste 
de granada-mica xisto, com níveis de mármore 
e quartzito na porção inferior, localmente 
com litofácies de filito cinza escuro. As rochas 
metassedimentares do Grupo Casa Nova foram 
metamorfisadas na fácies anfibolito, localmente 
retrometamorfisadas na fácies xisto verde. O 
arranjo estrutural da faixa configura um sistema 
de nappes com transporte de massa para sul, 
sobre o Cráton São Francisco (Angelim e Kosin, 
2001). É atribuída uma idade neoproterozoica a 
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este Grupo com base em datação de ortognaisses 
sin- a tardi tangenciais, Rb-Sr 668Ma e 555Ma 
(Jardim de Sá 1994). Na faixa, ocorrem ainda, 
granitoides brasilianos representados pela Suíte 

Rajada (magmatismo Sin-colisional), Suíte Serra 
da Esperança (magmatismo alcalino sin- a tardi-
colisional) e Suíte Serra da Aldeia e Caboclo 
(magmatismo alcalino tardi- a pós-colisional).

Figura VII.4 - Mapa geológico do Cráton do São Francisco, modificado de Alkimin et al. (1993).
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Figura VII.5 - Mapa Geológico da Faixa Riacho do Pontal, retirado de Caxito (2013).

VII.3 - GEOLOGIA DA ÁREA 

A jazida de Massapê encontra-se inserida em 
gnaisses e xistos granatíferos e migmatitos, da 
Formação Mandacaru (Figura VII.6). Segundo 
Angelim e Kosin (2001), por ter orientação 
NNE-SSW, está associada a lineamentos que 
truncam a estruturação da Faixa Dobrada. Por 
este motivo, o corpo de Massapê é considerado 
como uma unidade que não faz parte da história 
evolutiva da Faixa Riacho do Pontal. A assinatura 
das estruturas magnéticas NNE-SSW foi 
interpretada por Oliveira (1998) como resposta 
magnética a fraturas profundas relacionadas ao 
magmatismo mesozoico da Bacia do Parnaíba. 
Góes et al. (1993) admite que as falhas NE-SW 
possam ter sido rejuvenescidas pela ruptura 
do Gondwana, estendendo o vulcanismo do 
Neotriássico ao Neojurássico. Com base nestas 
considerações Angelim e Kosin (2001) admitem 

uma provável idade triássica/jurássica para este 
magmatismo, não descartando a possibilidade 
de uma idade eocambriana associada ao evento 
de rifteamento abortado quando da instalação 
da Bacia do Parnaíba, também de direção NE-
SW (Góes et al. 1993).

A área de estudo é composta principalmente 
de rochas básicas e ultrabásicas, que no 
conjunto tem forma aproximadamente elíptica, 
com eixo maior de 2.200 m orientado na direção 
NE-SW e largura máxima de 900 m, cortadas 
por veios pegmatíticos (Parente e Oliveira, 
1986), representada na figura VII.6.  De acordo 
com o trabalho dos autores supracitados, o 
magmatismo que gerou estas rochas é pós-
orogênico e foi atribuída por eles uma idade 
eo-cambriana devido às relações de campo 
observadas na área.

O minério de vermiculita está associado 
às rochas básicas e ultrabásicas de cor verde 
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escura e bastante alteradas hidrotermalmente e 
intempericamente (Parente e Oliveira 1986).

A origem do depósito é proveniente da 
alteração das micas, biotitas e flogopitas, 
ocorrendo a lixiviação dos álcalis transformando-
as em vermiculitas (Parente e Oliveira, 1986). 

A principal rocha hospedeira é o biotita-
flogopita-diopsídio-xisto, sendo que na cava 
são: actinolitito, biotita-diopsídio-xisto, biotita-
flogopita-diopsídio-xisto, biotita-flogopita-xisto, 
biotita-hornblenda-xisto e tonalito (Costa Filho e 
Gomes 1992).

No campo foi possível constatar que o 
corpo ultramáfico e portador da mineralização 
de vermiculita exibe deformação incipiente, 
visivelmente distinto do padrão estrutural da 
encaixante, que exibe deformação polifásica 
associada a um regime tectônico compressivo 
relacionado à evolução da Faixa Riacho do 
Pontal (Figura VII.7A, B e C). A encaixante 
é caracterizada por xistos granatíferos e 
paragnaisses a quartzo, feldspato, biotita e 
granada da Formação Mandacaru - Faixa Riacho 
do Pontal (Figura 7D e E). O paragnaisse exibe 
direção de foliação NE-SW (em torno de 70°) e 

Figura VII.6 - Mapa Geológico da Região de Queimada Nova-Afrânio.

mergulho de aproximadamente 60ºNW. O corpo 
ultramáfico foi colocado pós a tardi deformação 
brasiliana, corroborando as considerações de 
Angelim e Kosin (2001). Possui cerca de 2,2 km 
de extensão, na direção N60º e 1,5 km de largura. 
Foram observadas outras possíveis ocorrências 
descontínuas de rocha ultramáfica/alcalina em 
superfície ao longo das anomalias magnéticas. 
O corpo é predominantemente caracterizado 
por rochas ultramáficas, parcialmente 
flogopitizadas e tremolitizadas (Figuras VII.7A, B 
e F), sendo ainda possível identificar piroxênios 
e eventualmente olivina na macroscopia. Estas 
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rochas estão intensamente cortadas por finas 
venulações de espessura milimétrica a veios 
mais espessos centimétricos a métricos, segundo 
diferentes orientações, predominantemente 
albíticos/carbonáticos, esbranquiçados, e 
também flogopíticos (Figuras VII.8A, B, C e D). 
Tanto as ultramáficas quanto os veios reagem 
muito bem ao Molibdato de Amônia (Figuras 
VII.8E e F), frequentemente com coloração que 
indica teores maiores que 5% de P2O5. As rochas 
estão muito alteradas supergênicamente e a 
flogopita transformada em vermiculita. Destaca-
se que estas alterações são importantes para a 
concentração das apatitas.

A figura VII.9 apresenta os pontos de 
amostragem de rocha na área pesquisada. No 
ponto 1 foram encontradas rochas ultramáficas 
ricas em flogopita e tremolita, cortada por veios 
de albita/carbonato com atitude 335o/48oSW e 
315o/83oSW. No ponto 2 ocorre saprólito de rocha 
ultramáfica rica em vermiculita e veios de albita/
carbonato. No ponto 3 ocorre rochas ricas em 
tremolita e flogopita cortada por veios de albita e 
carbonato de direção 350o/25oSE (K-4,4% / U-0,7 
ppm/ Th-3,5 ppm); No ponto 4 foi encontrado 
um metarenito impuro cinza, de textura fina, 
deformado composto principalmente de quartzo 
e biotita, com direção de foliação 230o/55oSE e, 
um granito leucocrático, isotrópico, de textura 
fina. O ponto 5 contém paragnaisse composto 
de quartzo, flogopita e granada, com foliação 
035o/65oNW; No ponto 6 foi localizado um 
muscovita-xisto; No ponto 7, paragnaisse com 
as mesmas características do paragnaisse do 
ponto 5; No ponto 8 foi encontrado laterita 
com quantidades anômalas de magnetita 
associada; No ponto 9 foi encontrado saprólito 
de ultramáfica, com poucos veios de albita/
carbonatos associados; No ponto 10 observou-
se rochas ultramáficas com a presença de 
calcita, tremolita, flogopita e vermiculita. No 

ponto 11 também foi encontrado paragnaisse. 
O ponto 12 contém leucosienogranito, com 
orientação incipiente, de textura fina, composto 
essencialmente de quartzo, plagioclásio, 
K-feldspato, biotita, magnetita e anfibólios (com 
até 5cm de comprimento em planos de fratura  
hidrotermalizados), litologia que apresentou os 
maiores valores na gamaespectometria terrestre 
(K-5,1% / U-2,5 ppm/ Th-10,8 ppm). No ponto 13 
ocorre paragnaisse com bandamento milimétrico, 
constituído por granada, biotita e quartzo, com 
orientação 255o/32o; No ponto 14 foi encontrado 
saprólito de uma rocha máfica de cor verde, fina, 
com quartzo, plagioclásio, tremolita e flogopita; 
O ponto 15 representa amostras coletadas na 
pilha de rejeito, compostas predominantemente 
por minerais máficos esverdeados. Na pilha de 
rejeito, segundo informações de funcionários 
da mina paralisada, existe ainda um percentual 
de 7,8 % de vermiculita não recuperado. Nas 
5 amostras coletadas no rejeito, os teores em 
P2O5 variaram de 1,97 a 5,1%, o que ressalta a 
necessidade da avaliação do rejeito quanto ao 
seu aproveitamento econômico. 

Além das investigações ao longo das cavas 
abertas foram checados pontos anômalos 
definidos pela geofísica a sudoeste e 
imediatamente a noroeste da cava. Na porção 
sudoeste, na extensão da anomalia geofísica 
investigada foi observado solo de cor marrom 
escuro e, em poços escavados para água, blocos 
de tremolitito. Uma análise mineralométrica 
semi-quantitativa do concentrado do solo 
forneceu abundante piroxênio (50 a 75%), 
anfibólio (25-50%), zircão (5 a 25%) e alguma 
apatita (1 a 5%), além de menos que 1% de 
limonita, magnetita, monazita, rutilo e ilmenita. 
Na anomalia a noroeste da área requerida foi 
observada a presença de uma canga ferruginosa 
(Figura VII.10).
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Figura VII.7 - A) Rocha ultramáfica composta essencialmente por tremolita e flogopita; B) Rocha ultramáfica 
rica em vermiculita; C) Padrão de dobras apertadas no paragnaisse encaixante do corpo Massapê; D) Parag-
naisse composto por quartzo, biotita e granada; E) Paragnaisse com dobras isoclinais apertadas; E) Detalhe do 
saprólito da rocha ultramáfica com cristais verdes de tremolita/actinolita e vermiculita cortada por finíssimos 
veios de composição albítica.
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Figura VII.8 - A) Detalhe dos veios carbonáticos/albíticos cortando a rocha ultramáfica; B) Rocha ultramáfica 
saprolitizada caracterizada por tremolita-actinolita/vermiculita/apatita cortada por finas venulações milimé-
tricas a centimétricas de albita/carbonato; C) Rocha ultramáfica saprolitizada caracterizada por tremolita/
vermiculita/apatita cortada por venulações albíticas milimétricas a centimétricas; D) Amostra do veio albítico; 
E) Teste positivo para fosfato na ultramáfica; F) Teste positivo para fosfato em amostra do veio rico em albita 
e carbonato que corta as rochas ultramáficas.
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Figura VII.9 - Localização dos pontos de amostragem de rocha
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Figura VII.10 - Fotografia da área com a presença de canga ferruginosa.

VII.4 - PROSPECÇÃO GEOFÍSICA

Os complexos alcalinos-carbonatíticos 
e ultramáficas associadas normalmente 
apresentam altos conteúdos de magnetita/
ilmenita, U e Th (Rugenski, 2006). No contato 
com estas rochas podem ocorrer bordas 
fenitizadas representado pelo enriquecimento 
de K. Isso significa que esses materiais podem 
ser identificados através da análise de dados 
magnetométricos e gamaespectrométricos. 

Os limites das áreas requeridas estão 
apresentados nas figuras VII.11 e VII.12.

A anomalia magnética de campo total 
correlacionada com o corpo de rocha básica/
ultrabásica de Massapê apresenta forma bipolar, 
sem indícios claros de remanência, pois não foi 

observada inversão da polaridade (Figura VII.11). 
A anomalia é alongada na direção NE-SW, possui 
comprimento de onda de 6,0 km e amplitude de 
300 nT (Figura VII.11). A amplitude máxima do 
sinal analítico é de 0,9 nT/m (Figura VII.12). Nos 
dados gamaespectrométricos observa-se que o 
corpo mineralizado apresenta teores de K de até 
5% (Figura VII.13), enquanto os valores de eTh/K 
são baixos (<4,0) (Figura VII.14). A relação K 
alto, eTh/K baixo com rocha contendo minerais 
magnéticos é muito comum em diversos tipos 
de jazidas formadas por eventos hidrotermais. A 
figura VII.15 é o modelo 3D da área mineralizada 
em vermiculita.

Como a geometria que se espera para 
complexos alcalinos carbonatíticos seja 
uma forma circular, sua assinatura, quando 
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projetada no mapa do sinal analítico da 
anomalia magnética de campo total, deve 
apresentar mesma configuração, caso existam 
minerais magnéticos. Em relação aos dados 
gamaespectrométricos, os valores anômalos 
elevados do urânio equivalente e nas razões 
de eU/eTh e eU/K, podem ser indicativos de 
depósito carbonatítico:  isso deve ser entendido 
como condição necessária, mas não suficiente. 
Nesse sentido, devem ser observadas as regiões 
onde existam tais comportamentos associando 
a inferências na geologia de campo.

Na figura VII.16 é apresentado o mapa de 
urânio equivalente e os limites da anomalia 
magnética e seus lineamentos. Na figura 
VII.17 e VII.18, os mapas das razões eU/eTh e 
eU/K respectivamente, com as interpretações 
magnetométricas contendo os picos de eU/
eTh. Na figura VII.19, foi realizada a união da 
interpretação dos picos de valores do urânio 
equivalente, da razão eU/eTh e informações 
magnetométricas, onde o mapa de fundo trata-
se da razão eU/K. Com isso, é possível delimitar 
as possíveis áreas propositivas à prospecção, 
dentro dos parâmetros geofísicos esperados.

Para identificar locais que tenham rochas 
com teores elevados de potássio, o que estaria 
associado nesse caso a rochas alcalinas ou 
bordas fenitizadas, foram demarcadas as regiões 
que possuem teores de razão eU/K abaixo de 
1,21, como pode ser visto nas figuras VII.4 e VII.5. 
Implica que, mesmo em locais onde o urânio 
é elevado, os valores acentuados de potássio 
seriam marcadores dessa alcalinidade.

Apesar das assinaturas provenientes das 
respostas magnéticas das rochas estarem a 
profundidades diferentes daquelas do método 
gamaespectrométrico, a geometria requerida 
para rochas carbonatíticas corresponderia 
a valores magnéticos elevados coincidentes 
com alta radiação. Logo, a figura VII.20 é 

identificada uma área onde necessitaria uma 
melhor investigação de detalhe. Os valores mais 
elevados estão nas proximidades ou dentro 
da área 1, onde estão os parâmetros mais 
favoráveis. Pode ser observado uma anomalia 
magnética em uma região com teores elevados 
de potássio (que poderiam estar associado a 
rochas alcalinas possivelmente flogopitizadas), 
mais especificamente teores baixos da razão 
eU/K, onde foram estabelecidas as áreas 1, 2, 
3 e 4, respectivamente em ordem prioritárias 
de pesquisa segundo: respostas integradas 
da geofísica local, levando em consideração 
associação a teores elevados da razão eU/K 
e pertencimento ou proximidade com as 
anomalias magnéticas. 

Na figura VII.21 são destacadas áreas (em 
vermelho) onde foi realizada a integração de 
todas as respostas magnetométricas (em relação 
aos valores elevados entre 0,065 a 0,170 nT/m 
da amplitude do sinal analítico) e assinaturas 
gamaespectrométricas (correspondente a 
valores elevados de eU com pico acima de 
2,94ppm, eU/eTh com pico acima de 0,29, e 
valores abaixo de 1,21 da razão eU/K) como 
possíveis anomalias que devem ser avaliadas em 
detalhe.

O resultado da modelagem Euler 3D sugere 
a existência de um corpo magnético principal, 
com direção NE-SW e profundidades de até 380 
metros. No modelo observa-se uma ramificação 
para oeste a partir da extremidade NE do corpo 
que se estende além da área já requerida da 
mina. Nessa ramificação, a modelagem indica 
que a profundidade do topo deve ser em torno 
de 100 metros. Contudo, ocorre um importante 
prolongamento do corpo para SW, também 
para fora da área já requerida. Nesse caso, as 
profundidades do topo podem ser inferiores a 
50 metros. Nessa área os valores de K são altos 
(até 5,5%) e as razões eTh/K baixas (< 5,0), 
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porém o corpo parece ter uma magnetização 
menor do que a das rochas da área da jazida em 
exploraçãojá conhecidas. Esse aspecto é inferido 
pelos parâmetros da anomalia magnética que 
apresenta comprimento de onda de 1,5 km, 

amplitude máxima de 100 nT (Figura VII.22) 
e amplitude do sinal analítico máximo de 0,35 
nT/m (Figura VII.23). Apesar de possuir uma 
magnetização menor, essa área foi escolhida 
para detalhamento.
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Figura VII.15 - Visualização 3D do Sinal Analítico do corpo magnético de Massapê, com o voxel das soluções 
de profundidades Euler 3D. Estão indicados a posição da locação sugerida e os valores de profundidades. 

Figura VII.16 - Mapa eU equivalente onde estão presentes as anomalias e lineamentos magnéticos: valores 
com pico acima de 2,94 ppm foram destacados
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Figura VII.17 - Mapa da razão eU/eTh onde estão presentes as anomalias e lineamentos magnéticos: valores 
com pico acima de 0,29 foram destacados.:

Figura VII.18 - Mapa da razão eU/K onde estão presentes as anomalias e lineamentos magnéticos: em detalhe 
os valores que estão aproximadamente abaixo de 1,21 foram destacados.
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Figura VII.19 - Mapa da razão eU/K onde estão presentes as anomalias e lineamentos magnéticos: nesse caso 
são apresentados em destaque picos de valores com eU elevados .

Figura VII.20 - Mapa da razão eU/K onde estão presentes as anomalias e lineamentos magnéticos: nesse caso 
são delimitadas as áreas 1, 2, 3 e 4, respectivamente por ordem de importância considerando as respostas 
geofísicas integradas.
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Figura VII.21 - Mapa da razão eU/K onde estão presentes as anomalias e lineamentos magnéticos: integração 
de todas as respostas magnetométricas e gamaespectrométricas como possíveis anomalias que devem ser 
avaliadas em posteriormente em detalhe.

Figura VII.22 - Campo Magnético Total da área de interesse para perfuração (Figuras VII.12 e VII.13) com 
localização do perfil escolhido para a modelagem 2D (linha preta contínua). Na figura estão apresentados os 
resultados da modelagem Euler 3D e o ponto indicado para perfuração segundo os dados geofísicos.
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Figura VII.23 - Sinal Analítico do Campo Magnético Total da área de interesse para perfuração (Figuras VII.12 
e VII.13), com localização do perfil escolhido para a modelagem 2D (linha preta contínua). Na figura estão 
apresentados os resultados da modelagem Euler 3D e o ponto indicado para perfuração segundo os dados 
geofísicos.

A modelagem Euler 3D (IS =1, dique) efetuada 
nos dados magnéticos do Alvo selecionado 
resultou em um conjunto de soluções com 
aglomeração que forma um corpo com direção 
NE-SW e largura em torno de 300 metros (Figura 
VII.24). Os resultados indicam a existência de 
fontes magnéticas com profundidades inferiores 
a 50 metros, contudo, o número maior de 
soluções está entre 80 e 120 metros (Figura 
VII.22). O resultado das soluções interpoladas 
por meio do voxel sugere uma continuidade 
das fontes magnéticas que pode ser apenas 
aparente, porque a anomalia magnética sugere 
a existência de três corpos principais alinhados, 
formando um arco aberto para sudeste. As três 
anomalias apresentam parâmetros magnéticos 
e dimensões muito parecidas. Todas as três 
coincidem com áreas de K alto (possivelmente 
áreas com flogopitização) e razões eTh/K baixas.

A modelagem empregando GMSYS 2D (Figura  
VII.25) foi efetuada na anomalia magnética 
central (Figura VII.22). O perfil escolhido para 
modelagem está indicado nas figuras VII.22 e 
VII.23. O resultado apresenta variação lateral da 
susceptibilidade magnética (S) (Figura VII.25). 
O corpo magnético possui largura em torno de 
1.000 metros e o seu topo é irregular. A porção 
mais magnética (S = 0,006 SI) tem largura em 
torno de 300 metros e corresponde ao corpo 
modelado pelo Euler 3D (Figura VII.24). O local 
para perfuração foi posicionado na porção 
mais magnética do corpo (S = 0,0006 SI) (Figura 
VII.25). O ponto sugerido para perfuração 
tem coordenadas geográficas: Longitude 
-41°14’54.97”, Latitude -8°34’23.32” (WGS 84). 
Como pode ser observado na imagem do Google 
Earth (Figura VII.26) o acesso ao ponto é fácil e 
pode ser feito por estradas vicinais.
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Figura VII.25 - Modelo de susceptibilidades magnéticas 2D do perfil magnetométrico indicado na Figura 
VII.24. O corpo de coloração verde tem susceptibilidade negativa que pode indicar a presença de substâncias 
diamagnéticas. O ponto sugerido para perfuração está localizado na porção mais magnética do modelo.

Figura VII.24 - Visualização 3D do Sinal Analítico da área de interesse para perfuração com o voxel das solu-
ções de profundidades Euler 3D. Está apresentada a posição do ponto sugerido para perfuração e os valores 
de profundidades.
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Figura VII.26 - Localização da área de estudo com destaque para o ponto sugerido para a perfuração

VII.5 - PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA 

VII.5.1 - Base de dados geoquímicos

Para a investigação das anomalias geofísicas 
fora dos limites da mina de Massapê, foi realizada 
a coleta de solo (36 amostras) em duas linhas 
no sentido E-W com espaçamento de cerca 
de 100 metros entre as coletas, com distância 
aproximada de 2.000 m cada linha. A primeira 
linha foi realizada na anomalia geofísica mais a 
norte e a segunda linha na porção sudoeste em 
relação à primeira (Figura VII.27). A análise foi 
realizada com base nos resultados geoquímicos 
obtidos pelos métodos ICM40B Digestão 
Multiácida-ICP-OES/ICP- MS. No total, foram 50 
elementos analisados para a fração <80 #. 

VII.5.2 - Preparação e processamento de dados 
geoquímicos

Na matriz de dados foram realizadas as 
seguintes operações: realizada a multiplicação 
dos valores das amostras abaixo do LD (Limite de 
Detecção) por 0,5 e os valores que se mantinham 
no LSD (Limite Superior de Detecção) foram 
conservados, com o intuito de realizar análise 
estatística. Foi também elaborada uma planilha 
apenas dos Valores Válidos, onde os valores 
abaixo do LD foram apagados para serem 
contabilizados. 

Feito isso, a estatística descritiva para todos 
os elementos analisados foi realizada conforme 
demonstra a tabela VII.1.  Os valores válidos 
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(Vál%) dos elementos apontaram problemas 
para os elementos Ag (0%), Re (0%), S (41,7%), 
Se (0%) e Te (50%), que podem também ser 
verificados na própria estatística descritiva, 
onde valores mínimos e máximos são idênticos, 
com exceção do Te.

Apesar de apresentar todos os elementos 
na tabela VII.1, o enfoque do processamento 
dos dados será dado para o elemento fósforo 
(P). A estatística descritiva para este elemento 
demonstra variação muito alta dentro do 
pequeno universo de amostras. A amplitude 
entre o máximo e o mínimo é de 6.088 ppm. Por 
esse motivo, seria mais justificável separar duas 
populações de amostras, mas pela quantidade 
de amostras torna-se inviável.

A figura VII.28A apresenta o histograma com 
a distribuição dos teores.  Na figura 28B mostra-
se, através do Box-Plot, a distribuição dos teores 
de P em relação aos valores correspondentes 

dos quartis de 25%, 50% e 75%.  Estes valores 
estão associados da seguinte forma: 
a) Faixas do background: 25% - corresponde 
ao Q1 e contém ¼ dos dados associados até o 
limite de 257,50 ppm e representam os valores 
de alto background; 50% - corresponde ao Q2 
ou mediana e contém a metade dos dados 
que estão situados até o limite de 480,50 ppm 
e corresponde à faixa do background; 75% - 
corresponde ao Q3  e representam ¾ dos dados 
situados no limite de 1.555,0 ppm e representam 
o baixo background;
b) Faixas de Anomalias: UIF – conhecida como 
Upper Inner Fence sendo determinada a partir 
da expressão de Q3+1,5xIQR e contém valores 
até 3.501,3 ppm, enquadrando-se no primeiro 
limiar geoquímico; UOF – conhecido como Upper 
Outer Fence é determinada pela expressão 
Q3+3xIQR e contém os valores a partir de 5447,5 
ppm e faz parte do 2° limiar geoquímico.

Figura VII.27 - Linhas de solo coletadas nas anomalias geofísicas
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ELEM Vál% Média Média 
Geom

Média 
Harm

Moda Freq. 
Moda

Mín Máx Q1 Q2 Q3 Desv.Pad

Ag_ppm 0 0,01 0,01 0,01 0,01 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Al_% 100 6,38 6,32 6,27 5,67 3,0 5,2 11,0 5,8 6,3 6,6 1,0
As_ppm 86,1 29,88 14,99 3,10 0,5 5,0 0,5 124,0 12,0 24,0 39,0 29,2
Ba_ppm 100 1028,92 800,95 662,15 Multiple 1,0 374,0 3014,0 487,0 549,0 1692,0 787,3
Be_ppm 100 5,59 5,40 5,22 4,8 4,0 3,1 10,3 4,7 5,2 6,4 1,6
Bi_ppm 83,3 0,21 0,13 0,07 0,02 6,0 0,0 0,6 0,0 0,3 0,3 0,1
Ca_% 100 0,68 0,51 0,38 1,34 3,0 0,1 2,4 0,3 0,5 1,0 0,5
Cd_ppm 100 0,09 0,09 0,08 Multiple 6,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0
Ce_ppm 100 74,82 62,75 55,26 Multiple 1,0 32,0 259,4 41,0 51,7 78,1 53,0
Co_ppm 100 27,48 25,55 24,11 Multiple 2,0 14,9 71,4 20,6 22,5 31,8 12,1
Cr_ppm 100 67,94 64,93 61,41 Multiple 3,0 24,0 128,0 56,0 69,5 79,0 19,5
Cs_ppm 88,9 6,00 5,72 5,36 6 11,0 2,5 9,0 5,0 6,0 7,0 1,6
Cu_ppm 100 51,15 49,00 47,26 Multiple 1,0 26,5 121,8 41,8 46,8 56,0 17,3
Fe_% 100 6,01 5,90 5,81 5,22 2,0 4,5 10,7 5,2 5,6 6,4 1,3
Ga_ppm 100 22,49 22,25 22,01 Multiple 2,0 17,0 31,6 19,8 22,4 24,8 3,4
Hf_ppm 100 2,67 2,56 2,45 Multiple 2,0 1,2 5,7 2,2 2,5 3,1 0,8
In_ppm 100 0,08 0,08 0,07 0,07 9,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
K_% 100 1,89 1,65 1,48 Multiple 2,0 0,9 4,7 1,1 1,5 2,6 1,1
La_ppm 100 39,29 36,09 33,41 Multiple 2,0 14,2 103,1 26,3 35,6 48,0 17,9
Li_ppm 100 38,94 37,07 35,18 52 4,0 17,0 72,0 31,5 37,0 47,5 12,2
Lu_ppm 100 0,45 0,44 0,43 0,39 4,0 0,3 0,6 0,4 0,4 0,5 0,1
Mg_% 100 0,82 0,72 0,64 Multiple 2,0 0,3 2,1 0,5 0,8 1,0 0,4
Mn_% 100 0,07 0,07 0,07 0,06 10,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Mo_ppm 100 0,74 0,64 0,54 Multiple 2,0 0,1 1,9 0,4 0,7 0,9 0,4
Na_% 100 0,96 0,85 0,74 0,89 2,0 0,2 2,7 0,6 0,9 1,1 0,5
Nb_ppm 100 8,48 7,50 5,94 Multiple 2,0 1,0 14,5 6,3 8,5 10,7 3,4
Ni_ppm 100 52,14 49,78 46,94 58,3 2,0 19,4 77,2 41,8 55,8 64,5 14,5
P_ppm 100 1039,81 591,93 382,13 Multiple 1,0 117,0 6205,0 257,5 480,5 1555,0 1268,6
Pb_ppm 100 21,36 20,94 20,55 Multiple 2,0 13,8 31,0 18,3 20,6 24,0 4,3
Rb_ppm 100 103,09 90,01 79,91 65,2 2,0 40,9 295,7 63,5 79,0 142,1 58,4
Re_ppm 0 0,05 0,05 0,05 0,05 36,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
S_% 41,7 0,01 0,01 0,01 0,005 21,0 0,01 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0
Sb_ppm 80,6 0,08 0,07 0,06 0,08 8,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0
Sc_ppm 100 28,16 27,05 26,22 Multiple 2,0 19,3 63,7 22,6 24,6 29,9 9,3
Se_ppm 0 1,00 1,00 1,00 1 36,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0
Sn_ppm 100 3,34 3,21 3,06 3 4,0 1,2 6,6 2,8 3,2 4,0 1,0
Sr_ppm 100 230,75 149,24 106,09 Multiple 1,0 42,0 943,3 67,1 123,0 302,5 238,1
Ta_ppm 100 0,42 0,37 0,32 Multiple 2,0 0,1 0,9 0,3 0,4 0,6 0,2
Tb_ppm 100 1,23 1,18 1,13 Multiple 2,0 0,7 2,8 0,9 1,2 1,4 0,4
Te_ppm 50 0,07 0,05 0,04 0,025 18,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1
Th_ppm 100 9,64 9,28 9,01 Multiple 3,0 6,4 20,6 8,1 9,0 10,2 3,1
Ti_% 100 0,65 0,62 0,59 Multiple 2,0 0,2 1,1 0,5 0,6 0,8 0,2
Tl_ppm 100 0,70 0,67 0,64 0,64 3,0 0,3 1,4 0,6 0,7 0,8 0,2
U_ppm 100 1,72 1,67 1,62 1,6 8,0 0,8 2,7 1,5 1,6 2,0 0,4
V_ppm 100 129,50 125,27 120,60 Multiple 2,0 51,0 231,0 110,5 132,0 145,0 33,2
W_ppm 97,2 0,63 0,48 0,32 0,5 5,0 0,1 2,1 0,4 0,6 1,0 0,4
Y_ppm 100 25,89 24,96 24,10 23,6 3,0 14,0 51,2 20,8 24,9 29,7 7,4
Yb_ppm 100 3,01 2,96 2,91 Multiple 4,0 2,2 4,4 2,6 2,9 3,5 0,6
Zn_ppm 100 71,42 70,42 69,44 69 6,0 47,0 111,0 64,5 69,0 76,5 12,3
Zr_ppm 100 76,51 73,98 71,70 77,5 2,0 42,0 154,6 64,2 69,5 88,8 21,3

Tabela VII.1 - Estatística descritiva dos elementos

Figura VII.28 - A) Histograma B) Box Plot do Fósforo
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Esta classificação de limiares foi plotada no 
mapa para analisar a sua distribuição espacial 
(Figura VII.29). Assim, verifica-se que é na linha 
inferior que ocorre a maior faixa de anomalias, 
sendo contabilizadas a partir da sua porção 
central em sentido ao lado oeste. Já na linha 
superior houve apenas uma amostra com teor 
mais elevado de fósforo (1.369 ppm). 

Para tentar corroborar com esta questão das 
disposições dos teores nas linhas, houve a coleta 
de sedimento de corrente e rocha na área. No 
caso do sedimento de corrente, a área de maior 
teor de fósforo (2.632 e 2.519 ppm) está na linha 
inferior que está associado ao maior teor de 
fósforo para solo; indicando, também, que estes 
dois pontos são os que mais sofrem influências 
diretas das anomalias. Numa comparação 
diretamente proporcional, a zona de menor teor 
de fósforo em sedimento de corrente está na 
área de menor teor de P em solo.

Por outro lado, buscou-se relacionar o fósforo 
com todos os outros elementos para que fosse 
possível realizar associação entre eles. Para isso, 
fez-se a matriz de correlação que indicou valores 
altos entre o P e vários outros elementos (tabela 
VII.2).

As correlações com o P mais representativas 

foram com o Sr, Ca, La, Ce, Tb e Rb.  Isso implica 
na possibilidade da zona mais anômala, na linha 
mais a sudoeste, estar relacionada a  existência 
de apatita (alta correlação P, Sr, Ca), já que a 
correlação com o alumínio é baixa, descartando 
a possibilidade de fosfatos aluminosos. Os ETR 
possivelmente estão associados ao sítio do Ca 
na apatita. Para melhor representação gráfica, 
fez-se o Scatterplot de todos os elementos que 
deram correlação maior que 0,6 (Figura VII.30).

De qualquer forma, realizou-se a análise 
de agrupamento para dar maior significância 
aos dados analisados (Figura VII.31). Este 
procedimento tem por objetivo unificar objetos 
em classes ou grupos sucessivamente maiores 
através da utilização de alguma medida de 
similaridade ou de distância. Para este caso, 
adotou-se a distância euclidiana. Sendo assim, 
verificou-se que há um agrupamento forte 
entre o fósforo e bário. Associação petrográfica 
de apatita e barita foi observada em rochas 
associadas ao corpo de Massapê, o que corrobora 
a possibilidade de extensão para sudoeste de 
corpo mineralizado. A correlação do Ba com o 
P pode ser vista com clareza nas amostras de 
rochas lamprofíricas, que apresentam barita e 
apatita associadas.
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Elemento Corr Elemento Corr Elemento Corr
Ag_ppm - K_% 0,75 Sn_ppm 0,42
Al_% -0,16 La_ppm 0,88 Sr_ppm 0,90
As_ppm 0,63 Li_ppm -0,40 Ta_ppm -0,02
Ba_ppm 0,72 Lu_ppm 0,29 Tb_ppm 0,82
Be_ppm 0,67 Mg_% 0,68 Te_ppm -0,42
Bi_ppm -0,63 Mn_% 0,70 Th_ppm -0,04
Ca_% 0,87 Mo_ppm -0,36 Ti_% 0,77
Cd_ppm 0,49 Na_% 0,38 Tl_ppm 0,59
Ce_ppm 0,84 Nb_ppm 0,23 U_ppm -0,45
Co_ppm 0,37 Ni_ppm -0,09 V_ppm 0,47
Cr_ppm 0,11 Pb_ppm 0,43 W_ppm -0,30
Cs_ppm 0,30 Rb_ppm 0,87 Y_ppm 0,72
Cu_ppm 0,69 Re_ppm - Yb_ppm 0,38
Fe_% 0,64 S_% 0,40 Zn_ppm 0,52
Ga_ppm 0,19 Sb_ppm 0,73 Zr_ppm 0,61
Hf_ppm 0,74 Sc_ppm 0,79
In_ppm 0,12 Se_ppm -

Tabela VII.2 - Correlação de todos os elementos com o fósforo (sinalizados em vermelho estão os valores 
acima de 0,6 e em azul correlação acima de 0,8).

Figura VII.29 - Mapa de distribuição dos limiares geoquímicos de solo.
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Figura VII.30 - Scatterplot entre os elementos de maior correlação (Eixo Y) com o Fósforo (Eixo X).
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Figura VII.31 - Agrupamento de todos os elementos através do Dendrograma.

Figura VII.30 (continuação) - Scatterplot entre os elementos de maior correlação (Eixo Y) com o Fósforo 
(Eixo X). 
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VII.6 - LITOGEOQUÍMICA

 A tabela VII.3 apresenta os dados analíticos 
de elementos maiores (%peso), traços e ETR 
(ppm) de 6 das 34 amostras analisadas. 

As amostras de veio possuem teor de sílica 
elevado (53% a 63%), assim como de Al2O3 (em 
torno de 20%) e de BaO 0,6%. O teor de álcalis (K 
+ Na) se aproxima dos 10%, sendo que Na > K. O 
teor de P2O5 no veio é baixo, em torno de 0,4%.

As demais amostras têm caráter básico-
ultrabásico. Estas rochas foram divididas em 2 
grupos principais:

Rochas com teores entre 40 e 55% de sílica 
(rochas básicas e ultrabásicas) e com teor de 
álcalis de até 2%, representada pelo tremolititos 
e piroxenitos, com teores de P2O5 que atingem 
até 8%;

Rochas com teores de sílica entre 30 e 
48%, ultrapotássicas (K/Na>3) com teor de 
álcalis (K+Na) entre 3 e 6%, representada pelos 
lamprófiros, com teores de P2O5 que variam de 
0 a 5%;

 Estas rochas, em sua grande maioria, 
apresentam valores de K muito superiores aos 
de Na, com razão de K2O/Na2O que variam de 
2,4 até >60. Os teores de Al2O3 também são 
bastante elevados. Os teores de Al2O3 e de K2O 
estão associados a grande quantidade de biotita/
vermiculita presente nas amostras. Na figura 
VII.32, pode-se observar o comportamento dos 
álcalis em relação ao alumínio. Os triângulos 
vermelhos representam os piroxenitos e as cruzes 
verdes representam os lamprófiros. Nota-se que 
a afinidade com K2O é maior nestas últimas. 
O “x” azul representa uma única amostra com 
valores muito elevados de carbonato. 

Vários dos diagramas utilizados para 
caracterizar quimicamente as rochas estudadas 
foram concebidos para rochas vulcânicas, 
mas são aqui utilizados pela analogia com os 

equivalentes plutônicos. Abaixo, no diagrama 
TAS (Figura VII.33), pode-se observar que os 
piroxenitos são rochas básicas, presente no 
campo dos gabros, com caráter no limite alcalino/
subalcalino-toleítico. Já os lamprófiros são 
ultrabásicos alcalinos, sendo que duas amostras 
ocorrem fora dos limites dos campos devido ao 
seu baixo teor de sílica e duas amostras ocorrem 
no limite do campo do ijolito.

No diagrama AFM (Figura VII.34) observa-
se que as amostras dos piroxenitos são as 
mais próximas dos magmas parentais e os 
lamprófiros de magmas mais evoluídos. Pode-
se observar um trend no limite cálcico-alcalino/
toleítico que indica a evolução do magma com 
gradual enriquecimento em Fe. As amostras dos 
lamprófiros são as que apresentam característica 
mais próxima do campo cálcico-alcalino.

No diagrama spider (Figura VII.35), as 
amostras foram normalizadas de acordo com o 
manto primitivo, e pode-se notar que tanto as 
amostras de piroxenito quanto lamprófiros tem 
comportamento semelhante em quase todos os 
elementos.  Pode-se observar que quase todas 
as amostras têm anomalias positivas de K, P e 
ETR (principalmente os leves) e baixos teores 
de U, Nb, Zr e Ti. A linha preta do diagrama 
representa uma média composicional de 
diversos lamprófiros calci-alcalinos e a linha 
magenta representa a média de lamprófiros 
alcalinos, ambos retirados de Rock (1987). 

No diagrama spider de ETR normalizado pelo 
condrito de Nakamura (1974) (Figura VII.36), 
observa-se enriquecimento dos ETRL em relação 
aos ETRP, sendo que as amostras de lamprófiros, 
em geral, têm valores maiores de ETRP, sendo que 
algumas delas apresentam anomalia negativa 
de Eu e positiva de Gd. A anomalia negativa de 
Eu é explicada pela ausência de plagioclásio nas 
amostras.

Como puderam ser observadas nos gráficos 
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anteriores, as rochas não podem ser bem 
classificadas pela maneira tradicional de 
rochas ígneas, já que as amostras apresentam 
enriquecimento de K em relação ao Na, além 
disso, são rochas muito ricas em biotitas. Por isso, 
para melhor classificá-las, faça-se necessário 
utilizar os modelos de rochas alcalinas potássicas.

De acordo com Wernick (2004), as rochas 
básicas potássicas e ultrapotássicas são 
chamadas de rochas lamprofíricas. Estas rochas 
são divididas em 3 grupos com afinidades 
composicionais:

-Lamproítos;
-Kimberlitos;
-Lamprófiros.
De acordo com o autor, as convergências e 

as diferenças composicionais entre estas rochas 

são representados no gráfico K2O:MgO:Al2O3 e 
CaO:Al2O3. 

No gráfico K2O:MgO:Al2O3 (Figura  VII.37) 
foram plotadas as amostras analisadas. As 
rochas estão inseridas em sua maioria no campo 
dos lamprófiros, principalmente os biotititos e 
biotita hornblenditos. Já no gráfico CaO:Al2O3 

(Figura VII.38), as rochas não puderam ser muito 
bem classificadas, já que o conteúdo de Ca é 
maior do que o esperado.

VII.7 - MINERALOGIA E PETROGRAFIA

As rochas encontradas na região são 
máficas e ultramáficas potássicas, constituídas 
principalmente por biotita, anfibólios e 
piroxênios que são cortadas por veios de 
composição albítica (Figura VII.39A, B, C e D).

Amostra 
wt%

VS-R-01-D VS-R-09-F VS-R-10 VS-R-01-B VS-R-09-D VS-R-03-C VS-R-03-A VS-R-09-B

LAMPRÓFIRO LAMPRÓFIRO LAMPRÓFIRO PIROXENITO TREMOLITITO TREMOLITITO VEIO VEIO
SiO2 38,32 34,27 48,32 53,32 45,19 38,88 60,43 56,9
TiO2 2,01 2,51 0,78 0,16 0,19 0,26 0,62 0,79

Al2O3 17,36 6,49 6,05 1,75 1,92 2,3 20,5 20,25
Fe2O3 15,81 26,46 7,69 3,56 4,56 3,62 1,88 4,51
MnO 0,14 0,2 0,1 0,08 0,08 0,07 0,02 0,04

Cr2O3 0,05 0 0,03 0,02 0,03 0,02 0 0
MgO 15,46 10,39 17,56 15,63 14,81 14,13 1,66 2,39
CaO 0,74 11,08 16,23 19,89 20,21 22,97 3,67 5,93

Na2O 0,09 0,32 0,32 0,29 0,63 0,27 6,69 7,26
K2O 5,56 3,05 4,68 1,12 0,44 1,18 5,57 3,46

P2O5 0 3,27 1,6 0,09 7,61 0,37 0,39 0,32
LOI 6,43 3,47 1,37 0,52 1,63 14,13 1,99 0,96

TOTAL 101,97 101,51 104,73 96,43 97,3 98,2 103,42 102,81
Ppm

Rb 704,8 708,8 274 24 20,8 38,5 112,2 106,2
Ba 950 1462 2488 845 710 507 6249 4872
Th 3,8 5,7 1,9 3,3 4,1 1,6 9,2 10,4
U 0,52 0,67 0,19 0,49 0,51 0 1,71 1,31

Nb 11,56 18,59 4,84 1,7 1,08 1,02 11,06 12,61
Ta 1,57 1,54 0 0,9 0,15 0,23 1 0,76
Sr 32,6 381,6 546,6 404,9 755,6 449,7 2833 3711,9
Hf 2,14 4,22 0,83 0,9 0,7 0,31 6,1 8,89
Zr 83,3 100,7 28,3 21,1 12,9 8,1 258,3 421,2
Be 1,1 1,2 0,5 0,5 0,8 0,7 2,1 0,6
Cs 31,79 29,46 4,62 0,18 0,36 0,57 0,88 1,99
Ga 29,7 17,1 10,5 2,3 8,2 3,8 15,3 21,6
Sn 0,5 5 0,8 0 0 10,2 0 1
W 5,4 0 0 2 0 0,7 0,7 0
Y 16,43 83,05 11,59 6,2 45,68 5,79 15,86 21,75

TOTAL 1875,21 2819,63 3372,67 1313,47 1560,88 1028,22 9516,41 9192,21

Tabela VII.3 - Análises químicas em amostras de rocha de elementos maiores (%peso), traços  e ETR (ppm.)
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Amostra 
(ppm)

VS-R-01-D VS-R-09-F VS-R-10 VS-R-01-B VS-R-09-D VS-R-03-C VS-R-03-A VS-R-09-B

LAMPRÓFIRO LAMPRÓFIRO LAMPRÓFIRO PIROXENITO TREMOLITITO TREMOLITITO VEIO VEIO

La 3 94,9 38,6 8,9 129,7 15 47,6 62,7

Ce 6,8 235,4 82,5 20,2 307,8 27,9 90,8 127,5

Pr 0,95 27,62 8,78 2,62 34,66 3,4 8,53 11,85

Nd 5,1 141,8 45,6 14,5 177,5 17,6 36,8 51,7

Sm 1,6 29,8 9,1 3,5 35,5 3,6 6 9,2

Eu 0,33 7,21 2,28 0,96 7,25 0,9 1,83 2,74

Gd 2,47 24,65 6,89 2,95 25,89 3,03 4,24 6,32

Tb 0,39 2,81 0,56 0,31 2,4 0,27 0,48 0,78

Dy 2,96 17,19 3,06 1,64 11,88 1,17 3,07 4,46

Ho 0,46 2,6 0,33 0,2 1,4 0,16 0,44 0,68

Er 1,97 7,57 0,91 0,45 3,76 0,43 1,45 2,11

Tm 0,23 0,78 0 0 0,32 0 0,16 0,21

Yb 2 5,9 0,6 0,3 2 0,3 1,2 1,6

Lu 0,23 0,87 0 0 0,19 0 0,12 0,13

TOTAL 28,49 599,1 199,21 56,53 740,25 73,76 202,72 281,98

Tabela VII.3 (continuação) - Análises químicas em amostras de rocha de elementos maiores (%peso), traços  
e ETR (ppm.)

Figura VII.32 - Diagrama ternário Na2O x K2O x Al2O3, amostras verdes representam os lamprófiros, as ver-
melhas piroxenitos e tremolititos e a azul rocha rica em carbonatos (VS-R-03C).
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Figura VII.33 - Diagrama TAS (Cox et al. 1979). Cruzes verdes representam lamprófiros, triângulos vermelhos 
tremolititos e piroxenitos, “X” azul representa tremolititos muito rico em carbonatos (VS-R-03C).

Figura VII.34 - Diagrama AFM (Irvine e Baragar, 1971). Cruzes verdes = lamprófiros, triângulos vermelhos tre-
molititos e piroxenitos, “X” azul tremolitito muito rico em carbonato (VS-R-03C).
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Figura VII.35 - Diagrama spider de elementos incompatíveis normalizados pelo manto primitivo (McDonough 
e Sun 1995). A linha preta do diagrama representa uma média composicional de diversos lamprófiros calc-
-alcalinos e a linha magenta representa a média de lamprófiros alcalinos, ambos retirados de Rock (1987).

Figura VII.36 - Diagrama spider de ETR normalizado pelo condrito de Nakamura (1974). A linha preta do dia-
grama representa uma média composicional de diversos lamprófiros calci-alcalinos e a linha magenta repre-
senta a média de lamprófiros alcalinos, ambos retirados de Rock (1987). 
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Figura VII.37 - Diagrama ternário de classificação de rochas potássicas e ultrapotássicas (Bergman 1987). Cru-
zes verdes no campo dos lamproítos, piroxenitos e tremolititos no campo dos kimberlitos.

Figura VII.38 - Gráfico de classificação de rochas lamprofíricas. Grupo I = Kimberlitos, grupo II = Lamproítos, 
grupo III=lamprófiros (Bergman 1987).
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As rochas máficas são tremolititos e 

piroxenitos (Figuras VII.39A e D), que possuem 
coloração verde clara, holocristalinas, 
equigranular de textura média composta por 
piroxênios, anfibólios, biotita, olivina, titanita, 
carbonatos, apatita, torita, zircão, ilmenita, 
K-feldspato e raramente quartzo (Figuras 
VII.39A, D). A proporção entre piroxênios e 
anfibólios varia muito. O diopsídio é o piroxênio 
predominante, chegando a constituir até 70% da 
rocha. Ele possui forma subédrica, com tamanho 
aproximado de 500 µm (Figuras VII.39 A, C e D). 
Análises de DRX também indicaram a presença 
de augita. A tremolita e a hornblenda ocorrem 
de forma significativa, algumas vezes sendo o 
mineral predominante. A tremolita possui cristais 
euédricos e prismáticos, raramente fibrosos, com 
tamanho de até 1 mm de comprimento (Figura 
VII.39A). A hornblenda é marrom e normalmente 
ocorre com hábito pseudo-hexagonal em seções 
basais. Subordinadamente ocorre biotita de até 
1 mm de comprimento, muitas vezes alterando 
para vermiculita e calcita intersticial. Algumas 
amostras apresentam conteúdos anômalos 
de calcita estando próximo dos 50%. Como 
acessórios ocorre a titanita subédrica com 300 
µm de comprimento, a apatita em forma de 
agulhas, que muitas vezes é encontrada em 
aglomerados, ortoclásio de forma anédrica, 
pequenos zircões euédricos com tamanho 
aproximado de 150 µm, microcristais de torita 
anédricos (50 µm) podem ser encontrados ao 
MEV. 

As rochas ultramáficas são lamprofíricas 
(Figuras VII.39B e 39C) que possuem tonalidade 
verde muito escura, holocristalinas, porfiríticas 
com fenocristais de Fe-biotita (com proporção 
que varia de 30% a mais de 90% dependendo da 
amostra), de anfibólios (que às vezes ocorrem 
em quantidades superiores à biotita) e de 
piroxênios, sendo que estes minerais também 

ocorrem na matriz, assim como os acessórios 
magnetita, fluorapatita, zircão, titanita, rutilo, 
barita, cloritas, calcita. Os minerais secundários 
são vermiculita esmectita, ilita e caulinita. As 
amostras apresentam-se fraturadas, sendo 
possível encontrar alguns cristais remanescentes 
nestas fraturas, podendo ser um indicio de 
que os minerais que constituíam o veio foram 
arrancados no polimento, entretanto os cristais 
de piroxênios, por terem uma dureza maior 
permaneceram (Figura VII.39C). A Fe-biotita é 
subédrica e atinge tamanho em torno de 1 mm 
e tem teores de Fe superiores a 10% (Figuras 
VII.39B e VII.C).  O anfibólio predominante é a 
potássio-magnésio-hastingsita (Figura VII.39B). 
Este mineral encontra-se sob a forma pseudo-
hexagonal, nas seções basais, e prismático nas 
demais. Possui forte pleocroísmo em tom de 
verde até castanho. Este mineral possui tamanho 
de 100 até 500 µ. Ele ocorre disseminado na 
rocha, é possível encontrar inclusões de biotita. 
O piroxênio presente é o dipsídio que possui 
tamanho de até 500 µm, nas seções basais possui 
forma pseudo-hexagonal, podendo aparecer 
em veios (Figura  VII.39C). Em outras seções 
possui forma anédrica. Estes cristais ocorrem 
de forma subordinada às micas e aos anfibólios. 
Em algumas amostras, o diopsídio encontra-se 
totalmente alterado para clorita. Raros cristais 
de barita foram encontrados nas amostras. Este 
mineral possui forma anédrica, algumas vezes 
fraturada, com tamanho inferior a 100 µm. A 
magnetita ocorre de forma disseminada nas 
amostras, sendo que seu conteúdo pode chegar 
a 1%. Possui tamanho em torno de 200 µm e 
muitas vezes encontra-se em forma euédrica. 
A apatita ocorre de forma disseminada em 
pequenos cristais com tamanho em torno de 
100 µm. 

Algumas amostras ultramáficas possuem 
textura pegmatóide. Estas amostras são mais 
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ricas em biotita, dipsídio, apatita, K-feldspato e 
barita. Nelas não são encontrados anfibólios. A 
biotita é predominante na rocha (Figura VII.39A 
e B), ocorrendo como megacristais de até 3 mm, 
encontrado também na matriz, com tamanho 
em torno de 250 µm. A biotita constitui mais 
de 60% da rocha. Também ocorre diopsídio 
anédrico (Figuras VII.40A, B, C e E), com 
tamanho em torno de 2 mm. O rutilo ocorre em 
agregados como cristais anédricos de tamanho 
muito pequeno (100 µm), sendo encontrado em 
quantidades bem inferiores a 1%. A fluorapatita 
(Figuras VII.40C e D) ocorre na forma de grandes 
agregados (2 mm) de cristais euédricos de 50 
µm, associada à barita intersticial de tamanho 
em torno de 20 µm.

O veio possui a cor branca, com textura 
média, ele é composto por albita, K-feldspato, 
biotita, muscovita, epidoto, calcita, apatita, 
zircão, barita e calcopirita (Figura VII.41).

A albita é subédrica, com tamanho em torno 
de 250 µm. O microclínio e o ortoclásio são 
anédricos e podem chegar até 400µm. Juntos, os 
feldspatos compõem mais de 65% da mineralogia 
(Figura VII.41A). A Fe-biotita e a muscovita são 
subédricas, alongadas, com tamanho em torno 
de 300 µm, constituindo aproximadamente 10% 
da rocha (Figuras VII.41B, C e D). A muscovita 
contém traços de Fe, Mg e Ba.  O epidoto é 
anédrico, ocasionalmente acicular, com tamanho 
que varia de 100 µm a 400 µm. Devido ao alto 
conteúdo de Ca (≈17%) e Al (16%), este epidoto 
pode ser classificado como clinozoisita (Figura 
41E). A titanita é euédrica a subédrica com 
tamanho de 200 µm (Figura 33E). As calcitas são 
anédricas intersticiais de 300 µm com inclusões 
de clinozoisita e de zircão (Figura VII.41B e D). 
A fluorapatita é subédrica e seu tamanho varia 
de 100 µm a 300 µm. No epidoto é possível 
encontrar inclusões de zircão e fluorapatita. 
Os cristais de zircão ocorrem como acessórios 

euédricos, pequenos (≈50µm) e disseminados. 
Raros cristais de barita e calcopirita (≈10µm) 
foram encontrados apenas ao MEV. Os 
minerais secundários encontrados são cloritas 
pela alteração da biotita e ilita, que ocorre 
intersticialmente em torno dos feldspatos.

Também foi encontrado no campo, um 
granodiorito, incipientemente orientado, com 
textura fina. Composto por quartzo pequeno 
e arredondado, microclínio, plagioclásio e 
tremolita. 

A encaixante é um paragnaisse cinza 
escuro, com veios de quartzo dobrados com 
espessura de até 5 cm e paralelizados com a 
foliação e dobras isoclinais apertadas. A rocha é 
composta de muscovita (~35%) orientada como 
porfiroblastos e em torno de 10% na matriz; 
quartzo em mosaicos e contatos interdigitados. 
Também são encontrados magnetita, apatita 
e zircão, como acessórios. Esta rocha pertence 
à zona da muscovita. No entanto, em locais 
próximos, pode ser encontrado rocha muito 
semelhante porém, no lugar da muscovita 
ocorre biotita e granada, indicando médio grau 
de metamorfismo, zona da granada.

VII.7.1 - Cristaloquímica

VII.7.1.1 - Biotitas

Embora macroscopicamente muitas micas 
apresentem características de flogopita, 
quimicamente são classificadas como biotitas, 
possivelmente devido pela perda de Mg pela 
alteração.

As análises apresentadas na tabela VII.4 são 
semi-quantitativas, sendo que os resultados 
dos cálculos são apenas para mostrar uma 
aproximação das proporções entre os elementos. 
As biotitas dos lamprófiros têm teores de Fe 
maiores, entre 12% a 18%.  Já as biotitas dos 
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piroxenitos e tremolititos apresentam valores 
em torno de 8%.  As biotitas estão alteradas 
para vermiculita, por isso, os teores de Al2O3 
estão muito elevados, sendo que na fórmula 
estrutural os valores podem ultrapassar a 5. Por 
este motivo, não foi possível plotar as biotitas no 
gráfico de classificação. Nas figuras VII.42 e VII.43 
pode-se observar que as biotitas dos lamprófiros 
têm menores teores de SiO2, de Al2O3 e de MgO. 
As biotitas dos veios tem médios conteúdos 

de MgO e altos de Al2O3. Uma das amostras 
do biotitito apresentou comportamento 
semelhante ao dos biotita piroxenitos, com altos 
teores de Mg e baixo de Al2O3.

A fórmula estrutural aproximada da biotita 
dos lamprófiros é K(1,9-3,2)(Mg(2,9-3,2)Fe(1,5-2,2)
(Al(4,6-5,5)Si(4,8-5,5)O20(OH)4, dos piroxenitos e 
tremolititos é K(2,0-3,4) (Mg(4,1-4,4)Fe(0,8-0,9)(Al(4,0-4,4)
Si(5,4-5,6)O20(OH)4 e dos veios é K(3,1-3,4) (Mg(2,7-3,3)
Fe(1-1,4)(Al(5,1-5,7)Si(5,4-5,6)O20(OH)4.

Figura VII.39 - A) Fotomicrografia do piroxenito. Textura hipidiomórfica inequigranular.Di= diopsídio, 
Bt=biotita, tr=tremolita. B) Amostra do Lamprófiro. Grande cristal de hastingsita verde (Hs) no centro. Textura 
Porfirítica com fenocristais de anfibólio de biotita (bt). C) Imagem ao MEV do lamprófiro fraturado. Diopsídio 
(Di) na fratura. Textura hipidiomórfica inequigranular. Hs = potássio-magnésio hastingsita, Mgt = magnetita. 
D) Imagem da amostra de piroxenito fraturado. Textura hipidiomórfica inequigramular.Di=diopsídio, tr = tre-
molita, bt=biotita. E) Mapa de Elementos em análises por EDS. Vermelho – P2O5, verde = Ti, azul = Fe.  F) Mapa 
do P2O5 de análises por EDS. Vermelho vivo representa apatita.
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Figura VII.40 - A) Lâmina de lamprófiro (LN). Rocha porfirítica com fenocristais de diopsídio (Di) e de biotita 
(Bt); B) Fotomicrografia de lamprófiro ao MEV. Rocha composta essencialmente de biotita (Bt) com piroxênio 
alterado para clorita (Chl). Rt = rutilo. C) Fotomicrografia de lamprófiro ao MEV. Grande quantidade de apatita 
(Ap) em forma de agregados. Bt=biotita e Di = diopsídio. Figura VII.36 – Detalhe do agregado de apatita (Ap). 
Note a barita (Brt) intersticial. Bt=biotita. D) Fotomicrografia do lamprófiro ao MEV. Di=diopsídio, Bt=biotita.
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Figura VII.41 - A) Fotomicrografia da amostra do veio (NC). Matriz constituída de albita e carbonato. B) Fo-
tomicrografia  do veio (NC). Carbonato intersticial e matriz albítica. Cbt = carbonato, bt = biotita, Ab = albita, 
Ep.=Epidoto. C) Fotomicrografia  do veio ao MEV. Matriz albítica Ap= apatita, Zr = zircão, Ab=albita, Ep=epidoto. 
D) Fotomicrografia do veio albítico. Ab=albita, Mc = muscovita, Zr = zircão, Cal=calcita, Ap=apatita, Ttn= titani-
ta. E) Fotomicrografia da amostra do veio (LN). Ep=epidoto, Ti= titanita, Bt=biotita.
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Amostra
VS-R-1D1 VS-R-1D2 VS-R-09F1 VS-R-09F2 VS-R-01B1 VS-R-01B2

LAMPRÓFIRO LAMPRÓFIRO PIROXENITO
SiO2 37,22 38,93 39,79 36,58 47,28 46,63
FeO 13,38 13,64 18,53 18,40 8,36 8,23

Al2O3 33,26 34,39 28,34 27,59 29,48 28,72
MgO 14,43 14,76 14,43 14,93 24,05 24,21
K2O 12,29 12,29 11,56 11,32 20,00 22,41
TiO2 1,67 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 112,24 115,68 112,65 108,81 129,16 130,21

Si 5,07 5,12 5,49 5,26333 5,609358 5,549476
Fe 1,52 1,50 2,14 2,21375 0,82978 0,842464
Al 5,34 5,33 4,61 4,67872 4,122449 4,125319

Mg 2,93 2,90 2,97 3,20223 4,254361 4,303528
K 2,13 2,06 2,03 2,07858 3,026941 3,132311
Ti 0,17 0,17 0,00 0 0 0

Total 17,16 17,08 17,23 17,44 17,84 17,95

Amostra
VS-R-03A1 VS-R-03A2 VS-R-09B1 VS-R-09B2 VS-R-101 VS-R-102

VEIO ALBÍTICO VEIO ALBÍTICO LAMPRÓFIRO
SiO2 44,28 42,14 42,14 43,43 44,07 43,64
FeO 15,70 15,57 11,19 11,96 12,09 12,74

Al2O3 43,84 41,95 37,04 38,55 37,79 27,21
MgO 16,09 16,58 18,41 18,24 18,08 21,06
K2O 22,65 21,92 21,20 22,65 22,65 20,96
TiO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 142,55 138,16 129,98 134,83 134,67 125,61

Si 4,88 4,81 5,05 5,04 5,122512 5,49
Fe 1,45 1,49 1,12 1,16 1,175634 1,34
AlIV 5,70 5,65 5,24 5,28 5,177922 4,03
AlVI

Mg 2,65 2,82 3,29 3,16 3,133197 3,95
K 3,19 3,19 3,24 3,36 3,358525 3,36
Ti 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Total 17,86 17,96 17,95 18,00 17,97 18,18

Tabela VII.4 - Dados de EDS e cálculo da fórmula mineral de biotita de diversas amostras.
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Figura VII.42 - Classificação das biotitas de acordo com os membros finais da solução sólida anita – flogopita 
– eastonita – siderofilita (Deer et al 1972) Os pontos plotados apresentaram três grupos distintos de rochas.

Figura VII.43 - Gráfico MgO x SiO2 de todas as biotitas analisadas.
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VII.7.1.2 - Piroxênio

Na tabela VII.5 estão os resultados das análises 
de MEV nos diferentes tipos de rocha. Como se 
pode observar, os teores nos diferentes tipos 
de rocha não tem uma variação significativa, 

com exceção do Fe que não está presente nas 
amostras lamprófiros. No gráfico de classificação 
dos piroxênios (Figura VII.44), todas as amostras 
são plotadas no campo do diopsídio e augitas. 
A fórmula estrutural aproximada do diopsídio é 
Ca(0-0,2)(Mg(0,7-1,2)Fe(0-0,2))Si(2,0-2,1)O6.

Amostra
VS-R-09F1 VS-R-09F2 VS-R-01B1 VS-R-01B2 VS-R-101 VS-R-102

LAMPRÓFIRO PIROXENITO LAMPRÓFIRO
SiO2 53,27 53,69 60,54 61,61 57,12 51,13
CaO 23,09 23,09 26,72 27,28 24,35 20,15
MgO 16,75 17,25 18,41 18,74 18,40 17,25
FeO 3,47 3,60 0,00 0,00 2,8 2,7
Total 96,58 97,63 105,67 107,63 102,70 91,23

Si 2,01 2,00 2,05 2,05 2,01 2,02
Ca 0,93 0,92 0,97 0,97 0,92 0,85
Mg 0,94 0,96 0,93 0,93 0,96 1,02
Fe 0,11 0,11 0,00 0,00 0,08 0,09

Total 3,99 4,00 3,95 3,95 3,97 3,98

Tabela VII.5 - Dados de análises por EDS de piroxênio das rochas analisadas.

Figura VII.44 - Gráfico ternário Wolastonita:Enstatita:Ferrosilita de classificação dos piroxênios (Morimoto 
1988) Pontos plotados no campo do diopsídio e augita.
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Amostra
VS-R-09F1 VS-R-09F2 VS-R-09F3 VS-R-01B1 VS-R-01B2 VS-R-01B3

PIROXENITO LAMPRÓFIRO
SiO2 40,00 40,00 39,36 65,03 63,53 64,39
FeO 22,13 20,84 21,23 5,53 5,15 4,63
CaO 11,05 10,63 10,91 14,27 13,43 13,71
Al2O3 23,43 22,30 23,05 0,00 2,65 2,27
MgO 8,79 8,79 8,46 23,22 23,72 23,22
K2O 3,85 3,37 4,10 0,00 0,00 0,00

Na2O 0,00 0,00 4,64 0,00 0,00 0,00
TiO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 109,26 105,94 111,74 108,05 108,47 108,22

 
Si 5,74 5,87 5,60 8,45 8,21 8,31
Fe 2,65 2,56 2,52 0,60 0,56 0,50
Ca 1,70 1,67 1,66 1,99 1,86 1,90
Al 3,96 3,86 3,86 0,00 0,40 0,34

Mg 1,88 1,92 1,79 4,50 4,57 4,47
K 0,71 0,63 0,74 0,00 0,00 0,00

Na 0,00 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00
Ti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 16,64 16,52 17,50 15,55 15,59 15,52

Tabela VII.6 -  Dados de análise de EDS de anfibólios e cálculo da fórmula mineral com base em 24 oxigênio.

VII.7.1.3 - Anfibólios

O anfibólio encontrado nas amostras dos 
lamprófiros é a potássio-magnésio hastingsita. O 
cálculo da fórmula deste anfibólio foi com base 
em 22 oxigênios e 16 cátions. Esta denominação 
é apropriada devido às quantidades elevadas 
nestes elementos. Já as tremolitas do tremolitito 

e dos piroxenitos foram calculados com base em 
22 oxigênios e 15 cátions. A tabela VII.6 apresenta 
os dados de algumas das análises de MEV. A 
fórmula estrutural aproximada das hastingsita é 
(K(0,5-0,7)Na(0-1,6))Ca(1,5-1,7)(Mg(1,7-3,1),Fe(1,8-2,8)), (Si(5,2-6,1) 
Al(3,7-5))O22(OH)2. A fórmula estrutural da tremolita 
é Ca(1,9-2,0)(Mg(4,5-4,6), Fe(0,5-0,6))Si(8,2-8,5)O22(OH)2

VII.8 - CONCLUSÃO

As principais conclusões obtidas pelas 
modelagens 2D e 3D da anomalia geofísica 
associada a jazida de Massapê  são as seguintes:
i) Espera-se que o topo da fonte magnética 
principal seja atingido por uma sondagem em 
profundidades inferiores a 100 metros.
ii)  O modelo geofísico do alvo sugere que a fonte 
geológica tem formato tabular alongada na 
direção NE-SW, com largura de 300 metros para 

a porção mais magnética e profundidades entre 
50 e 150 metros. A interpretação da anomalia 
magnética indica que o corpo modelado pode 
representar a junção de três corpos menores.

Recomenda-se que o local da sondagem esteja 
o mais próximo possível do ponto sugerido. 
Como não há evidências estruturais/geológicas 
que permitam sugerir ângulos de inclinação, 
a perfuração deverá ser feita na vertical para 
tentar atingir a parte mais rasa do corpo.

Em relação à geoquímica e a petrografia, 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

366

foram enfatizados neste trabalho as rochas 
máficas e ultramáficas encontradas na região, 
bem como os veios que cortam estas rochas.

As rochas máficas e ultramáficas podem 
ser separadas em dois grupos geoquímicos 
e mineralógicos distintos. O primeiro são 
piroxenitos e tremolititos, constituídos 
principalmente de biotita, tremolita e 
diopsídio, sendo que a proporção entre 
estes minerais variam. O segundo grupo é 
constituído principalmente por biotita, anfibólio 
potássico e diopsídio. Este segundo grupo são 
rochas potássicas e foram classificadas como 
lamprófiros, sendo que, quimicamente, eles 
ocorrem no limite entre o campo dos lamproítos 
e lamprófiros.

Os teores de fosfato variam muito nas 
rochas estudadas. Os piroxenitos e tremolititos 
são os que apresentam maiores conteúdos de 
fosfato, variando de 0 a 7,6%. Já os lamprófiros 
apresentaram teores de no máximo 5%. 
Entretanto, nas rochas lamprofíricas foram 
encontrados grandes aglomerados de apatita, 
demonstrando potencial de fosfato para as 
rochas da área.

O veio é albítico, contém carbonato, apatita, 
epidoto e biotita. O teor de fosfato nesta rocha 
é baixo (>2,5%).

Os estudos realizados foram preliminares, 
sendo necessário estudo de MEV e microssonda 
eletrônica em maior número de amostras, já que 
não foi possível estudar, por motivos técnicos, 
todas as amostras coletadas.

As áreas que tiveram maiores anomalias de 
solo são próximas aos pontos 13 e 14, locais onde 
foram encontradas as rochas máficas associadas 
a encaixante.

Toda a área tem que ser reavaliada para 
fosfato e também para ETR, tendo em vista 
a similaridade das feições de campo com os 
depósitos de Catalão e Araxá. Existem áreas 

em aberto no entorno e em outras anomalias 
geofísicas na região que também precisam ser 
avaliadas. Como a região é de extrema pobreza 
acreditamos na necessidade de uma ação do 
governo federal para uma reavaliação da mina 
junto ao atual proprietário da concessão de 
lavra, tendo em vista as demandas atuais e as 
novas perspectivas minerais para a região.

VII.9 - REFERÊNCIAS

ALKMIM, F.F.; BRITO NEVES, B.B.; CASTRO ALVES, J.A. 

Arcabouço tectônico do Cráton do São Francisco: 

uma revisão. In: DOMINGUEZ, J.M.L.; MISI, A. (Ed.) O 

Cráton do São Francisco. Salvador: SBG, 1993. p.45-

62.

ANGELIM, L.A.A.; KOSIN, M. Aracaju NW, Folha 

SC.20-V, Estados da Bahia, Pernambuco e Piauí. 

Rio de Janeiro: CPRM, 2001. 1 CD-ROM. Escala 

1:500.000. Programa Levantamentos Geológicos 

Básicos do Brasil - PLGB.

ASSUNÇÃO, L.M.C. Estudos da expansão e 

caracterização de vermiculitas nordestinas. 1985. 

93f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal 

da Paraiba, Campina Grande. 

BARBOSA,J.S.F.; DOMINGUEZ, J.M.L. (Coord.). 

Geologia da Bahia: texto explicativo. Salvador: SGM, 

1996. 400p. Convênio SICM/SGM/UFBa.

BARBOSA J.S.F.; SABATÉ P. Archean and 

Paleoproterozoic crust of the São Francisco Craton, 

Bahia, Brazil: geodynamic features. Precambrian 

Research, v.133, p.1-27, 2004.

BERGMAN, S.C. Lamproites and other potassium-

rich igneous rocks: a review of their occurrence, 

mineralogy and geochemistry. In: FITTON, J.G.; 

UPTON, B.G.J. Alkaline Igneous Rocks. Oxford: 

Blackwell, 1987. p.103-190. (Special Publication, 30).

BRITO NEVES, B.B. Regionalização Geotectônica 

do Precambriano Nordestino. 1975. 198f. Tese 

(Doutorado) – Instituto de Geociências, Universidade 

de São Paulo, São Paulo. 

BRITO NEVES, B.B.; SANTOS, E.J.; VAN SCHMUS, W.R. 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

367

2000. Tectonic history of the Borborema Province, 

Northeastern Brazil. In: CORDANI, U.G. et al. Tectonic 

evolution of South America. Rio de Janeiro: 31st 

International Geological Congress, 2000. p.151-182

CAXITO, F.A. Geotectônica e evolução crustal 

das faixas Rio Preto e Riacho do Pontal, estados 

da Bahia, Pernambuco e Piauí. 2013. 288f. Tese 

(Doutorado) - Instituto de Geociências, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

CAXITO, F.A.; UHLEIN, A. Arcabouço tectônico e 

estratigráfico da faixa Riacho do Pontal, divisa 

Pernambuco-Piauí-Bahia. Geonomos, v.21, n.2, p. 

19-37, 2013.

COSTA FILHO, F. GOMES, E. Geologia de uma área a 

S-SW de Paulistana-PI-Mina de Vermiculita. 1992. 

191f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Geologia) – Instituto de Geociências, Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife. Convenio UFPE-

EUCATEX Mineração do Nordeste.

COX, K.G., BELL, J.D.; PANKHURST, R.J. The 

Interpretation of Igneous Rocks. London: George 

Allen & Unwin, 1979. 450p. 

DANTAS, E.L., BRITO-NEVES, B.B., FUCK, R.A. 

Loking for the oldest rocks of South America: 

Paleoarchean orthogneis of the Sobradinho Block, 

northernmost foreland of the São Francisco Craton, 

Petrolina, Pernambuco, Brazil. In: SOUTH AMERICAN 

SYMPOSIUM ON ISOTOPE GEOLOGY, 7., 2010, 

Brasília. Short Papers... Brasilia: INGEIS; CIG, 2010. 1 

CD-ROM.

DEER, W.A.; HOWIE, R.A.; ZUSSMAN, J. Rock forming 

minerals: orth-and ring silicates. London: Longman 

Group, 1972. v.1.

FIANCO, C.B. Métodos geofísicos aplicados à 

prospecção de fosforitos na região nordeste do 

estado de Goiás. 2011. 108f. Dissertação (Mestrado) 

- Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, 

Brasília.

FIGUEIRÔA, I.; SILVA FILHO, M.A. (Org.). Petrolina, 

folha SC.24-V-C-III: estados de Pernambuco e 

Bahia. Brasília: DNPM, 1990. 108p. Programa 

Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil - PLGB.

GÓES, A.M.O.; TRAVASSOS, W.A.S.; NUNES, K.C. 

Projeto Parnaíba: reavaliação da bacia e perspectivas 

exploratórias. Belém: Petrobras, 1993. 115p.

GOPINATH, T.R.; ALMEIDA CRUZ, V.C.; FREIRE, J.A. 

Estudo comparativo da composição química e as 

variedades de argilas bentoníticas da região de Boa 

Vista, Paraíba. Revista de Geologia, v.16, n.1, p.35-

48, 2003.

IRVINE, T.N.; BARAGAR, W.R.A. A guide to the 

chemical classification of the common volcanic rocks. 

Canadian Journal of Earth Sciences, v.8, p.523–548, 

1971.

JARDIM DE SÁ, E.F. A faixa Seridó (Província 

Borborema, NE do Brasil) e o seu significado 

geodinâmico na Cadeia Brasiliana/Panafricana. 

1994. 804f. Tese (Doutorado) - Instituto de 

Geociências, Universidade de Brasília, Brasília.

LASA ENGENHARIA E PROSPECÇÕES S.A. Projeto 

Levantamento Aerogeofísico Pernambuco-Piauí. 

Brasília: CPRM, 2006. 401p.

MACHADO, L.C.R. Caracterização de vermiculitas 

visando sua esfoliação e hidrofobização para 

a adsorção de substâncias orgânicas. 2000. 

150f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Minas, 

Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto.

MCDONOUGH W. F.; SUN S. The composition of the 

Earth. Chemical Geology, v.120, p.223–253, 1995.

MORIMOTO, N. Nomenclature of pyroxenes. 

American Mineralogist, v.73, p.1123-1133, 1988.

NAKAMURA, N. Determination of REE, Ba, Mg, Na 

and K in carbonaceous and ordinary chondrites. 

Geochemistry et Cosmochimica Acta, v.38, p.757-

775, 1974.

OLIVEIRA, R.G. Arcabouço geotectônico da região 

da Faixa Riacho do Pontal, Nordeste do Brasil: 

dados aeromagnéticos e gravimétricos. 1998. 157f. 

Dissertação (Mestrado) - Instituto de Geociências, 

Universidade de São Paulo, São Paulo.

PARENTE, R.C.; OLIVEIRA, U.L. Perfil analítico da 

vermiculita. Brasília: DNPM, 1986. 38p. (Boletim 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

368

DNPM, 60).

PLA CID, J. et al. The alkaline sílica-satured ultrapotasic 

magmatism of the Riacho do Pontal fold belt, NE 

Brazil. Journal of South American Earth Science, 

v.13, n.7, p.661-683, 2000.

REID, A.B. et al. Magnetic interpretation in three 

dimensions using Euler deconvolution. Geophysics, 

v.55, n.1, p.80-91, 1990.

ROBERTO, F.A.C.; PARENTE, R.C. Deposito de 

Vermiculita de Paulistana, Piauí. In: SCHOBBENHAUS, 

C.; QUEIROZ, E.T.; COELHO, C.E.S. (Coord.). Principais 

depósitos minerais do Brasil: rochas e minerais 

industriais. Brasília: DNPM, 1997. v.4, parte C, p.629-

634. Co-edição DNPM/CPRM.

ROCK, N.M.S. The nature and origino of lamprophyres: 

an overview. In: FITTON, J.G.; UPTON, B.G.J. Alkaline 

Igneous Rocks. Oxford: Blackwell, 1987. p.191-226. 

(Special Publication, 30).

RUGENSKI, A. Investigação Geofísica dos Complexos 

Alcalinos do Sul e Sudeste do Brasil. 2006. 352f. Tese 

(Doutorado) - Instituto de Astronomia, Geofísica e 

Ciência Atmosférica, Universidade de São Paulo, São 

Paulo.

SANTOS, C.A.; SILVA FILHO, M.A. (Org.). Riacho do 

Caboclo, folha SC.24-V-A-VI: estado de Pernambuco. 

Escala 1:100.000. Brasília: DNPM, 1990. 113p. 

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do 

Brasil - PLGB.

SOUZA, J.D et al. Projeto Colomi: Geologia da Região 

do Médio São Francisco. Relatório final. Salvador, 

CPRM, 1979. 3v.Convênio DNPM/CPRM.

VIEIRA, E.V. Caracterização e processamento de 

vermiculitas para fluídos de perfuração de petróleo. 

Comunicação Técnica elaborada para o CETEM. 

Insumos Minerais para Perfuração de Polos de 

Petróleo, v.20, p.62-79, 2004.

WERNICK, E. Rochas magmáticas: conceitos 

fundamentais e classificação modal, química, 

termodinâmica e tectônica. São Paulo: UNESP, 2004. 

655p.



Capítulo VIII

O potencial para fosfato magmatogênico na área 
sudeste do estado do Piauí

Autores

Liliane Lavoura Bueno Sachs (CPRM)
Ivo Hermes Batista (CPRM)
Roberto Gusmão de Oliveira (CPRM)
Maisa Bastos Abram (CPRM)
Ioná de Abreu Cunha (CPRM)
João Cardoso Moraes Filho (CPRM)



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

371

VIII.1 – INTRODUÇÃO

A pesquisa de fosfato no Estado do Piauí 
integra o projeto Fosfato Brasil, de âmbito 
nacional. Neste Estado ocorrem fosfatos 
associados a rochas sedimentares e a rochas 
magmáticas. Aqui será discutido o potencial 
para fosfato associado a rochas magmáticas pré-
cambrianas.

As folhas 1:100.000 SC.23-X-D-I (Peixe), 
SC.23-X-D-II (São Raimundo Nonato) e SC.23-
X-D-III (Bom Jardim) fazem parte do Programa 
de Geologia do Brasil (PGB) que vem sendo 
executado pela Companhia de Pesquisa e 
Recursos Minerais (CPRM) - Serviço Geológico 
do Brasil, sob a responsabilidade da Residência 
de Teresina, visando o mapeamento geológico 
e o levantamento geoquímico na escala de 
1:100.000. Com o desenvolvimento desses 
mapeamentos nos últimos anos, se constatou 
na região em questão que, além do conhecido 
depósito de fosfato magmatogênico de Angico 
dos Dias (BA), localizado a poucos quilômetros 
da divisa com o município de Caracol (PI), 
também ocorrem corpos de rochas máficas-
ultramáficas e algumas ocorrências pontuais de 
rochas carbonáticas. Assim sendo, no período 
entre junho e julho de 2012 foram realizados 
trabalhos de campo nessas três folhas citadas, 
para checagem de anomalias geofísicas em 
rochas do Pré-Cambriano da Província São 
Francisco e no contato dessas rochas com as 
rochas paleozoicas da Bacia do Parnaíba. Das 
três folhas 1:100.000 percorridas, a Folha SC.23-
X-D-I (Peixe) foi a que se mostrou mais atrativa 
para mineralizações de fosfato magmatogênico.

VIII.1.1 - Justificativa e objetivo

O desenvolvimento do Projeto Fosfato Brasil 
nesta área tem por objetivo caracterizar, definir 

e ampliar o número de ocorrências e depósitos 
de rochas fosfáticas do Estado do Piauí, visando 
o seu aproveitamento como insumo mineral 
na agricultura. A incorporação das áreas de 
cerrado do Piauí e Maranhão na produção 
nacional de grãos exige uma elevada demanda 
de fertilizantes na região. Uma vez que são 
conhecidos ocorrências e depósitos de fosfatos 
na região sul/sudeste do Piauí divisa com o 
noroeste da Bahia, um estudo detalhado das 
mesmas se faz necessário. 

O projeto é executado com lastro, embasado 
no reconhecimento dos controles e assinaturas 
geológicas, geofísicas, geoquímicas das 
principais mineralizações conhecidas, buscando 
a delimitação de alvos potenciais de assinaturas 
semelhantes.

VIII.1.2 – Métodos

A pesquisa foi efetuada com a aplicação de 
métodos de prospecção geofísica, prospecção 
geoquímica, reconhecimento geológico, coleta 
de amostras de rochas e estudos laboratoriais, 
com análise integrada dos dados em Sistema de 
Informações Geográficas (SIG), das principais 
mineralizações conhecidas, estabelecendo 
assim, parâmetros a serem aplicados na pesquisa 
de corpos e/ou litologias com assinaturas 
semelhantes que possam vir a definir futuros 
alvos potenciais para fosfato.

Em cada afloramento visitado foram coletadas 
amostras de rochas e medições radiométricas 
com auxílio do cintilômetro de mão. Os valores 
obtidos em rochas máficas-ultramáficas 
variou entre 35 e 110 cps. A média dos valores 
obtidos nos minérios primário, enriquecido, 
recristalizado e concentrado produzidos na 
Lavra da Mineração Galvani (Complexo Angico 
dos Dias) ficou em torno de 280 cps. O material 
estéril da mina apresentou valores próximos a 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

372

675 cps.

Quanto à solução de molibdato de amônia 
utilizada para testar, qualitativamente e de forma 
expedita, as amostras coletadas, nem sempre se 
mostrou eficiente.

As amostras coletadas foram enviadas 
para análise química nos laboratórios da SGS 
GEOSOL, onde foram analisados elementos 
maiores (óxidos), menores, elementos traços e 
Terras-Raras.

Foram confeccionadas seis (6) lâminas 
delgadas para a área em questão, as quais foram 
descritas no Escritório da CPRM no Rio de Janeiro 
(ERJ) pela petrógrafa Ana Maria Dreher.

Em 2013, de posse do resultado das análises 
químicas, verificou-se que o ponto LL 453, 
localizado a sul de Caracol, apresentou valores 
superiores a 10.000 ppm de P. Assim sendo, 
realizou-se um check de campo com a descrição 

de mais 8 (oito) novos pontos dentro dum raio 
de 1 quilômetro do ponto LL 453, com coleta de 
solo para novas análises químicas.

Com a formatação dos dados obtidos nas 
etapas de campo, organização dos mesmos em 
planilhas com posterior alimentação das bases 
de dados, passou-se, então, a um tratamento 
preliminar dos dados analíticos recebidos. 
Com este tratamento preliminar associado às 
observações obtidas nos trabalhos de campo, 
constatou-se que boa parte desses alvos refere-
se a Formações Ferríferas. No entanto, corpos de 
rochas máficas-ultramáficas foram identificados. 
Estes tiveram suas rochas descritas/analisadas 
petrográfica e quimicamente.

VIII.1.3 – Dados físicos de produção

Os dados físicos de produção encontram-se 
resumidos nas tabelas VIII.1 e VIII.2 abaixo.

Folhas 1:100.000 abrangendo rochas da Província São 
Francisco

Nº de alvos geofísicos checados/Nº de 
afloramentos descritos

Peixe - SC.23-X-D-I 25 / 57

São Raimundo Nonato - SC.23-X-D-II 21 / 34

Bom Jardim - SC.23-X-D-III 22 / 22

Folhas 1:100.000 abrangendo rochas da Província São Francisco Nº de alvos geofísicos checados / Nº de afloramentos descritos

Peixe - SC.23-X-D-I 25 / 57

São Raimundo Nonato - SC.23-X-D-II 21 / 34

Bom Jardim - SC.23-X-D-III 22 / 22

Atividades Total
Nº de afloramentos descritos 113

Nº de amostras de rochas coletadas 70

Nº de amostras de rochas enviadas para análise química 28

Nº de amostras de rochas analisadas 28

Nº de amostras de solo coletadas 17

Nº de amostras de solo enviadas para análise química 17

Nº de amostras de solo analisadas 17

Nº de alvos geofísicos checados 68

Nº de Folhas 1:100.000 trabalhadas 03

Nº de etapas de campo 02

Nº de dias de campo 30

Nº de seções delgadas confeccionadas 06

Nº de seções delgadas descritas 06

Tabela VIII.1 – Dados Físicos de Produção.

Tabela VIII.2 - Dados Físicos de Produção.
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VIII.2 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

VIII.2.1 - Localização e acesso

A área alvo desse trabalho localiza-se na porção 
sudeste do Estado do Piauí, divisa com o noroeste 
do Estado da Bahia. Como dito anteriormente, 
foi feito reconhecimento geológico em 3 (três) 
folhas 1:100.000 - SC.23-X-D-I (Peixe), SC.23-X-
D-II (São Raimundo Nonato) e SC.23-X-D-III (Bom 
Jardim), abrangendo, aproximadamente 9.000 
km2, sendo que os trabalhos de campo foram 
intensificados na Folha Peixe (Figura VIII.1), por 
esta ter-se mostrado, dentre as três folhas, como 
a mais atrativa para mineralizações de fosfato 
magmatogênico. 

Delimitada pelos paralelos 09°00’ e 09°30’ 
de latitude sul e meridianos 43°00’ e 43°30’ de 
longitude oeste, a Folha Peixe perfaz uma área 
de aproximadamente 3.000 km², das quais, 
praticamente, dois terços localizados no sudeste 
do Estado do Piauí (abrangendo partes dos 

municípios de São Brás do Piauí, Várzea Branca, 
Anísio de Abreu, Jurema, e Guaribas). Somente 
o município de Caracol (PI) está totalmente 
inserido nessa folha. O terço restante da folha 
contem parte do município de Campo Alegre de 
Lourdes (nor-noroeste do estado da Bahia).

A área pesquisada pode ser acessada por 
rodovias, partindo-se da capital Teresina pela 
BR-316 até a localidade denominada Estaca 
Zero (PI), e daí pela BR-343 até Floriano (PI), 
onde se pega a rodovia PI -140, seguindo-se até 
São Raimundo Nonato (PI). A partir daí, toma-
se a PI-144 até a cidade de São Braz do Piauí 
(limite nordeste da Folha Peixe), como pode ser 
observado na figura VIII.1. Por via aérea, chega-
se ao aeroporto internacional Serra da Capivara, 
no município de São Raimundo Nonato, que 
foi inaugurado em 2009. No entanto, o mesmo 
encontra-se, até o momento, sem previsão de 
operação para voos comerciais regulares.

Figura VIII.1 – Localização da área de interesse. 
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VIII.2.2 - Aspectos fisiográficos

VIII.2.2.1 - Clima e Vegetação

Na região predomina o clima semiárido, quente 
e seco, com temperaturas mínimas de 18ºC e 
máximas de 36ºC. Precipitação pluviométrica 
média anual é definida no Regime Equatorial 
Continental, com pluviosidade em torno de 600 
mm anuais. As chuvas são escassas, irregulares 
e mal distribuídas. A região está sujeita a secas 
periódicas (às vezes, prolongadas), levando à 
elevada deficiência hídrica (IBGE, 1977).

A caatinga, que na linguagem indígena é 
chamada de "Mata Branca", ocupa o Sul e o 
Sudeste do Estado do Piauí, sendo de clima 
semiárido, e constituída de plantas xerófilas 
(adaptadas a pouca umidade), de solos secos, 
rasos e pedregosos. Estão presentes vegetais 
que acumulam água em seus caules durante 
o período chuvoso para poderem sobreviver 
no período de estiagem. Ocorrem, também, 
árvores e arbustos com muitos galhos e de folhas 
pequenas. Destaque para aroeira, marmeleiro, 
xiquexique, mandacaru, pau-pereira, unha-de-
gato, e os cactos, típicos da região.

VIII.2.2.2 - Morfologia e Hidrografia

Segundo Jacomine et al. (1986), as formas de 
relevo na região compreendem, principalmente, 
chapadas baixas (altitudes: 150 a 300 m), 
chapadas altas (altitudes: 400 a 500 m), serras, 
morros e colinas (altitudes: 150 a 500 m), 
destacando-se as serras da Capivara (entre 
Canto do Buriti, São Raimundo Nonato, São 
João do Piauí e Coronel José Dias), de grande 
importância arqueológica, e da Confusão (entre 
Caracol e Anísio de Abreu), segundo Piauí HP 
(2014).

O rio Piauí e seus tributários, intermitentes, 
são os responsáveis pela maior parte da 

drenagem da região em estudo. É comum a 
presença de açudes, produto do represamento 
das drenagens, para o abastecimento local.

VIII.2.3 - Aspectos sócioeconômicos

A economia da região está representada 
pela pecuária (rebanhos de caprinos e ovinos),  
agricultura de subsistência (baseada na 
produção sazonal de feijão, algodão, mandioca 
e milho), apicultura, comércio urbano, extração 
mineral (fosfato) e turismo, ainda muito 
incipiente, gerado pelo Parque Nacional da Serra 
das Confusões. O polo econômico regional é a 
cidade de São Raimundo Nonato, sendo que, o 
comércio em geral é abastecido principalmente 
pela cidade pernambucana de Petrolina, através 
da BR-324.

VIII.3 – ESTADO DA ARTE DO CONHECIMENTO 
SOBRE A ÁREA: CONTEXTO GEOTECTÔNICO, 
GEOLOGIA REGIONAL E MINERALIZAÇÕES.

A região sudeste do Piauí/nor-noroeste da 
Bahia possui trabalhos recentes de mapeamento 
na escala 1:100.000 das folhas Peixe (Sousa, 
2013) e São Raimundo Nonato (Augusto e 
Santos, 2014). O mapeamento na escala 
1:100.000 da Folha Bom Jardim está em fase de 
finalização e deve ser publicado em 2015. Além 
desses, há o mapeamento geológico na escala 
1:100.000 realizado por Leite (1997) nas folhas 
Peixe (SC.23-X-D-I) e Campo Alegre de Lourdes 
(SC.23-X-D-IV) no estado da Bahia. Trabalhos 
em escala de detalhe têm sido executados pela 
Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) 
na porção baiana da área em questão (Moraes 
e Veiga, 2008; Silva et al., 1987, entre outros). 
Existem também, trabalhos de integração e/ou 
reconhecimento geológico em escalas menores, 
como: Projeto RADAM BRASIL (Brasil, 1973) na 
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escala 1:500.000, Mapa Geológico Integrado 
do Sudeste do Piauí I (Caldasso et al., 1973) na 
escala 1:250.000, Projeto Estudo Global dos 
Recursos Minerais da Bacia do Parnaíba (Lima et 
al., 1978) na escala 1:250.000, Mapa Geológico 
do Piauí (Correia Filho, 2006) na escala 
1:1.000.000, Mapa Geológico da Bahia (Souza et 
al., 2003) na escala 1:1.000.000, folha SC.23 Rio 
São Francisco, escala 1:1.000.000 (CPRM, 2004), 
entre outros.

Aproximadamente 65% da área da Folha 
Peixe encontra-se na borda norte do Cráton do 
São Francisco e, o restante da área, na borda 
sudeste da Bacia do Parnaíba, respectivamente, 
equivalentes às províncias estruturais São 
Francisco e Parnaíba de Almeida et al. (1977), 
encontrando-se entre as Faixas de Dobramentos 
Rio Preto (Costa et al., 1976) e Riacho do Pontal 
(Brito Neves, 1975).

O arcabouço tectônico da área está 
representado por dobramentos, cavalgamentos 
e transcorrências, que afetam tanto as rochas 
do embasamento, quanto as do Complexo 
Serra da Boa Esperança, da Suíte Intrusiva Serra 
do Meio e dos complexos Máfico-Ultramáfico 
Campo Alegre de Lourdes e Alcalino Angico dos 
Dias. As formações da Bacia do Parnaíba, não 
apresentam maiores perturbações estruturais 
além de fraturamentos.

Pelo menos três fases de eventos 
orogenéticos foram reconhecidas por Leite 
(1997) na área do projeto Campo Alegre de 
Lourdes e Peixe (Bahia). O primeiro demonstrado 
pelas assinaturas geoquímicas de corpos 

ígneos plutônicos formados em ambiente de 
magmatismo continental, cuja idade mínima 
é pré-transamazônica (Paleoproterozoica), 
baseado em datação U-Pb (2011±6 Ma) realizada 
por Silva et al. (1988) no Complexo Angico 
dos Dias. O segundo é distensivo, estando 
representado pela presença da sedimentação 
Espinhaço, cujo rifteamento iniciou-se após o 
Evento Transamazônico (1.800 Ma). O último 
corresponde à implantação da Sinéclise do 
Parnaíba (Fanerozoico).

Durante os trabalhos do Projeto Fosfato 
Brasil um conjunto de anomalias geofísicas 
foram destacadas tendo em vista o potencial 
já existente na área do Complexo Alcalino-
Carbonatitico de Angico dos Dias. 

VIII.3.1 - Província São Francisco

Representando uma extensa unidade 
tectônica, o Cráton do São Francisco domina a 
maior parte do Estado da Bahia, estendendo-se, 
ainda, a regiões vizinhas dos estados de Goiás, 
Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe. Teve seu 
embasamento estabilizado no término do Ciclo 
Transamazônico, e o desenvolvimento de suas 
coberturas mais antigas no Mesoproterozoico 
e das mais novas no Brasiliano (Almeida, 1977). 
Encontra-se delimitado pelas faixas móveis 
brasilianas: Riacho do Pontal (Brito Neves et 
al., 2000) e Rio Preto (Inda e Barbosa, 1978; 
Brito Neves et al., 2000), ao norte; Sergipana 
(Brito Neves et al.,2000) a nordeste; Araçuaí 
(Almeida,1977) a sul; e Brasília (Almeida, 1969) 
a oeste (Figura VIII.2).
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Figura VIII.2 - Cráton do São Francisco (modificado de Alkmin et al., 1993), contendo a área da Folha Peixe 
(área de maior interesse), bem como a área total percorrida (área com reconhecimento geológico realizado).

Sousa (2013) cartografou as seguintes 
unidades estratigráficas na Folha Peixe:

VIII.3.1.1 - Complexo Sobradinho-Remanso 
(A23gs)

A área mapeada situa-se no contexto do 
extremo norte do Cráton do São Francisco. 
Esta região apresenta complexa evolução 

tectonometamórfica, inserindo-se no 
embasamento norte de um dos blocos paleo 
a mesoarqueanos do cráton, tendo como 
substrato o Complexo Sobradinho-Remanso. 
Esse complexo compreende ortognaisses 
migmatíticos, tonalíticos-trondjhemíticos-
granodioríticos, com enclaves máficos e 
restos de rochas supracrustais. Idade: Paleo-
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Mesoarqueano.

VIII.3.1.2 - Complexo Serra da Boa Esperança 
(PP13be1)

Com boa representatividade na área do 
projeto, figuram neste complexo muscovita-
quartzo xistos, granada-biotita-feldspato-
quartzo xistos e magnetita-muscovita quartzitos. 
Segundo Leite (1997), esse complexo agrupa 
xistos carbonatados com lentes de calcário com 
transição para metapsamitos/pelitos. Idade: 
Orosiriano.

VIII.3.1.3 - Complexo Vitor (PP3vt)

Inserido em terrenos de domínios 
geotectônico-estruturais do Bloco Sobradinho, 
está representado por ortognaisses, ortognaisses 
granodioríticos, muscovita gnaisses, biotita 
gnaisses, com frequentes intercalações de biotita 
xistos. São predominantemente miloníticos, 
foleados, apresentando textura granoblástica 
fina a média. Idade: Orosiriano.

VIII.3.1.4 - Complexo Máfico-Ultramáfico Campo 
Alegre de Lourdes (PP3µc)

Os primeiros registros de depósitos de Fe-
Ti-(V ) observados em morros próximo à cidade 
de Campo Alegre de Lourdes (BA), foram feitos 
por Caldasso et al. (1973). Este complexo exibe 
piroxenitos, gabros, gabrodioritos, anortosito 
tholeiíticos, ilmenita magnetititos e localmente 
apatititos, metamorfizados. Idade: Orosiriano.

VIII.3.1.5 - Corpos metamáficos–metaultramá-
ficos (PP3µ)

São rochas metabásicas e metaultramáficas, 
compostas, principalmente, por metaperidotitos. 
Idade: Orosiriano. 

VIII.3.1.6 - Complexo Alcalino Angico dos Dias 
(PP3λca)

Segundo Silva et al. (1987), este complexo 
figura como a primeira associação carbonatítica 
com idade radiogênica proterozoica (idade 
U-Pb em baddeleyita e zircão foi 2011± 6 
Ma) descoberto no Brasil, inserido no Cráton 
do São Francisco. Mostra-se constituído por 
piroxenitos, alcalidioritos, albititittos, álcali-
feldspato sienitos, quartzo-sienitos, (magnetita)-
olivina apatita sovitos, biotita-apatita sovitos, 
flogopita-apatita sovitos, apatita carbonatitos e 
lamprófiros, metamorfizados. Idade: Orosiriano.

VIII.3.1.7 - Suíte Intrusiva Serra do Meio (PP3γsm)

Leite et al. (1987) tecem as primeiras 
referências aos maciços formados por extensos 
corpos de granitos alcalinos supersaturados 
constituintes da Suíte Serra do Meio. Engloba 
granitos e sienitos gnáissicos metaluminosos 
e peralcalinos (subordinados) com biotita, 
anfibólios e piroxênios sódicos. Idade: Orosiriano.

VIII.3.2 - Província Parnaíba – Bacia do Parnaíba

Localizada na região nordeste ocidental do 
território brasileiro, a Bacia do Parnaíba, também 
conhecida como Bacia do Maranhão ou do 
Meio-Norte, apesar de ser uma bacia de grande 
extensão areal (área aproximada de 600.000 
km2), é a menos conhecida entre as três bacias 
paleozoicas brasileiras. Em seu depocentro 
atinge espessura total de aproximadamente 
3.500 m (Vaz et al., 2007).

Entende-se aqui, a Bacia do Parnaíba como 
a representada, apenas, pelos sedimentos 
paleozoicos dos grupos Serra Grande, Canindé 
e Balsas. O desenvolvimento tectônico e 
sedimentar desses grupos está associado à 
subsidência do embasamento da bacia dentro 
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do contexto evolutivo do paleocontinente 
Gondwana.

Os sedimentos pós-Grupo Balsas, por 
exibirem aspectos tectônicos e deposicionais 
associados diretamente ao processo de ruptura 
do Gondwana, devem ser tratados e estudados 
como uma bacia de evolução distinta da do 

Parnaíba.

Assim sendo, quatro sítios deposicionais 
separados por discordâncias consistem a 
Província Parnaíba, ou seja, Bacia do Parnaíba, 
Bacia das Alpercatas, Bacia do Grajaú e Bacia do 
Espigão-Mestre (Góes, 1995 apud Bizzi et al., 
2003), conforme exibido na figura VIII.3

Figura VIII.3 - Unidades geotectônicas da Província Parnaíba (modificado de Góes, 1995, apud Bizzi et al., 
2003), contendo a área da Folha Peixe (área de maior interesse), bem como a área total percorrida (área com 
reconhecimento geológico realizado).
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O substrato da Bacia do Parnaíba é 
constituído por rochas metamórficas, ígneas e 
sedimentares, arqueanas a ordovicianas, com 
provável predomínio, das originadas entre o final 
do Proterozoico e início do Paleozoico (intervalo 
correspondente ao tempo de consolidação 
dessa plataforma), segundo Góes, 1995, apud 
Bizzi et al., 2003.

Superpondo-se a essas rochas, grabens 
com eixos, predominantemente, SW-NE e N-S 
foram criados no final do Ciclo Brasiliano, e 
posteriormente preenchidos por sedimentos 
imaturos, no Neoproterozoico e no Cambro-
Ordoviciano, gerando, respectivamente, as 
formações Riachão e Mirador.

Grande depressão resultante de uma 
subsidência termal da região foi criada no 
Ordoviciano, onde foram depositados os 
sedimentos fluvio-deltaicos silurianos do Grupo 
Serra Grande (primeira grande sequência 
deposicional). Com a orogenia Caledoniana, essa 
sequência deposicional foi finalizada, resultando 
numa discordância regional.

Influenciados por efeitos flexurais, continuam 
os processos de subsidência termal, somados a 
uma tendência global de elevação do nível do 
mar, e instala-se um extenso mar epicontinental 
(segunda sequência deposicional), depositando 
os sedimentos do Grupo Canindé, no Devoniano. 
Associada aos efeitos da orogenia Eo-Herciniana, 
uma discordância regional marca o final dessa 
deposição.

A retomada da sedimentação (terceira 
sequência deposicional) se dá com a deposição 
dos sedimentos do Grupo Balsas (Carbonífero 
ao Triássico), evidenciando a progressiva 
continentalização e desertificação da bacia. 
A finalização dessa deposição e do registro 
paleozoico da bacia está ligada à reativação 
Wealdeniana, quando há a desagregação do 

Gondwana.

Os depocentros das sequências 
deposicionais foram fortemente controlados, 
até o Eocarbonífero, por dois lineamentos com 
direções NE-SW e SE-NW, respectivamente, 
Transbrasiliano ou Sobral-Pedro II e Picos-Santa 
Inês. Do Neocarbonífero até o Jurássico, os 
depocentros deslocaram-se para o centro da 
bacia. Segundo Vaz et al. (2007), a sedimentação 
passa a apresentar padrão concêntrico e a forma 
externa da bacia torna-se ovalada, típica de 
sinéclise interior. 

As unidades estratigráficas pertencentes à 
Bacia do Parnaíba, cartografadas na Folha Peixe, 
por Sousa (2013), são:

VIII.3.2.1 - Formação Ipú (S1i)

Arenitos creme a esbranquiçados, rosados 
e amarronzados, finos a muito grossos, 
comumente conglomeráticos, caulínicos, com 
camadas e espessos bancos de conglomerados, 
e raros níveis de siltito ou argilito na base. 
Psamitos maciços ou com estratificação cruzada. 
A deposição dos litotipos dessa unidade se deu 
numa grande variedade de ambientes, de glacial 
proximal e glacio-fluvial a leques ou frentes 
deltaicas (Caputo, 1984). Idade: Siluriano (Grahn 
et al., 2005).

VIII.3.2.2 - Formação Pimenteira (D2p)

Folhelhos cinza-escuros a pretos, esverdeados, 
em parte bioturbados, e intercalações de siltitos 
cinza-arroxeados, amarronzados e avermelhados, 
finamente laminados, micromicáceos, por vezes 
calcíferos, com alternância de arenitos creme 
a amarronzados e avermelhados, duros (Figura 
III.4). A Formação Pimenteira, em outras porções 
da Bacia do Parnaíba, apresenta importantes 
mineralizações em fosfato, entretanto, neste 
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Figura VIII.4 – Pelitos laminados intercalados com 
arenito muito fino da Formação Pimenteira. Serra 
das Confusões, Caracol (PI). Afloramento LL-447.

trabalho não foi investigada, pois o foco foi a 
avaliação do potencial magmatogênico da área.

Comumente suas litologias estão lateritizadas. 
Sedimentação em ambiente de plataforma rasa 
dominada por tempestades (Della Fávera, 1990). 
Idade: Devoniano.

VIII.3.2.3 - Formação Cabeças (D2c)

Arenitos rosados, esbranquiçados e 
amarronzados, finos a médios, com frequentes 
estratificações cruzadas; (Figura III.5) 
intercalações delgadas de siltitos arroxeados e 
micáceos; presença de níveis conglomeráticos 
na porção média a inferior do pacote.

Góes e Feijó (1994) definem como o ambiente 
mais importante para essa unidade, o ambiente 
plataformal, sob influência de maré. Fácies 
flúvio-estuarinas também ocorrem. Idade: 
Devoniano.

VIII.3.3 - Coberturas Cenozoicas

VIII.3.3.1 - Coberturas detrito-lateríticas 
ferruginosas (N1dl)

Coberturas de solos residuais argilo-
arenosos e argilo-siltosos, total ou parcialmente 

Figura VIII.5 – Estratificações cruzadas em arenitos 
da Formação Cabeças. Serra das Confusões, Caracol 
(PI). Afloramento LL-446.

lateritizados, exibindo cangas ferruginosas 
escuras a marrom-avermelhadas. Podem conter, 
também, níveis de areia e argila compactos. 
Ocorrência de níveis conglomeráticos na porção 
média a inferior do pacote. Idade: Neogeno.

VIII.3.3.2 - Depósitos Colúvio-Eluviais (NQc) 

Sedimentos com matriz arenosa, areno-
argilosa e conglomerática mal trabalhados e 
mal classificados, constituídos por fragmentos  
angulosos,  grânulos,  seixos, blocos e matacões 
de tipos variados de rochas. Idade: Neogeno a 
Quaternário.

VIII.4 – GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO

VIII.4.1 – Introdução

Como visto anteriormente, a coluna 
estratigráfica da Folha Peixe compreende rochas 
arqueanas do Complexo Sobradinho Remanso e 
paleoproterozoicas (Orosiriano) dos complexos 
Serra da Boa Esperança, Vitor, Máfico-
Ultramáfico Campo Alegre de Lourdes, corpos 
metamáficos-metaultramáficos, Complexo 
Alcalino Angicos dos Dias e da Suíte intrusiva 
Serra do Meio (Província São Francisco). Seguem 
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rochas sedimentares paleozoicas, representadas 
pela Formação Ipu (siluriana), do Grupo Serra 
Grande, e formações Pimenteira e Cabeças 
(devonianas) do Grupo Canindé (Província 
Parnaíba). Os Depósitos Colúvio-Eluviais e as 

Coberturas Detrito-Lateríticas Ferruginosas 
representam as coberturas superficiais 
cenozoicas, as quais encerram o empilhamento 
estratigráfico da área, conforme observado na 
figura VIII.6, a seguir.

Figura VIII.6 – Relações Tectono-Estratigráficas da Folha Peixe (modificado de Sousa, 2013).
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VIII.4.2 - Descrição das Unidades Geológicas

A figura VIII.7, a seguir, apresenta, 
resumidamente, a descrição das unidades 
geológicas da área.

As unidades descritas em detalhe, devido 
a sua importância para as mineralizações de 
fosfato, serão o Complexo Máfico-Ultramáfico 
de Campo Alegre de Lourdes, os Corpos 
Metamáficos-Metaultramáficos e o Complexo 
Alcalino Angico dos Dias.

Cabe observar que o Complexo Máfico-
Ultramáfico do Peixe, apesar de apresentar 
importante mineralização de Fe-Ti(-V), não foi 
inserido por Sousa (2013) nas figuras VIII.6 e 
VIII.7. Este autor infere um contato baseado 
em expressiva anomalia aeromagnética para 
representá-lo no mapa geológico, uma vez 
que não foram observados afloramentos das 
rochas desse complexo em superfície, devido 
à presença de extensivas coberturas detrito-
lateríticas cenozoicas. Esse complexo localiza-se, 
aproximadamente, a 20 km a NW do complexo 
máfico-ultramáfico de Campo Alegre de 
Lourdes. A anomalia traçada apresenta direção 
NE-SW, ocupando uma área aproximada de 54 
km2, com intensidade semelhante a do corpo 
de Campo Alegre de Lourdes (Leite et al., 1993; 
Leite, 1997). O Complexo do Peixe foi definido 
por Leite e Silva (no prelo, apud Leite,1997) 
baseado em um único furo de sondagem 
executado pela Companhia Baiana de Pesquisa 
Mineral (CBPM), a nordeste do povoado de 
Peixe (BA). Esse furo interceptou metagabros 
grossos e finos, magnetita metagabro de 
granulação média, metapiroxenito, camadas 
cumuláticas de ilmenita-magnetito, leucogabro 
grosso, tremolitito, gabronorito fino, magnetita 
gabronorito grosso, e ainda variedades 
miloníticas e cataclásticas destes litotipos. 

Segundo Leite et al. (1993) e Leite (1997), 
constitui intrusão máfica diferenciada, de filiação 
tholeiítica, mineralizada em Fe-Ti (-V).

Também é importante ressaltar que na 
extensão para SW do Complexo Máfico-
Ultramáfico de Peixe, sudoeste do povoado 
de mesmo nome, municípios de Pilão Arcado/
Campo Alegre de Lourdes no norte do Estado da 
Bahia, folha Campo Alegre de Lourdes, Souza et 
al. (2014) caracterizaram o Corpo Ultramáfico 
de Caboclo dos Mangueiros. Em superfície, 
é composto por raros blocos de piroxenitos 
tremolitizados com valores da ordem de 0,6% de 
níquel associado a 0,3% de cobre, relacionados 
à associação sulfetada de pirrotita, calcopirita 
e pentlandita. Em subsuperfície, furos de 
sondagem realizados pela CBPM, permitiram 
caracterizar o Corpo Ultramáfico de Caboclo 
dos Mangueiros como uma associação de 
rochas de filiação ultramáfica, com termos 
variando de piroxenito a peridotito, geralmente 
tremolitizados, com fortes indícios de colocação 
tectônica em metassedimentos grafitosos de 
idade Brasiliana da Faixa Rio Preto. Segundo 
Souza et al. (2014), este corpo apresenta uma 
zona sulfetada principal com trend SE/NW, com 
aproximadamente 1.700 x 400 x 200 metros 
de comprimento, largura e profundidade, 
respectivamente, contendo zonas de alta 
sulfetação superiores a 70 metros nas colunas 
dos furos e outro corpo com trend NE/SW, 
deslocado por falhamento, com ocorrências de 
rochas ultramáficas lateritizadas. Segundo os 
autores, os primeiros resultados laboratoriais 
apontaram concentração de Ni + Cu, com 
expressão de 76,10 m @ 0,31% de Ni, associada 
a 0,13% de Cu. 

A figura VIII.8 exibe o mapa geológico 
simplificado da Folha Peixe.
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Figura VIII.7 – Unidades geológicas da Folha Peixe (modificado de Sousa, 2013).
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VIII.4.2.1 - Complexo Máfico-Ultramáfico de 
Campo Alegre de Lourdes (PP3µc)

Ocorre na porção sudeste da Folha Peixe, 
próximo à sede do município de Campo Alegre 
de Lourdes (BA), na extremidade norte-noroeste 
da Bahia, próximo da divisa com o Piauí. Moraes 
e Veiga (2008) delimitam a referida unidade 
utilizando contatos geológicos inferidos. O 
complexo apresenta dimensões de 13 x 1,2 km, 
forma alongada na direção N–S, e aflora em 
uma série de inselbergs em meio à cobertura 
cenozoica do pediplano regional (Figura VIII.9).

São corpos lenticulares de minério, 
hospedados em uma seqüência de gabros e 
noritos, encaixados em gnaisses e migmatitos 
do embasamento da Província São Francisco 
(Figura VIII.10).

Composto por rochas máfico-ultramáficas 
acamadadas, o complexo é constituído por uma 
sequência cumulática de piroxenito, gabro (mais 
anortosito) e ilmenita magnetitito (minério). Este 
último chega a formar grandes concentrações 
de minério de Fe-Ti(-V). Segundo Moraes e 
Veiga (2008) a área encerra importante depósito 
mundial de Fe-Ti-V. O depósito é constituído 

Figura  VIII.9 – Corpos mineralizados em Fe-Ti-V 
formando inselbergs em meio à cobertura cenozoica 
do pediplano regional.

Figura VIII.10 – Corpo mineralizado em Fe-Ti-V. 
Afloramento LL-466.

por 11 morros alinhados, que juntos perfazem 
reserva total de, aproximadamente, 112 milhões 
de toneladas com teores médios de 45%Fe, 
21%TiO2 e 0,75% V2O5.

Altos teores de fósforo foram observados 
no minério em questão, por diversos autores. 
Couto (1989) destaca que a apatita é um 
mineral primário no Complexo de Campo 
Alegre de Lourdes, localmente encontrada em 
concentrações cumuláticas. Esse complexo 
se mostra potencialmente favorável para 
concentrações primárias de apatita.

VIII.4.2.2 - Corpos Metamáficos-Metaultra-
máficos (PP3µ)

Baseado nas informações de afloramentos 
esparsos (Figuras VIII.11 e VIII.12) sem contato 
visível com a encaixante, dados indiretos de 
sondagem, levantamentos aerogeofísicos 
e geofísicos terrestres, os corpos máficos-
ultramáficos sem posicionamento estratigráfico 
definido, foram agrupados por Leite (1997), que 
os denominou de “Corpos Máfico-Ultramáficos 
Diversos”.
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Figura VIII.11 – Rocha metamáfica-metaultramáfica 
ao norte de Jurema (PI). Afloramento LL-390.

Foram identificados corpos com composição 
piroxênica e rochas de composição gabroica.

Os tipos petrográficos identificados 
incluem metaultramáficas (metaperidotito, 
metapiroxênio peridotito, e quartzo 
metaultramáfica) e metabásicas (hornblenda 
metagabro, hornblenda – biotita – quartzo 
metabásica, e metaleuco quartzo monzodiorito).

VIII.4.2.3 - Complexo Alcalino Angico dos Dias 
(PP3λca)

Localizado no sudoeste da Folha Peixe, 
nos arredores do povoado de Angico dos 
Dias, município de Campo Alegre de Lourdes 
(BA), esse complexo dista poucos quilômetros 
da divisa entre os estados da Bahia e Piauí. 
Constitui a primeira ocorrência de carbonatito 
paleoproterozoico (idade 2011±6 Ma, U-Pb em 
badeleyita e zircão), Silva et al. (1987) descoberta 
no Brasil.

São dois corpos principais de carbonatito, 
com orientação N20oE e que mergulham de 
20° a 45° para NW. Intrudem rochas gnáissico-
migmatíticas pré-cambrianas caracterizadas 
como Complexo Vítor (Sousa, 2013). Com 

dimensões de 2,25 x 1,25 km, contém, segundo 
Silva (1994), mineralização de fosfato residual, 
de 15,4% de P2O5 e reservas medidas de 15 
milhões de toneladas.

Segundo Lapin et al. (1999) esses carbonatitos 
foram submetidos a pelo menos duas fases de 
deformação. O primeiro dobramento apresenta 
eixo de direção NE - SW, e o segundo, eixo de 
direção NW-SE. Silva et. al. (1987) consideram 
a colocação na forma de um corpo tabular 
subvertical que se deu em rochas encaixantes 
já dobradas em isoclinais com eixos de direção 
N-S, que foram afetadas no Brasiliano pela faixa 
Riacho do Pontal. Leite & Santos (1994) não 
descartam a possibilidade de que uma das fases 
de dobramento que afetou o carbonatito seja do 
Paleoproterozoico.

Para Rodrigues (2013), as litologias do 
Complexo Alcalino-Carbonatítico de Angico dos 
Dias (CCAD) estão orientadas segundo a direção 
preferencial NE-SW. Essa direção também pode 
ser observada nos sienitos, que compõem um 
corpo alongado para direção NE, já que medidas 
dos planos de foliação (Sn) ocorrem entre N15° 
e N45° mergulhando em média 32° à 45° para SE 
e 35° à 51° para NW.

Figura VIII.12 – Rocha metamáfica-metaultramáfica, 
aproximadamente 10 km a sudeste de Angico dos 
Dias (BA). Afloramento LL-464.
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Segundo esses autores, constitui uma 
associação alcalino-carbonatítica composta 
por piroxenitos, álcalidioritos, lamprófiros, 
sienitos e carbonatitos, com predominância 
dos dois últimos. Esse autor observou algumas 
peculiaridades sobre a intrusão: (i) o carbonatito 
possui alto teor de apatita; (ii) os sienitos não 
são fenito; (iii) os conteúdos de Nb, Th, e U das 
diversas rochas são anomalamente baixos e; 
(iii) as rochas principais (carbonatitos e sienitos) 
estão deformadas. Em breve descrição dos 
litotipos citados observa-se:

_ Piroxenitos (diopsiditos) apresentam 
granulação média a grossa, textura 
hipidiomórfica, são compostos essencialmente 
por diopsídio, além de anfibólio e biotita. 
Como acessórios ocorrem tremolita, feldspato 
potássico, epidoto e carbonato.

_ Sienitos mostam-se alongados, 
formando exposições métricas ou alojados 
no embasamento, com formas tabulares e/
ou lenticulares estreitas. Granulação média a 
grossa, são compostos, essencialmente, por 
feldspato claro.

_ Carbonatitos podem ser observados 
diretamente nas crostas fosfáticas ou, 
posicionando-se no interior do sienito, no 
contato sienito/embasamento, e raramente no 
embasamento. Granulação média a grossa e 
apresentam, predominantemente, carbonato 
além de apatita verde clara, mica, magnetita e 
pseudomorfos serpentinizados de olivina.

_ Lamprófiros ocorrem distribuídos nas 
litologias do complexo e no embasamento como 
corpos (espessura variável) de rochas máficas, 
de granulação fina. São verdes a pretos, às vezes, 
porfiríticos.

Segundo Rodrigues (2013), as rochas 
sieníticas estão localizadas na porção centro 
– sul do CCAD ocupando faixas alongadas e 

estreitas intrudidas no Complexo Sobradinho-
Remanso, e estão orientados segundo a direção 
NE-SW. Possuem coloração variando de cinza-
clara a rósea, textura subfanerítica a fanerítica, 
inequigranulares com granulação média a muito 
grossa e são constituídas predominantemente 
por feldspato potássico (microclínio), quartzo, 
plagioclásio (albita) e, subordinadamente, 
biotita e anfibólio (tremolita-actinolita). 
Petrograficamente estas rochas são classificadas 
como Sienito, Alcalifeldspato Sienito e Quartzo 
Monzonito. Rodrigues (2013) considera que 
não existe transição gradual entre as rochas do 
Complexo Remanso_Sobradinho e os Sienitos. 

Os tipos petrográficos identificados incluem 
apatita carbonatito, apatita-flogopita sovito, e 
rochas brechadas, constituídas por fragmentos 
mineralógicos de apatitas, sendo que estes 
fragmentos são crostas fosfáticas residuais 
(apatititos) com teores elevados de P2O5, às 
vezes superiores a 25%, álcalifeldspato sienito e 
aegirina-augita sienito (Figuras VIII.13 e VIII.14).

A apatita verde-clara dos carbonatitos 
encontra-se associada à calcita (predominante), 
junto com dolomita, biotita, magnetita, olivina 
serpentinizada, além de minerais acessórios 
como monazita, baddeleyita, antofilita, 
estroncianita, sulfetos (pirita, pirrotita e galena), 
witherita, carbonatos de elementos terras raras 
e celestita.

Segundo Silva et al. (1988), os elevados teores 
dos elementos terras raras (ETR) e valores das 
razões ETRL/ETRP e de (La/Lu)N indicam que as 
rochas do complexo derivaram da cristalização 
de um magma basáltico alcalino.

Economicamente falando, ressalta-se a 
existência de dois tipos básicos de minério: (i) 
residual (apatitito) com teor médio em torno de 
18% P2O5 e; (ii) primário (carbonatito), com teor 
médio em torno de 8% P2O5.
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Figura VIII.15 – Carregamento de minério na Mina da Galvani – Angico dos Dias (BA) - Afloramento LL-461.

Figura VIII.13 -  Xenólito de piroxenito no carbonatito 
de Angico dos Dias (fonte: Rodrigues 2013).

Figura VIII.14 – Minério de fosfato residual - Mina da 
Galvani – Angico dos Dias (BA) - Afloramento LL-461.

Atualmente, o Complexo de Angico dos Dias 
está sendo explorado pela Mineração Galvani 
(Figura VIII.15).

VIII.4.3 – Descrição geológica dos alvos com 
anomalias geofísicas checadas

A figura VIII.16 exibe o mapa geológico 

simplificado com afloramentos descritos e 
alvos com anomalias geofísicas checadas nesse 
trabalho.

A tabela VIII.3 exibe, sucintamente, a geologia, 
os afloramentos descritos, e os resultados 
de análises químicas, em cada um dos alvos 
geofísicos checados nesse trabalho.
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VIII.4.4 – Caracterização petrográfica

Foram descritas 3 seções delgadas, conforme 
a tabela VIII.4 abaixo:

AMOSTRA: LL-R-457 - Metahornblenda gabro 
fino

Rocha alterada, de cor verde-clara com 
pontos brancos, granulação fina e estrutura algo 
foliada. Uma banda de cor branca é observada.

A rocha está intemperisada, mas preserva 
uma textura cumulática fina, com pseudomorfos 
de tremolita fibrosa sobre cristais cumulus 
idiomórficos de clinopiroxênio, restos de 
uma hornblenda acastanhada parcialmente 
substituída por tremolita, e pseudomorfos de 
zoisita + albita + rara sericita sobre antigos 
plagioclásios intercumulus. Pontuações de 
leucoxênio, pequenas manchas de hidróxido de 
ferro e raríssimos opacos são ainda observados.

Composição mineralógica: tremolita (47%), 
hornblenda (27%), zoisita (20%), albita (5%), 
clorita (1%), sericita, leucoxênio, hidróxido de 
ferro e opacos.

AMOSTRA: LL-R-461 F - Serpentina-flogopita-
apatita sovito

Rocha de estrutura maciça, formada por uma 
matriz cinza de granulação média (efervescente 
ao HCl dil), que engloba cristais arredondados 
de mica e minerais amarelados, de tamanho 
médio e grosso.

A rocha é porfirítica, formada por uma 
abundante matriz de calcita em cristais de 

tamanho fino e médio, apresentando maclas de 
deformação e microgranulação nas bordas. Os 
fenocristais são em geral de tamanho médio e 
mostram bordas arredondadas por corrosão. São 
representados por grandes cristais fraturados 
de apatita, cristais e agregados de cristais 
recurvados de flogopita, e pseudomorfos de 
serpentina sobre olivinas. As bordas e fraturas 
das antigas olivinas são marcadas por películas 
de magnetita.

Composição mineralógica: calcita (50%), 
apatita (26%), flogopita (18%), serpentina (6%) 
e magnetita.

AMOSTRA: LL-R-464 - Metagabro

Rocha de cor branca com manchas 
arredondadas de cor verde-clara e verde-
escura. A granulação é fina a média e a estrutura 
isotrópica.

Rocha formada por agregados de tremolita-
actinolita no meio de uma massa de epidoto 
microcristalino. Os agregados de tremolita-
actinolita parecem pseudomórficos sobre 
antigos cristais cumulus de piroxênio, de 
tamanho fino e médio (até 4-5 mm), cuja forma 
externa, mais ou menos arredondada, está ainda 
parcialmente preservada. A massa de epidoto 
provavelmente deriva de antigos plagioclásios. 
Há clorita e provável feldspato? misturado ao 
epidoto. Titanita e opacos são raros e pequenos.

Composição mineralógica: epidoto (50%), 
tremolita-actinolita (35%), clorita (10%), 
feldspato? (5%), titanita e opacos.

Nº CAMPO DESCRIÇÃO Localização

LL-R-457 Metahornblenda gabro fino Entrada da localidade de Angico dos Dias

LL-R-461 F Serpentina-flogopita-apatita sovito Mina da Galvani-Complexo Angico dos Dias

LL-R-464 Metagabro Aproximadamente, 10 km a sudeste de Angico dos Dias

Tabela VIII.4 – Seções delgadas descritas nesse trabalho.
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VIII.4.5 - Arcabouço estrutural

Localizada na borda do limite norte do 
Cráton do São Francisco (Almeida, 1977), sob 
influência das faixas de dobramentos Riacho do 
Pontal e Rio Preto do Brasiliano, a Folha Peixe 
exibe arcabouço tectônico representado por 
dobramentos, cavalgamentos e transcorrências, 
afetando tanto as litofácies dos complexos 
Sobradinho-Remanso, Serra da Boa Esperança, 
Vitor, bem como, a suíte alcalina Serra do Meio e 
os complexos Campo Alegre de Lourdes e Angico 
dos Dias. As formações da Bacia do Parnaíba, 
mostram-se sem maiores perturbações 
estruturais, a não ser os fraturamentos.

Através de aerofotos e imagens geofísicas, 
verificou-se que os mais importantes lineamentos 
da área, se apresentam com direção NE-SW, 
concordante com o Lineamento Transbrasiliano, 
visíveis no embasamento, estendendo-se 
para o ambiente sedimentar. Outro sistema 
de falhas, de menor expressão ocorre na zona 
de transição entre os ambientes sedimentar/
embasamento, com direção NW-SE. São falhas 
muito antigas, reativadas em vários eventos 
tectônicos, desenvolvendo rochas cataclásticas, 
principalmente milonitos, falhamentos dextrais 
e sinistrais com direções preferencialmente NE-
SW (Sousa, 2013).

Segundo esse autor mencionado, é possível 
observar que na Folha Peixe, ocorrem inúmeros 
alinhamentos magnetométricos, destacando-se 
formas alongadas e retilíneas (Figura VIII.17), 
cuja correlação geológica mais adequada é com 
zonas de deformações dúcteis.

Para Sousa (2013), as duas assinaturas 
mais expressivas apresentam direção NE-SW, 
atravessam toda a folha e a delimitam em 
três domínios magnetométricos distintos. A 

interpretação desses alinhamentos permite 
inferir que os mesmos correspondem a extensas 
zonas de cisalhamentos. Entretanto, no noroeste 
e no nordeste da folha ocorrem alinhamentos 
magnetométricos mais curtos, cujas fontes estão 
encobertas pelos sedimentos das coberturas 
detrito-lateríticos (N1dl) e das formações 
Pimenteira (D2p) e Ipu (S1i). Estes alinhamentos 
possivelmente também correspondem a zonas 
de cisalhamento. Esse autor sugere que no 
sudeste da folha ocorre uma faixa com direção 
aproximadamente N-S, contendo inúmeros 
alinhamentos magnetométricos e os interpreta 
como corpos alongados de rochas do Complexo 
Máfico-Ultramáfico de Campo Alegre de Lourdes 
(PP3µc) e de granitoides da Suíte Alcalina Serra 
do Meio (PP3γsm). Ainda, a direção N-S está 
associada com uma tectônica alóctone que 
permitiu aos corpos destas unidades cavalgarem 
as rochas do Complexo Vitor (PP3vt), cujas 
estruturas, do ponto de vista dos dados 
magnetométricos, apresentam alinhamentos 
mais fortes na direção NE-SW.

Na região da área do projeto Campo 
Alegre de Lourdes e Peixe (Bahia), Leite 
(1997) reconheceu pelo menos três fases de 
eventos orogenéticos. O primeiro indicado 
pelas assinaturas geoquímicas dos corpos 
ígneos plutônicos formados em ambiente de 
magmatismo continental, cuja idade mínima 
é pré-transamazônica (paleoproterozoica), 
conforme datação U-Pb (2.011±6Ma) realizada 
no Complexo Carbonatítico Angico dos Dias 
(Silva et. al., 1988). O segundo é distensivo e está 
representado pela presença da sedimentação 
Espinhaço cujo rifteamento iniciou-se após o 
Evento Transamazônico (1.800Ma). O último 
corresponde à implantação da Sinéclise do 
Parnaíba (Fanerozoico).



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

394

Figura VIII.17 - Imagem do campo magnético total com derivada vertical (1ª ordem) e com sobreposição 
da interpretação dos alinhamentos magnéticos. Traço contínuo: zona de cisalhamento. Imagem sombreada, 
inclinação = 35ºAz, declinação = 315ºAz (Sousa 2013).

VIII.5 - PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA

Baseado no levantamento geoquímico 
regional efetuado na Folha Peixe (Lins, 2012) 
observou-se que as ocorrências de Ferro-Titânio-
Vanádio refletem-se nas drenagens em anomalias 
pontuais de Fe, V, Ti, Ta, Bi, Nb e Mo e presença 
de magnetita na bateia. A área de localização das 
principais ocorrências localiza-se na parte sul da 
folha coberta por apenas uma bacia onde foram 
coletadas quatro amostras, todas anômalas 
nos elementos citados. A geologia subjacente é 
formada pelo Complexo Máfico-Ultramáfico de 
Campo Alegre de Lourdes.

Uma extensa zona anômala de P foi 
identificada a leste da área, abrangendo 

mineralizações de apatita do Complexo Angico 
dos Dias identificado na região, e estendendo-se 
para nordeste acompanhando a borda da Bacia 
Sedimentar do Parnaíba.

O fósforo (P) concentra-se, fortemente, na 
borda da Bacia do Parnaíba e na parte nordeste 
da folha Peixe. Na área do Carbonatito de Angico 
do Dias apresenta valores de até 4233 ppm 
(0,4%).

A prospecção geoquímica regional da Folha 
Peixe (Sousa, 2013) foi realizada com a coleta de 
176 amostras de sedimentos de corrente e 151 
amostras de concentrado de bateia. O tratamento 
foi realizado com cálculo dos estimadores da 
população, estatística univariada e multivariada 
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básica. Foram analisados 50 elementos por ICP-
MS e ICP-AES para as amostras de sedimentos 
de corrente e análises mineralométricas nos 
laboratórios da SGSGeosol. Os limiares para o 
P e ETR (La e Ce) foram discriminados na figura 
VIII.18. Nesta folha, na análise do gráfico de 
correlação e do dendograma foram destacadas 
as associações La-Y-Ce-Be, associados a U e Th, 
V-Fe-Sc, associados subordinamente a Co-Cr-
Ni e as individualizações de P e do par Nb-Mo 
(Figura VIII.19).

Em Souza (2013), uma extensa zona anômala 
de P foi identificada a leste da folha abrangendo 
mineralizações de apatita do Complexo 
Alcalino de Angico dos Dias e estendendo-
se para nordeste acompanhando a borda da 
Bacia Sedimentar do Parnaíba. Parcialmente 
associada a esta zona anômala é delineada uma 
zona de destaque mineralógico de magnetita, 
estendendo-se para leste. Cabe ressaltar que 
na parte centro-sul da folha e na parte centro 
sudoeste foram configuradas neste trabalho três 
zonas de destaques mineralógicos de monazita, 
abrangendo Coberturas Cenozoicas, Complexos 
Vitor e Serra da Boa Esperança e a Suíte Alcalina 
Serra do Meio (que deve ser melhor investigada 

quanto ao seu potencial em ETR). Embora em 
grande parte da folha Peixe existam coberturas 
que dificultem a interpretação geoquímica, 
foram elaborados os seguintes cartogramas 
(Figura VIII.20):
Nióbio (Nb) – com boa consistência de sua 
distribuição sobre as unidades: Complexo 
Máfico-Ultramáfico de Campo Alegre de Lourdes, 
Complexo Boa Esperança e Suíte Alcalina Serra 
do Meio.
Cromo (Cr) – que apresentou uma distribuição 
bordejando a borda da Bacia do Parnaíba, 
acompanhando a zona anômala de fósforo 
delineada, estendendo-se até uma zona anômala 
de Co-Cr-Ni-Cu na parte norte da folha. A parte 
do embasamento cartografada é o Complexo 
Vitor.
Ferro (Fe) – Sua distribuição foi paralela à borda 
da Bacia do Parnaíba como a distribuição do Nb 
acompanhando as mineralizações de Fe-Ti-V.
Fósforo (P) – Concentra-se fortemente na borda 
da Bacia do Parnaíba e na parte nordeste da 
folha. Na área do Carbonatito de Angico do Dias 
apresenta valores de até 4233 ppm (0,4%).
Vanádio (V) – Apresenta um comportamento 
similar ao ferro.

Figura VIII.18 - Box-plots elaborado 
para 6 elementos com perspectiva 
metalogenética (Lins, 2012).
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Figura VIII.19 – Zonas anômalas (sedimentos de corrente) (Lins, 2012).

Figura VIII.20 – Cartogramas: 
Distribuição de elementos em 
sedimentos de corrente (Distribuição 
graduada dos elementos sobre mapa 
de tendência de distribuição) (Lins, 
2012).
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VIII.6 - PROSPECÇÃO GEOFÍSICA REGIONAL

Nesta área foi efetuada a seleção dos 
alvos geofísicos com base nos dados 
aeromagnetométricos da Folha Peixe (SC.23-
X-D-I). Os dados correspondem à junção de 
dois diferentes projetos aerogeofísicos: i) o 
Projeto Médio São Francisco (CPRM, 2009) 
e ii) o Projeto Campo Alegre de Lourdes/
Mortugaba (LASA S/A  & Prospectors, 2006). O 
primeiro com linhas de voo espaçadas de 500 
m na direção N-S, e o segundo com linha de 
voo espaçadas de 500 metros na direção E-W. 
Por causa disso, nas áreas voadas pelo Projeto 
Médio São Francisco são enfatizadas as feições 
magnéticas com direções NE-SO, enquanto nas 
áreas voadas pelo Projeto Campo Alegre de 
Lourdes/Mortugaba são enfatizadas as feições 
magnéticas com direção N-S. Essa ênfase para 
direções diferentes em áreas distintas da folha 
prejudicou a interpretação dos alinhamentos 
magnéticos e dificultou a correlação geológica 
dos alinhamentos geofísicos com as estruturas 
geológicas. De uma maneira geral, os trends 
prospectivos do Complexo de Angico dos Dias e 
do Corpo Máfico-Ultramáfico de Campo Alegre 
de Lourdes podem ser separados. Entretanto, 
apesar de estarem representados de forma 
separada é bem possível que eles tenham a 
mesma origem, qual seja, uma extensa faixa de 
intrusões magmáticas que pode ser interpretada 
como um rifte Orosiriano implantado na borda 
da paleoplaca do São Francisco que foram 
deformados na Orogênese Brasiliana sob a 
influência das faixas marginas Riacho do Pontal 
e Rio Preto (Figura VIII.21). Pela proximidade 
com a sutura brasiliana (interpretada no mapa 
Bouguer) as rochas foram mais ou menos 
deformadas pela colisão brasiliana das faixas 
Riacho do Pontal e Rio Preto com a Paleoplaca 
São franciscana (ou do São Francisco). Na 

separação de anomalias da região de Angicos 
do Dias a maioria das fontes que está dentro do 
trend prospectivo não apresentam semelhanças, 
considerando a forma semicircular. Entretanto, 
pode ser que formassem corpos maiores em 
forma de chaminés que foram separados e 
estirados ao longo da zona de deformação. No 
caso de Campo Alegre de Lourdes, algumas 
fontes parecem ter associação com corpos 
cilíndricos verticais, com formas mais circulares 
e dimensões mais parecidas com corpos 
cilíndricos, não lineares. Então, é possível supor 
que os corpos magmáticos (carbonatitos ou não) 
tenham sido intrudidos em uma crosta estável 
ao longo de um rifte intracontinental e teriam 
originalmente formas cilíndricas verticais. 
Posteriormente, por causa da proximidade com 
a sutura brasiliana todos foram deformados e 
alongados. Alguns mais, outros menos.

Para a seleção dos alvos foi efetuada uma 
investigação dos parâmetros e formas das 
anomalias aeromagnéticas localizadas nas 
proximidades do carbonatito. Foram levadas em 
conta as amplitudes, comprimentos de onda, 
forma e orientação das anomalias. As figuras 
VIII.22 e VIII.23 apresentam o resultado dessa 
seleção, que inclui 13 alvos.

Este conjunto de anomalias magnéticas foram 
checadas em trabalhos de campo, estando 
muitas vezes encobertas por sedimentos da Bacia 
do Parnaíba ou coberturas detrito-lateríticas, 
extensamente presentes na região. Foram 
então realizadas modelagens 3D das anomalias 
aeromagnéticas no conjunto selecionado. Com 
base nos resultados são sugeridos pontos para 
perfuração de poços em trabalhos futuros que 
possam atravessar as fontes das anomalias.

A anomalia aeromagnética correlacionada 
com o carbonatito de Angico dos Dias apresenta 
forma bipolar, sem indícios de remanência, pois 
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não foi observada inversão da polaridade, ou 
seja, ocorre um positivo mais evidente a norte do 
negativo, típico de uma fonte com magnetização 
induzida. A anomalia é alongada na direção 
NNE-SSW, possui comprimento de onda de 2,0 
km e amplitude de 310 nT. A amplitude máxima 
do sinal analítico é de 1,5 nT/m.

Os dados foram quantificados para a 
caracterização 3D de sua geometria por meio 
de duas metodologias de inversão, uma 
empregando a técnica de Deconvolução Euler 3D 
e a outra o PotentQ, ambos implementados na 
Plataforma do Oasis Montaj. Na Deconvolução 
Euler 3D a profundidade aparente de uma fonte 

magnética pode ser derivada a partir da equação 
da homogeneidade de Euler. O processo 
relaciona o campo magnético e os componentes 
do gradiente para a localização das fontes de 
uma anomalia, com o grau de homogeneidade 
sendo expresso por um índice estrutural 
(structural indexes - SI), que é a medida da taxa de 
decaimento do campo magnético em função da 
distância de sua fonte (Reid et al., 1990). PotentQ 
é um sistema interativo para modelagem rápida 
de anomalias de campo potencial desenvolvido 
pela Geophysical Software Solutions Pty. Ltd. of 
Canberra, Austrália.

Figura VIII.21 – Principais trends magnetométricos definidos no mapa de campo total.
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Figura VIII.22 – Campo Magnético Total com sobreposição dos alvos modelados. Estão indicados os alvos 
selecionados para investigação, a assinatura magnética associada com o carbonatito de Angico dos Dias e o 
ponto de solo amostrado com teor alto de fosfato.

Figura VIII.23 – Sinal Analítico do Campo Magnético Total com sobreposição dos alvos modelados. Estão 
indicados os alvos selecionados para investigação, a assinatura magnética associada com o carbonatito de 
Angico dos Dias e o ponto de solo amostrado com teor alto de fosfato.
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VIII.6.1 – Alvo 1

A anomalia magnética do Alvo 1 está alinhada 
na direção NE-SO com a anomalia do carbonatito 
de Angico dos Dias, porém deslocada 5 km para 
nordeste (Figuras VIII.24 e VIII.25). A amplitude 
(250 nT) e o comprimento de onda (1,5 km) são 
menores do que os da anomalia do carbonatito. 
Esses parâmetros indicam que o corpo geológico 
ou a porção magnética do corpo do Alvo 1 tem 
dimensão menor e magnetização menor do que a 
porção magnética do carbonatito. A comparação 
do sinal analítico reforça essas evidências, pois a 
amplitude máxima produzida pela fonte do Alvo 
1 é 1,2 nT/m (Figuras VIII.25 e VIII.26). A fonte do 
Alvo 1 tem forma semicircular (Figuras VIII.24, 
VIII.25 e VIII.26).

A anomalia de campo total residual do 
Alvo 1 (Figura VIII.24) apresenta evidências de 
remanência magnética observada por meio 
da inversão da polaridade, ou seja, ocorre 
um positivo mais evidente a sul do negativo, 
enquanto o normal seria um positivo mais 
evidente a norte. Aparentemente existem dois 
corpos, um mais magnético a sudoeste, ou 
então, a fonte tem uma variação interna no 
conteúdo de minerais magnéticos.

A modelagem Euler 3D (IS =1) efetuada 
nos dados magnéticos do Alvo 1 produziu um 
conjunto de soluções com aglomeração maior a 
sudoeste, onde a fonte tem magnetização mais 
forte (Figuras VIII.26 e VIII.27). Os resultados 
indicam a existência de fontes magnéticas com 
profundidades inferiores a 30 metros, contudo, 
o número maior de soluções está entre 30 e 
100 metros (Figura VIII.28). O resultado das 

soluções interpoladas por meio do voxel sugere 
uma continuidade das fontes magnéticas que 
pode ser apenas aparente. Entretanto, é preciso 
considerar que a parte nordeste da fonte 
magnética está sobreposta aos sedimentos da 
Bacia do Parnaíba, que no local forma um relevo 
com desnível em torno de 50 m (Figura VIII.27).

A modelagem empregando o software 
PotentQ (Oasis Montaj) produziu dois corpos, 
ambos em forma de cilindros (Figuras VIII.27, 
VIII.28, VIII.29, VIII.30 e VIII.31). Pelo modelo, o 
corpo localizado a sudeste, de maior dimensão, 
mergulharia 31º para sudeste. Enquanto o corpo 
localizado a nordeste, com dimensão menor, 
teria atitude vertical. Os resultados indicam que 
a profundidade do topo da fonte sudeste é de 
130 metros, enquanto o topo da fonte nordeste 
é de 50 metros.

O ponto sugerido para perfuração 
tem coordenadas geográficas: Longitude 
-43°22'39.10"W, Latitude -9°17'07.94"S (WGS 
84).

Este ponto está localizado sobre a fonte 
magnética mais intensa na parte baixa do relevo. 
De acordo com o mapa geológico da Folha Peixe 
(Sousa, 2013), no local afloram migmatitos, 
orotognaisses e coberturas recentes. Como 
pode ser observado na imagem do Google Earth 
(Figura VIII.32) o acesso ao ponto é fácil e pode 
ser feito por estradas vicinais.

A perfuração deverá ser feita na vertical para 
tentar atingir a parte mais rasa do corpo, pois 
não há evidências estruturais/geológicas que 
permitam sugerir ângulos de inclinação.
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Figura VIII.24 – Sinal Analítico do Campo Magnético Total do Alvo 1 com sobreposição das soluções de 
profundidades Euler 3D. Estão indicados a posição da locação sugerida e o polígono que delimita uma área 
favorável.
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Figura VIII.25 – Modelo Digital do Terreno do Alvo 1 com sobreposição das soluções de profundidades Euler 
3D. Estão indicados a posição da locação sugerida e o polígono que delimita uma área favorável.
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Figura VIII.26 – Visualização 3D do Sinal Analítico (acima) e deste sobre o Modelo Digital do Terreno (abaixo) 
do Alvo 1 com o voxel das soluções de profundidades Euler 3D. Estão indicados a posição da locação sugerida 
e os valores de profundidades.
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VIII.6.2 – Alvo 2

A anomalia magnética do Alvo 2 está 
alinhada na direção NE-SW com a anomalia 
do carbonatito de Angico dos Dias, porém 
deslocada 7 km para sudoeste (Figura VIII.33). 
A amplitude da anomalia (200 nT) é menor 
do que a anomalia que ocorre no carbonatito, 
porém o comprimento de onda (2,5 km) tem a 
mesma dimensão. Esses parâmetros indicam 
que o corpo geológico ou a porção magnética do 
corpo do Alvo 2 tem dimensões semelhantes, ou 
alternativamente, profundidades semelhantes. 
Contudo, a comparação do sinal analítico sugere 
que a porção magnética da fonte do Alvo 2 
pode ser menor do que a porção magnética do 
carbonatito, pois a amplitude máxima produzida 
pela fonte do Alvo 2 é 0,6 nT/m (Figura VIII.33). 
A anomalia do Alvo 2 apresenta forma estreita e 
alongada na direção NNE-SSE, com extensão de 
3,6 km (Figuras VIII.33, VIII.34 e VIII.35).

A anomalia magnética do Alvo 2 apresenta 
evidências de remanência magnética observada 
por meio da inversão da polaridade, ou seja, 
ocorre um positivo mais evidente a sul do 
negativo (Figura VIII.33), enquanto o normal seria 
um positivo mais evidente a norte. A intensidade 
da magnetização varia ao longo do comprimento 
do corpo sugerindo a existência de mais de um 
corpo ou uma variação no conteúdo de minerais 
magnéticos ao longo do comprimento da fonte.

A modelagem Euler 3D (índice estrutural 
= 1) efetuada nos dados magnéticos do Alvo 
2 produziu um conjunto de soluções com 
aglomeração alinhada na direção NNE-SSE, 
porém estreita (200 metros), sugerindo a 
existência de um corpo geológico tabular. 

Os resultados indicam a existência de fontes 
magnéticas com profundidades de até 400 
metros. O número maior de soluções está entre 
100 e 150 metros (Figuras VIII.36, VIII.37 e 
VIII.38). O resultado das soluções interpoladas 
por meio do voxel sugere continuidade da fonte 
na direção NNE-SSE.

A  modelagem  empregando o software 
PotentQ (Oasis Montaj) produziu três corpos 
(Figuras VIII.36, VIII.37, VIII.38, VIII.39 e VIII.40). 
Os três com formato tabular e todos eles 
mergulhando para sudeste. Pelo modelo, os 
corpos do centro e da extremidade sudoeste 
apresentariam mergulho forte para sudeste 
(~40º), enquanto o da extremidade nordeste 
apresentaria uma atitude subvertical, com 
mergulho de apenas 12º para sudeste. Os 
resultados indicam que o topo das fontes 
magnéticas está em torno de 200 metros de 
profundidade.

O ponto sugerido para perfuração 
tem coordenadas geográficas: Longitude 
-43°27'18.46"W, Latitude -9°21'25.67"S 
(WGS84). Este ponto está localizado sobre a 
fonte magnética mais intensa. De acordo com 
o mapa geológico da Folha Peixe (Sousa, 2013), 
nas proximidades afloram rochas máficas/
ultramáficas. Como pode ser observado na 
imagem do Google Earth (Figura VIII.41) o acesso 
ao ponto é fácil e pode ser feito por estradas 
vicinais.

A perfuração deverá ser feita na vertical para 
tentar atingir a parte mais rasa do corpo, pois 
não há evidências estruturais/geológicas que 
permitam sugerir ângulos de inclinação.
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Figura VIII.33 – Sinal Analítico do Campo Magnético Total do Alvo 2 com sobreposição das soluções de 
profundidades Euler 3D. Estão indicados a posição da locação sugerida e o polígono que delimita uma área 
favorável.
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Figura VIII.34 – Modelo Digital do Terreno do Alvo 2 com sobreposição das soluções de profundidades Euler 
3D. Estão indicados a posição da locação sugerida e o polígono que delimita uma área favorável.
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Figura VIII.35 – Visualização 3D do Sinal Analítico (acima) e deste sobre o Modelo Digital do Terreno (abaixo) 
do Alvo 2 com o voxel das soluções de profundidades Euler 3D. Estão indicados a posição da locação sugerida 
e os valores de profundidades.
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VIII.6.3 – Alvo 7

A anomalia magnética do Alvo 7 está localizada 
8 km a leste da anomalia do carbonatito de Angico 
dos Dias (Figura VIII.42). A amplitude (200 nT) e 
o comprimento de onda (2,0 km) são menores 
do que a anomalia que ocorre no carbonatito. 
Esses parâmetros indicam que o corpo geológico 
ou a porção magnética da fonte do Alvo 7 tem 
dimensões menores e magnetização menor 
do que a porção magnética do carbonatito. 
A comparação do sinal analítico reforça essas 
evidências, pois a amplitude máxima produzida 
pela fonte do Alvo 7 é 0,7 nT/m (Figuras VIII.43 
e VIII.44). Ao contrário da fonte magnética do 
carbonatito que é alongada, a fonte do Alvo 7 
tem um formato semicircular (Figura VIII.44).

A anomalia magnética do Alvo 7 não 
apresenta evidências de remanência magnética, 
pois não foi observada inversão de polaridade, 
ou seja, ocorre um positivo mais evidente a 
norte do negativo, típico de uma fonte com 
magnetização induzida. Contudo, a intensidade 
da magnetização varia ao longo da anomalia 
sugerindo a existência de mais de uma fonte 
ou uma variação no conteúdo de minerais 
magnéticos.

A modelagem Euler 3D (índice estrutural 
= 1) efetuada nos dados magnéticos do Alvo 
7 produziu um conjunto de soluções com 
aglomeração semicircular e diâmetro em torno 
de 1,0 km (Figuras VIII.42, VIII.43 e VIII.44). 
Os resultados indicam a existência de fontes 
magnéticas com profundidades de até 300 
metros. Contudo, o número maior de soluções 

rasas está entre 50 e 100 metros (Figuras 
VIII.42, VIII.43 e VIII.44). O resultado das 
soluções interpoladas por meio do Voxel sugere 
continuidade e a existência de uma única fonte, 
porém com variações na profundidade do topo. 
Os pontos mais rasos tem correspondência com 
as amplitudes maiores do sinal analítico.

A modelagem empregando o software 
PotentQ (Oasis Montaj) produziu três corpos 
(Figuras VIII.45, VIII.46, VIII.47, VIII.48 e VIII.49). 
Os três com formato tabular orientados na 
direção E-W. Pelo modelo, o corpo localizado 
mais a sul estaria mergulhando 50º para norte. 
Os outros dois teriam atitudes próximas da 
vertical. Os resultados indicam que os topos 
das fontes magnéticas estão em torno de 200 
metros de profundidade.

O ponto sugerido para perfuração 
tem coordenadas geográficas: Longitude 
-43°17'51.23W" e Latitude -9°18'21.00"S.

Este ponto está localizado sobre a fonte 
magnética localizada mais a sul. De acordo com o 
mapa geológico da Folha Peixe (Sousa, 2013), na 
região afloram migmatitos e ortognaisses com 
enclaves máficos. Como pode ser observado 
na imagem do Google Earth (Figura VIII.50) 
o acesso ao ponto é fácil e pode ser feito por 
estradas vicinais. Ele está localizado a leste 
da extremidade de uma pista de pouso nas 
proximidades da cidade de Peixe (PI).

A perfuração deverá ser feita na vertical para 
tentar atingir a parte mais rasa do corpo, pois 
não há evidências estruturais/geológicas que 
permitam sugerir ângulos de inclinação.
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Figura VIII.42 – Sinal Analítico do Campo Magnético Total do Alvo 7 com sobreposição das soluções de 
profundidades Euler 3D. Estão indicados a posição da locação sugerida e o polígono que delimita uma área 
favorável.
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Figura VIII.43 – Modelo Digital do Terreno do Alvo 7 com sobreposição das soluções de profundidades 
Euler 3D. Estão indicados a posição da locação sugerida e o polígono que delimita uma área favorável.
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Figura VIII.44 – Visualização 3D do Sinal Analítico (acima) e deste sobre o Modelo Digital do Terreno (abaixo) 
do Alvo 7 com o voxel das soluções de profundidades Euler 3D. Estão indicados a posição da locação sugerida 
e os valores de profundidades.
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VIII.6.4 – Conclusões e Recomendações

As principais conclusões obtidas pelas 
modelagens 3D dos alvos escolhidos para 
perfuração são as seguintes:

i) Espera-se que os topos das três fontes 
magnéticas sejam atingidos pela perfuração em 
profundidades inferiores a 200 metros.

ii) O modelo geofísico do Alvo 1 sugere que 
a fonte geológica tem formato cilíndrico com 
mergulho para sudeste e as porções mais 
rasas do corpo poderão estar localizadas em 
profundidades entre 30 e 100 metros.

iii) O modelo geofísico do Alvo 2 sugere que 
a fonte geológica tem formato tabular com 
mergulho para sudeste e as porções mais 
rasas do corpo poderão estar localizadas em 
profundidades entre 100 e 150 metros.

iv) O modelo geofísico do Alvo 7 sugere 
que a fonte geológica tem formato tabular 
com mergulho para norte e as porções mais 
rasas do corpo poderão estar localizadas em 
profundidades entre 50 e 100 metros.

Recomenda-se que o local da perfuração 
esteja o mais próximo possível do ponto sugerido 
ou no máximo dentro da área favorável. Como 
não há evidências estruturais/geológicas que 
permitam sugerir ângulos de inclinação a 
perfuração deverá ser feita na vertical para tentar 
atingir a parte mais rasa do corpo magnético.

VIII.7 - RESULTADOS ALCANÇADOS

A figura VIII.51 apresenta o confronto entre os 
dados geoquímicos definidos em Sousa (2013), 
Leite (1997) e alvos geofísicos delineados neste 
trabalho. Observa-se que as zonas anômalas para 
P coincidem com o carbonatito de Angico dos 
Dias e também com os alvos 1, 11 e 13. Os alvos 
5, 6 e 8 coincidem com zonas com anomalias 

em concentrados de minerais pesados para 
ilmenita ou monazita e 2, 9 e 10 para magnetita. 
Na folha de Campo Alegre de Lourdes, ao sul da 
folha Peixe, também são destacadas anomalias 
para P coincidentes com anomalias geofísicas. 
Furos de sondagem (em vermelho na Figura 
VIII.51) destacam a recente descoberta de 
mineralizações de Ni-Cu do corpo ultramáfico 
de Caboclo dos Mangueiros, feita pela CPBM 
(Companhia Baiana de Pesquisa Mineral), nesta 
região.

Das amostras de rocha analisadas 
quimicamente (Tabela VIII.5), à exceção das 
amostras coletadas nos Afloramentos LL-461 
(Lavra ativa da Galvani em Angico dos Dias 
– teor de 7,87% P2O5) e LL-466 (Complexo 
Campo Alegre de Lourdes – teor de 2,06% 
P2O5), as demais amostras, provenientes 
dos afloramentos LL-455 e LL-460 (corpos 
metamáficos-metaultramáficos a sudoeste de 
Angico dos Dias), LL-457 (borda do Complexo 
Angico dos Dias) e LL-464 (corpo metamáfico-
metaultramáfico a aproximadamente, 10 km a 
sudeste de Angico dos Dias), mostraram valores 
muito baixos de teor de P2O5, inferiores a 0,32%).

No entanto, as amostras de solo coletadas 
em formigueiro (termiteiro) no ponto LL-453, 
composta por sedimentos arenosos, siltosos e 
argilosos, localizado a sudoeste de Queimada 
Grande e a sul de Angico dos Dias, apresentaram 
valores de P2O5 de 9%, La – 1027 ppm, Ce - 
2033 ppm,  Sr - 3738 ppm e Ba - 3979 ppm 
(Figuras VIII.52, VIII.53 e VIII.54, VIII.55). Um 
detalhamento do comportamento do sinal 
analítico no ponto onde ocorre o termiteiro com 
fosfato mostra a ocorrência associada ao centro 
de duas zonas estruturadas (Figura VIII.56). 

De uma maneira geral, a área tem uma 
superfície que apresenta topografia plana à 
suavemente inclinada e dissecada, com substrato 
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rochoso bastante (alterado) intemperizado, 
contribuindo com um solo espesso e sem 
afloramento (visível), desde Angico dos Dias até 
a localidade de Peixe, ambas pertencentes ao 
município baiano de Campo Alegre de Lourdes.

Chama atenção no local a alta susceptibilidade 
dos sedimentos, em torno de 69,5 SI, com cor 
cinza escura prateada e material pesado. Um 
pouco mais afastado ocorre um solo areno-
argiloso ocre-amarelado, às vezes grumoso, com 
torrões em razão da aridez do terreno causada 
pelo clima do semiárido. Nas proximidades 
de Queimada Grande aparecem esporádicos 
e erráticos afloramentos de concreções 

ferruginosas lateríticas.

Na coleta com o trado mecanizado foi 
perfurada apenas cobertura arenosa. A 
profundidade máxima alcançada pelo trado foi 
de  8,35 metros. A cobertura arenosa também 
apresenta resultados para TR, especialmente Ce, 
possivelmente devido a presença de monazita. 
Os resultados para P na cobertura não foram 
tão significativos quanto nas amostras do 
formigueiro (Figuras VII.2, VII.3, VII.4, VII.5). 

Sendo assim, com base no resultado 
geoquímico a anomalia 05 também parece 
ter um significado importante para avaliações 
futuras.

Figura VIII.51 – Zonas anômalas de sedimentos de corrente e concentrado de bateia

Nº Campo

Método ICP95A

Óxidos Al2O3 CaO Cr2O3 Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 LOI

Unidade % % % % % % % % % % % %

MDL 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

LL-R-455 B ROCHA 7,35 7,01 0,33 11,68 0,22 20,57 0,12 1,12 0,05 45,77 0,48 2,77

LL-R-455 B ROCHA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

LL-R-457 ROCHA 11,4 11,05 0,14 8,66 0,68 10,21 0,13 2,01 0,12 50,07 0,35 1,82

LL-R-460 ROCHA 14,55 10,64 0,03 13,91 0,65 7,29 0,2 2,07 0,11 46,65 1,53 0,99

LL-R-461 F ROCHA 1,07 43,6 <0,01 7,62 0,68 5,33 0,25 0,15 7,87 5,74 0,27 27,89

LL-R-464 ROCHA 18,95 15,57 0,09 6,97 0,05 8,52 0,1 1,14 0,32 42,37 0,47 2,52

LL-R-466 B ROCHA 11,21 0,58 <0,01 48,41 <0,01 0,23 0,18 <0,01 2,06 7,02 18,35 7,42

Tabela VIII.5 – Resultado de amostras de rocha analisadas
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Figura VIII.52 – Furo de trado executado em cobertura arenosa.

Figura VIII.53 - Resultado de P em formigueiro
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Figura VIII.54 - Resultado de Ce em formigueiro

Figura VIII.55 - Resultado de La em formigueiro
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Figura VIII.56 – Detalhamento do sinal analítico associado à ocorrência do termiteiro com fosfato.

VIII.8 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Do exposto até aqui, fica evidente o potencial 
da área da Folha Peixe para mineralizações de 
fosfato, além de TR, Nb, Fe-Ti-V, Ni-Cu e Cr. Como 
referência principal encontra-se inserida na 
região a mineralização de fosfato do Complexo 
Alcalino-Carbonatítico de Angico dos Dias e um 
conjunto de anomalias geofísicas potenciais, 
recobertas por sedimentos cenozoicos e da 

bacia do Parnaiba, em um dos casos com indício 
geoquímico de mineralização (alvo 5). O mapa 
geoquímico da Folha Peixe corrobora o potencial 
mineral da área como típico de magmatismo 
intra-placa continental / anorogênico.

 A despeito desta associação mineral típica, 
para Lapin et al. (1999), o carbonatito de Angico 
dos Dias constitui um carbonatito do tipo 
linear. Normalmente os carbonatitos lineares 
localizam-se ao longo de zonas de falhas 
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profundas, são sintectônicos e estendem-se 
por dezenas de quilômetros. Lapin et al. (1999) 
também relacionam como característica dessses 
carbonatitos a não  associação com rochas 
alcalinas magmáticas  e a presença de possantes 
auréolas zonadas de metassomatitos alcalinos 
(fenitos) no entorno. Segundo o autor (op.cit.), 
corpos desta tipologia não apresentam típicas 
séries de diferenciação magmática, comumente 
encontradas nos complexos ultrabásico-alcalino-
carbonatíticos do “Tipo Central”, possuem 
composição mineralógica simples, com um único 
estágio de intrusão e apresentam disposição 
concordante em relação às rochas encaixantes, 
perlongando-se paralelamente à estruturação 
geral do cinturão móvel. Lapin et al. (1999) 
advoga que a composição do carbonatito de 
Angico dos Dias é relativamente simples, sendo 
caracterizada  por uma auréola zonada de rochas 
sieníticas diversas, as quais admite  constituirem 
fenitos reomórficos.

Entretanto, segundo Rodrigues (2013), 
piroxenitos ocorrem como xenólitos tanto 
nos carbonatitos como nos sienitos e não são 
encontradas transições graduais entre as rochas 
do embasamento e os sienitos, sugerindo que 
os sienitos constituem corpos estritamente 
magmáticos, intrusivos no embasamento.

A idade de colocação dos carbonatitos 
obtida pelo método U-Pb em baddeleyita e 
zircão acusou 2011± 6 m.a.(Silva et al. 1988), 
dado que os posiciona no Orosiriano. Também 
ao Orosiriano são atribuídas as idades dos 
Complexos Máfico-Ultramáficos de Campo 
Alegre de Lourdes, demais unidades máfico-
ultramáficos e granitos/sienitos anorogênicos 
(magmatismo tipo A) da Suíte Intrusiva Serra 
do Meio. Todas estas tipologias caracterizam 
uma associação típica de ambiente intra-placa 
continental extensional do paleoproterozoico, 

possivelmente relacionada às fases iniciais de 
instalação de um ambiente rift. Tal interpretação 
já era considerada por Leite et al. (1993), que 
se refere à região como “Província tholeiítico-
alcalina de Campo Alegre de Lourdes”, 
interpretando-a como representante de uma 
magmatogênese relacionada à ambiente 
continental extensional. 

A verificação de fontes anômalas com 
similaridades em relação à fonte de Angico 
dos Dias permite inferir que possivelmente 
outras assinaturas geofísicas podem constituir 
outros corpos não aflorantes que precisam ser 
investigados em sub-superfície.

A área percorrida é potencialmente 
favorável para mineralizações de fosfato. Ficou 
clara, a presença de extensa zona anômala 
de P identificada a leste da área, abrangendo 
mineralizações de apatita do Complexo Angico 
dos Dias identificado na região, e estendendo-se 
para nordeste acompanhando a borda da Bacia 
Sedimentar do Parnaíba. Esta zona anômala 
precisa ser investigada com cuidado uma vez que 
também pode estar, não somente relacionada a 
corpos magmáticos, mas também a sedimentos 
potencialmente mineralizados da Formação 
Pimenteira. 

Recomendam-se trabalhos adicionais de 
detalhe como, malhas de solo nas áreas expostas, 
amostragem sistemática em termiteiros nas 
zonas com cobertura e furos de sondagem, para 
que novos potenciais possam ser caracterizados.
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IX.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em 2011 foi divulgado no Livro Fosfato do 
Brasil – Parte I, dados do Projeto Agrominerais 
do Rio Grande do Sul, empreendido pela CPRM, 
com enfoque em rochas e minerais com uso 
na agroindústria, que revelou a descoberta de 
dois corpos carbonatíticos denominados Três 
Estradas, situado na localidade homônima, 
no município de Lavras do Sul, e Joca Tavares, 
localizado no município de Bagé.

Desde então, houve avanços no conhecimento 
geológico e potencialidade econômica desses 
corpos, além da descoberta de outros três 
corpos. As intrusões Picada dos Tocos e Passo 
Feio foram encontradas pelo Grupo Mining 
Ventures Brasil no município de Caçapava do 
Sul, durante trabalhos de pesquisa no Projeto 
Primavera. O corpo Porteira foi localizado pela 
empresa Aguia Resources Limited (AGR), no 
desenvolvimento do Projeto Rio Grande, e situa-
se no município de Bagé, entre os corpos Três 
Estradas, a oeste, e Joca Tavares, a leste.

A   AGR tem atuado com precisão e 
demonstrado o potencial desses corpos para 
mineralização em fosfato. De acordo com dados 
publicados no site www.aguiaresources.com.au, 
em 2012, foi cubado, de acordo com as regras 
do protocolo australiano JORC, um recurso 
inferido na porção nordeste do Carbonatito 
Três Estradas de 21 Mt @ 4,6% P2O5, incluindo 
uma zona oxidada de alto teor com 1,8 Mt @ 
10,9% P2O5. De acordo com o Annual Report de 
junho/2014 da AGR, em 2013, foram cubados 
recurso indicado de 9,9 Mt @ 5,03% P2O5 e 
recurso inferido de 20,6 Mt @ 3,94% P2O5, ou 
seja, o volume de minério cubado aumentou 
aproximadamente 50% entre os anos de 2012 
e 2013. Esses dados eram referentes a apenas 
40% do comprimento total do corpo, que 
correspondia a sua porção nordeste e até 100 

metros de profundidade. Testes de flotação 
indicaram que a recuperação do minério fosfático 
contido em carbonatito oxidado, fresco e mistura 
de anfibolito/carbonatito oxidado era de 69,6%, 
75,5% e 82,8%, respectivamente, enquanto 
que a concentração do minério de 36%, 28,2% 
e 35,8% P2O5, respectivamente. A recuperação 
e concentração globais foram de 58% e 27%-
30,8% P2O5%. Este teor de concentração 
demonstrou que a rocha in natura apresenta 
teores tão elevados quanto os concentrados 
de rocha fosfática comercializados no mercado, 
que possuem teores acima de 28% P2O5. A 
porção sudoeste do Carbonatito Três Estradas, 
até então investigada somente com sondagem a 
trado, teve sondagem iniciada em novembro de 
2014. A extensão do corpo foi ampliada de 1,3 
km para 2,5 km. Atualmente o recurso inferido 
estimado pela Aguia Resources é de 70,1 Mt a 
4,2% P2O5 (15,2 Mt de recurso  indicado e 54,9 
Mt de recurso inferido, protocolo JORC, ASX 
Release de abril de 2015). Dobrou o volume da 
zona oxidada com teor mais elevado, totalizando 
(indicada+inferida) de 3,9Mt@10.25% P2O5. O 
Carbonatito Joca Tavares está localizado 41 km 
a ESE do Carbonatito Três Estradas. Ainda de 
acordo com o Quarterly Report de junho/2013 
da AGR, em sondagem preliminar com trado 
motorizado, os resultados evidenciam o enorme 
potencial de mais este corpo com interceptos de 
até 14,7 m @ 10,82% P2O5. Em amostragem de 
solo e rocha foram obtidos teores de até 13,70% 
e 12,45% P2O5, respectivamente. Em 2015 um 
dos furos de sondagem apresentou 25,85 metros 
com 9,75 P2O5

O Carbonatito Porteira ainda é pouco 
pesquisado. De acordo com a Apresentação 
para Investidores de março/2013, feita pela 
AGR, mapeamento e amostragem confirmaram 
a mineralização com teores de até 11% P2O5 em 
rocha.
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Os carbonatitos Picada dos Tocos e Passo Feio, 
localizados pelo Grupo Mining Ventures Brasil, 
são muito semelhantes ao Carbonatito Três 
Estradas, em termos de formato, mineralogia e 
teores. De acordo com Rocha et al. (2013), esses 
carbonatitos alcançam teores de até 5,44% 
P2O5 e 0,27% TREO (Total Rare Earth Oxide). 
Somente o corpo Picada dos Tocos foi sondado 
e interceptou intervalos de 14,37m @ 3,21% 
P2O5 e 18,60m @ 2,53% P2O5, confirmando o 
potencial dos corpos encontrados na região sul 
do Estado do Rio Grande do Sul.

A descoberta dos cinco corpos carbonatíticos 
com potencial inequívoco para depósitos de 
fosfato, no estado do Rio Grande do Sul, abre 
uma nova perspectiva para o desenvolvimento 
da agroindústria na região sul do país, que 

responde por um consumo de fertilizantes da 
ordem de 27%, segunda região consumidora de 
fertilizantes no território brasileiro (ANDA 2013). 
Pretendemos com este capítulo avaliar o estado 
da arte do conhecimento sobre as intrusões 
carbonatíticas com o intuito de avançar nas 
questões geotectônicas e de controle das 
mineralizações existentes.

IX.2 – LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO

Para acessar as intrusões carbonatíticas, 
partindo da cidade de Porto Alegre, segue-se 
pela BR-290 até o entroncamento com a BR-392, 
que levará até Caçapava do Sul, de onde, a partir 
de acessos secundários podem-se alcançar as 
intrusões Picada dos Tocos e Passo Feio (Figura 
IX.1). 

Figura IX.1 – Localização das intrusões carbonatíticas no Rio Grande do Sul.
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Ao sair de Caçapava do Sul em direção a 
sudoeste, toma-se a RS-357 até Lavras do Sul. 
Vias secundárias permitem o acesso até o 
Carbonatito Três Estradas, tomando-se a direção 
SW, e aos carbonatitos Porteira e Joca Tavares, 
situados a SSE de Lavras do Sul.

IX.3 – CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

As intrusões carbonatíticas do RS estão 
inseridas no contexto do Escudo Sul-Rio-
Grandense (Figura IX.2). Esse escudo é resultado 
da última amalgamação de continentes que 
aconteceu no Ciclo Brasiliano – Pan-Africano 
entre o Neoproterozoico e o Cambriano. Esta 
colagem resultou da convergência dos crátons 
Rio de La Plata/Luís Alves, Kalahari e Congo, com 
o desenvolvimento diacrônico dos três cinturões 
orogênicos identificados no sudoeste da África 
(Kaoko, Gariep e Damara) e no sul do Brasil (Dom 
Feliciano) (Hartmann et al., 2000; Saalmann et 
al., 2011; entre outros).

O Escudo Sul-Rio-Grandense (ESRG) está 
inserido na porção Meridional da Província 
Mantiqueira (Almeida e Hasui, 1984). Em termos 
geotectônicos, pode-se defini-lo como Cinturão 
Montanhoso Brasiliano ou Móvel Mantiqueira, 
o qual contém associações de rochas geradas 
durante as eras Arqueana, Paleoproterozoica, 
Neoproterozoica e Eopaleozoica, cuja formatação 
final ocorreu na passagem do Neoproterozoico 
para o Cambriano (Chemale Jr., 2000).

O Arqueano está representado por 
fragmentos ou lascas tectônicas e pelo protólito 
do Complexo Granulítico Santa Maria-Chico, 
Paleoproterozoico (2.1-2.0 Ga), situado no 
Terreno Taquarembó (parte do Craton Rio de 
la Plata retrabalhado). Ainda há conjunto de 
orto e paragnaisses metamorfisados em fácies 
anfibolito gerados em ambiente orogênico, 
bem como metavulcano-sedimentares, 
distribuídas nos Cinturões Neoproterozoicos a 
Eo-Paleozoicos.

Figura IX.2 – Mapa de localização da Província Kimberlítica de Rosário do Sul, com a posição dos carbonatitos 
do RS (modificado de Wildner et al.,2008, em Adrião & Conceição, 2013).
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Jost & Hartmann (1984) e Soliani Jr. 1986) 
individualizaram as principais unidades do ESRG, 
com base nas associações de rochas, feições 
tectônicas, assinatura geoquímica convencional 
e isotópica e geofísica aérea. O Neoproterozoico 
do escudo foi compartimentado nos Terrenos 
São Gabriel, Tijucas e Batólito Pelotas, enquanto 
o Paleoproterozoico é representado pelo 
Terreno Taquarembó (Figura IX.2). Wildner 
et al. (2008), nomina, respectivamente, estes 
terrenos como: Domínio São Gabriel; Domínio 
Encruzilhada; Domínio Pelotas, e; Domínio 
Taquarembó. Uma quinta unidade geotectônica 
foi proposta recentemente por Camozzato  et  
al. (2013), sendo constituída por coberturas 
sedimentares e vulcânicas do Neoproterozoico 
e Cambriano que se distribuem sobre todas 
as quatro unidades geotectônicas resumidas 
acima, agrupadas na Bacia Camaquã. A esta 
compartimentação também pertenceriam as 
rochas ígneas plutônicas, predominantemente 
graníticas, cronocorrelatas, com dimensões 
variadas, também intrudindo as demais 
unidades geotectônicas, com caráter tardi a pós-
orogênico em relação ao evento Brasiliano.

O escudo do RS encontra-se recoberto a oeste 
e norte pelas rochas sedimentares paleozoicas 
da Bacia do Paraná e a leste pelos depósitos 
aluviais e sedimentares recentes.

O Carbonatito Três Estradas é intrusivo no 
Terreno Taquarembó, enquanto os demais 
corpos intrudem o Terreno São Gabriel.

Os principais lineamentos que limitam 
os terrenos do escudo são denominados de 
Lineamento (Magnético) de Caçapava do Sul 
(Costa et al., 1995a), com direção N-S a NNE, que 
limita os terrenos São Gabriel e Taquarembó, 
a oeste, do Tijucas, a leste; enquanto o 
Lineamento Ibaré, de direção N40º-60°W, limita 
os dois primeiros terrenos. O Lineamento Ibaré é 

interpretado como protagonista de uma colagem 
de blocos paleoproterozoico e brasiliano. A Zona 
de Cisalhamento de Ibaré, juntamente a Sutura 
de Caçapava, resultaram do fechamento de uma 
bacia oceânica no Ciclo Brasiliano, localizada ao 
norte da Zona de Cisalhamento Ibaré, que se 
comportou como falha transformante e rampa 
lateral de um orógeno transpressivo assimétrico, 
registrada por rochas supracrustais de baixo 
grau, ofiolitos e complexos de arcos magmáticos 
empurrados sobre o Cráton Rio de La Plata. 
Nesta zona são encontradas diversas sequências 
conhecidas em outros domínios do escudo, 
desde rochas metamórficas até as rochas 
sedimentares e vulcânicas da Bacia Camaquã e 
sedimentares da Bacia do Paraná. Já a Zona de 
Cisalhamento Dorsal de Canguçu se posiciona 
na passagem entre o Terreno Tijucas e o Batólito 
Pelotas. 

Estes lineamentos pré-cambrianos extensos, 
em determinados períodos, geraram riftes 
estreitos e ativos no decorrer do tempo 
geológico. 

Uma série de episódios orogênicos 
é reconhecida na margem sudoeste do 
paleocontinente Gondwana, envolvendo a 
listosfera oceânica do Panthalassa durante 
o Fanerozoico (Milani et al., 2007) (Figura 
IX.3). As zonas de fraqueza do embasamento, 
correspondentes ao arcabouço brasiliano 
impresso na região de deposição da Bacia 
do Paraná, foram reativadas sob o campo 
compressional originado na borda do continente 
pela Orogenia Oclóyica (Ramos et al. 1986), 
do Neo-Ordoviciano. Milani & Ramos (1998) 
concluíram que, os ciclos de subsidência 
da Bacia do Paraná configuram a resposta 
intraplaca à geodinâmica particular da margem 
sul-ocidental do Gondwana. Para Milani (1997) 
a geodinâmica do Gondwana sul-ocidental teve 
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grande influência e os esforços gerados foram 
dissipados intraplaca ao longo de antigas zonas 
de fraqueza SW-NE e a propagação no sentido 
do antepaís para o interior cratônico da flexura 
litosférica por sobrecarga tectônica estão entre 
os mecanismos admitidos como controladores 
primordiais da subsidência e da assinatura 
estratigráfica nessa bacia interior.

Ao longo destas feições lineares pré-
existentes, esforços compressivos originados 
na margem convergente do Gondwana 
encontraram um modo de dissiparem-se, até 
mesmo no remoto interior do continente (Milani 
& Ramos 1998).

A Bacia do Paraná é dividida em 3 
supersequências sedimentares. Segundo Milani 
et al. (2007), a acumulação da Supersequência 
Gondwana I foi acompanhada de um progressivo 
fechamento da Bacia do Paraná às incursões 
marinhas provenientes de oeste, culminando na 
reclusão da bacia intracratônica no árido interior 
continental do Gondwana mesozoico .

No Triássico sucedeu-se uma distensão 
generalizada na porção sul do paleocontinente 
Gondwana, onde se localizava o sítio deposicional 
da Bacia do Paraná (Uliana e Biddle, 1988). De 
acordo com Milani et al. (2007), a Supersequência 
Gondwana II, de ocorrência restrita às porções 
gaúcha e uruguaia da bacia, insere-se neste 
contexto regional triássico e parece representar 
uma sedimentação acumulada em bacias do 
tipo gráben.

Durante o Mesozoico, se deu a mais 
pronunciada lacuna de seu registro estratigráfico, 
devido a erosões em ampla escala. Seguiram-se 
campos de dunas a partir do final do Jurássico, 
sucedidas por rochas magmáticas eocretácicas 
relacionadas aos momentos iniciais de ruptura do 
paleocontinente, compondo a Supersequência 
Gondwana III.

No Eocretáceo, rompeu-se o megacontinente 
Gondwana, acarretando em magmatismo 
basáltico de proporções sem similares na história 
do planeta, dando início a evolução do oceano 
Atlântico Sul (Milani et al., 2007).

Durante os estágios iniciais da abertura do 
Atlântico, o interior do Rio Grande do Sul foi 
afetado por magmatismo alcalino. No Mapa 
Geológico do Rio Grande do Sul, escala 1:750.000 
(Wildner et al., 2008), as unidades que registram 
este episódio são a Suíte Piratini, que tem o 
corpo Suíte Alcalina Passo da Capela como um 
de seus constituintes e a Província Kimberlítica 
Rosário do Sul, com idades do Cretáceo Superior, 
intrudidas na Bacia do Paraná e no embasamento 
cristalino da área centro-leste do Escudo Sul-Rio-
Grandense. 

A Suíte Piratini ou Suíte Alcalina Passo da 
Capela é a principal suíte fonolítica do Rio Grande 
do Sul. Ocorre como plugs, diques e pipes, com 
datações de 84,6 ± 6,7 M.a. por meio do método 
K-Ar (Barbieri et al., 1987). A suíte é composta 
por 34 corpos fonolíticos subcirculares (50 a 
100 m de diâmetro), intrudindo principalmente 
rochas sedimentares da Formação Rosário do Sul 
ao longo de um trend NW, subordinadamente NE 
(Philipp et al., 2005). Esses corpos se localizam 
próximos e ao longo da Zona de Sutura Dorsal 
do Canguçu, que separa o Batólito Pelotas do 
Complexo Porongos. 

Isótopos de Sr-Nd de rochas da Suíte Piratini 
plotam no mesmo campo da Província Alcalina 
do Alto Paranaíba (MG), onde se situam os 
Complexos Carbonatíticos de Araxá, Tapira, 
Salitre e Serra Negra, de idade Cretácea (entre 
71 e 97 M.a), e de rochas alcalinas do Complexo 
de Lages (SC), com idade Paleógena de 63 M.a. 
Entretanto, idades modelo de Nd sugerem 
diferentes origens de manto litosférico para a 
Suíte Alcalina Passo da Capela, que sofreu baixos 
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graus de fusão parcial de vários segmentos 
metassomatizados (Philipp et al., 2005). 

A Província Kimberlítica de Rosário do 
Sul é composta por quatro aglomerados de 
rochas lamproíticas/kimberlíticas (Figura IX.4). 
Análises U/Pb em perovskitas mostram idade 
de 128 ± 5 M.a., o que inspira discussões de 
contemporaneidade entre essa província e os 
derrames basálticos da Bacia do Paraná (Adrião 
et al., 2014). A posição das intrusões dessa 
província pode ter haver com o Lineamento 
Ibaré, se o mesmo tiver continuidade abaixo da 

Bacia do Paraná.

O diatrema de Canguçu, com texturas 
e estruturas parcialmente preservadas, é 
condicionado pelo cruzamento de uma zona de 
cisalhamento dúctil N40ºE e uma falha N35º-
50ºW, ao longo do contato entre o Granito 
Arroio Moinho e o Complexo Pinheiro Machado 
(Philipp et al., 2005), o que reforça a importância 
do controle estrutural na intrusão desses corpos 
alcalinos, seja na área de exposição do ESRG, ou 
da Bacia do Paraná, durante o Fanerozoico.

Figura IX.3 - Contexto geotectônico fanerozoico da margem sul do Gondwana, com persistente convergência 
entre o paleocontinente e o assoalho oceânico do Panthalassa. Compilado de Powell (1993) e De Wit et al. 
(1988), segundo a concepção de Du Toit (1927). Números de 1 a 4 correspondem às áreas de referência 
utilizadas na análise de subsidência da faixa Gondwanides (obtido de Milani e Ramos, 1998).
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Figura IX.4 – Mapa de localização da Província Kimberlítica de Rosário do Sul, com a posição dos carbonatitos 
do RS (modificado de Wildner et al.,2008, em Adrião & Conceição, 2013).

IX.4 – GEOLOGIA E POTENCIALIDADE ECONÔMICA 
DOS CORPOS CARBONATÍTICOS DO RS

A descoberta de intrusões carbonatíticas no 
Estado do Rio Grande do Sul é recente e ainda se 
sabe pouco sobre a geologia, gênese, evolução 
e implicações desses corpos no contexto 
geotectônico do Escudo Sul-Rio-Grandense. A 
primeira comunicação à comunidade acadêmica 
foi feita por Toniolo et al. (2010) no IV Simpósio 
Brasileiro de Exploração Mineral, em Ouro 
Preto, onde foi noticiada a descoberta do corpo 
Três Estradas. No mesmo ano, Parisi et al. (2010) 
confirmaram o Três Estradas e comunicaram 
a descoberta do corpo Joca Tavares no 45° 
Congresso Brasileiro de Geologia, em Belém.

Os carbonatitos Três Estradas, Picada dos 
Tocos e Passo Feio exibem estrutura bandada e 
dobrada concordantes com a foliação das rochas 

metamórficas encaixantes. Os carbonatitos Joca 
Tavares e Porteira exibem estrutura isótropa e 
são intrusivas em rochas metassedimentares 
do Complexo Metamórfico Arroio Marmeleiro e 
sedimentares e vulcânicas da Bacia do Camaquã. 

De acordo com Senhorinho et al. (2012), 
os carbonatitos Três Estradas, Joca Tavares 
e Porteira se situam próximo à intersecção 
de falhas NE-NW com abrangência regional. 
Segundo Costa et al., 1995a, o Lineamento Ibaré, 
caracterizado como uma sutura profunda que 
limita os terrenos São Gabriel e Taquarembó, 
de idade Neoproterozoica e Paleoproterozoica, 
respectivamente, constitui a estrutura que 
exerce o controle principal da ocorrência desses 
corpos (Figura IX.5).

O TE é considerado um carbonatito do 
“Tipo Linear”, de acordo com Toniolo et al. 
(2013). Esse tipo de carbonatito, comumente 
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intrudido em zonas de falhas profundas, 
normalmente não está vinculado com a série 
de diferenciação magmática tipicamente 
observada nos complexos ultrabásico-alcalino-
carbonatíticos do “Tipo Central”, ou em qualquer 
outra manifestação de magmatismo alcalino, 
mas ao se compararem os vários complexos 

carbonatíticos lineares formados em diferentes 
profundidades, verifica-se neles uma notória 
diferenciação vertical (Lapin et al., 1999). No 
que se referem à composição, os carbonatitos 
sintectônicos podem ser denominados como 
complexos carbonatítico-feníticos ou complexos 
carbonatíticos com metassomatitos alcalinos.

Figura IX.5 – Localização dos carbonatitos do Rio Grande do Sul em relação as principais zonas de falhas 
(modificado de Senhorinho, 2012). Na parte superior da figura: a sudoeste têm-se Três Estradas, Porteira e 
Joca Tavares; a nordeste o Passo Feio e Picada dos Tocos.
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O carbonatito Três Estradas apresenta uma 
peculiaridade, ele não forma um complexo 
alcalino-carbonatítico típico com séries de 
rochas alcalinas associadas (ex: dunitos, 
ijolitos, melteigitos, kamafugitos, nelsonitos, 
nefelinitos, urtitos, piroxenitos e sienitos), 
como se observa nas intrusões dos complexos 
alcalinos-carbonatíticos cretáceos a paleógenos 
de Jacupiranga-SP (131,5 a 147,1 M.a.), 
Anitápolis-SC (130,6±3 a 136,4±1,6 M.a.), Araxá-
MG (77,4±1 a 97,6±6,1 M.a.), Salitre (79±1,2 a 
94,5±1,6 M.a), Tapira-MG (71,2±5,1 a 87,2±1,2 
M.a.), Catalão I-GO (84,4±4 a 85±6,9 M.a.), Serra 
Negra-MG (83±3 a 83,7 M.a.), Lages-SC (63 a 78 
M.a.), Mato Preto-PR (63,2±1,3 a 71,7±4,7 M.a.) 
(dados compilados de Biondi, 2005, com base 
em análises pelo método K-Ar) e Seis Lagos-AM 
(idade Mesozoica estimada). 

O TE apresenta associação apenas com meta-
piroxenitos e meta-sienitos, semelhante ao que 
observa em carbonatitos lineares (Lapin et al. 
1999).

Outros corpos alcalinos de idade antiga, 
mas não necessariamente do “Tipo Linear” 
são: Carbonatito Angico dos Dias, na Bahia, de 
idade Paleoproterozoica (2011±6 M.a.), que 
possui associação com sienito, diorito, albitito e 
piroxenito; Mutum, de idade Mesoproterozoica 
(1026±28 M.a. caracterizado pelo método 
K-Ar), constituído essencialmente por nefelina 
sienitos; Complexo Alcalino-Carbonatítico 
de Maicuru, com formato oval, constituído 
por piroxenitos, dunitos, sienitos, traquitos, 
carbonatitos, glimeritos e apatititos, de idade 
Neoproterozoica (612 M.a. usando o método 
Rb-Sr, segundo Lemos e Gaspar (2002), ambos 
no Pará; Complexo Alcalino de Planalto da 
Serra, situado no Mato Grosso, composto por 
bebedouritos, piroxenitos, apatita-piroxenitos, 
flogopita-piroxenitos, apatititos, carbonatitos e 
fenitos, com idade Neoproterozoica estimada em 

604±16,2 M.a até 615±4,5 M.a., de acordo com 
dados de Garcia et al. (2013). Os carbonatitos 
deste complexo ocorrem na forma de diques 
pouco espessos.

IX.4.1 – Carbonatito Três Estradas

O Carbonatito Três Estradas (TE) encontra-
se intrudido em gnaisses tonalíticos do 
Complexo Granulítico Santa Maria-Chico, de 
idade Paleoproterozoica. Esse é o corpo mais 
prospectado (Aguia Resources Limited 2012, 
2013), portanto, com o maior volume de dados 
até o presente. De acordo com o mapa geológico 
e seção geológica publicados em Apresentação 
para Investidores de março/2013 da AGR, o TE 
apresenta formato linear com direção N50°-
60°E, mergulhando entre 60° e 90° (Figuras IX.6 
e IX.7). A ascensão do magma carbonatítico 
parece ter aproveitado o conduto exposto 
pela falha transcorrente sinistral Cerro dos 
Cabritos, que apresenta direção NE e mergulho 
subvertical a vertical. Essa falha pode ter se 
formado durante o Brasiliano, com reativações 
durante o Fanerozoico, relacionadas aos eventos 
orogênicos associados ao Gondwana.

O TE possui comprimento de 2,6 km 
e espessura de até 90 m. Exibe estrutura 
anisotrópica, evidenciada por bandamento, 
em que se alternam carbonatito e meta-
piroxenito (anfibolito), concordantes com as 
rochas encaixantes. O corpo está deformado, 
metamorfizado e metassomatizado, com 
algumas porções mais bem preservadas. É 
frequente observar foliação, dobras, microfalhas 
e cristais sigmoidais com sombra de pressão 
(Fotos IX.1 e IX.2). Actinolita e biotita compõem 
a assembleia metamórfica, complementada 
por cristais primários de calcita, dolomita e 
flogopita recristalizados, além de carbonatação, 
biotitização e uralitização, o que indica uma 
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evolução complexa para o TE.

Segundo Toniolo et al. (2013), o carbonatito 
TE possui granulação fina a média, é bandado e 
constituído por carbonato (75% a 90%), apatita 
(10% a 30%), flogopita (10%), opacos (<5%) e 
raros anfibólios. Os valores de P2O5 de 27 análises 
de rochas situaram-se entre >25% e 0,66%. 

Ziebell (2013), com base em levantamentos 
geoquímicos executados com fluorescência de 
raios-X portátil em testemunhos de sondagem 
do TE, propõe que este corpo tenha caráter 
essencialmente magnesiano, podendo ser 
considerado como um berfosito, de acordo com 
a classificação de Le Maitre (2002), embora 
também ocorram fácies cálcio-carbonatíticas.

A porção central do corpo é constituída por 
apatita meta-piroxenitos metamorfizados em 
fácies anfibolito, ora biotitizados e carbonatados, 
com granulação média, ora bem preservados 
com grandes cristais de hornblenda e titanita, 
além de carbonato, o que pode indicar que 
houve metamorfismo de contato devido a mais 
de um pulso de entrada de magma carbonatítico. 
Esse núcleo de meta-piroxenito encontra-se 
aparentemente margeado por carbonatitos, com 
tendência a formação de uma dobra sinclinal 
apertada de acordo com o que se observa na 
seção 1200 apresentada na Figura IX.7. 

Na borda sudeste do corpo ocorrem meta-
sienitos com granulação grossa e presença de 
augens rotacionados de microclínio. Localmente, 
essas rochas são intensamente potassificadas 
e muscovitizadas, e assim como os gnaisses 
tonalíticos do embasamento, apresentam 
vênulas irregulares de carbonato, relacionadas à 
desgaseificação do magma carbonatítico.

É difícil posicionar o Carbonatito Três Estradas 
e demais corpos no tempo geológico, sem dados 

geocronológicos e isotópicos. No entanto, as 
relações de campo e a evolução geotectônica 
do ESRG e da Bacia do Paraná, permitem propor 
a possibilidade de que esses corpos estejam 
relacionados ao magmatismo alcalino referente 
à abertura do Atlântico Sul no Cretáceo, assim 
como as demais intrusões alcalinas observadas 
na Bacia do Paraná e proximidades, ou que esses 
corpos estejam posicionados no Pré-cambriano, 
tendo sido submetidos à Orogênese Brasiliana.

Observa-se a partir dos limites das litologias 
sobrepostas à imagem da Amplitude do 
Sinal Analítico, obtida de levantamento 
magnetométrico terrestre, apresentada pela AGR 
em seu Report Annual de 30/junho/2014 (Figura 
IX.8), que aproximadamente a partir do meio da 
intrusão, a porção SE do corpo, apresenta uma 
ramificação do carbonatito/anfibolito, em que a 
porção central entre ambos os ramos é ocupada 
por gnaisses do embasamento, que não estão 
marcados neste mapa, pois o foco era apenas as 
litologias mineralizadas. 

A continuidade do TE para sudoeste foi 
investigada, além da magnetometria terrestre, 
com mapeamento geológico, amostragem de 
solo e sondagem com trado motorizado, que 
deixaram claro o potencial do corpo nos 1,4 
km restantes, pois interceptaram intervalos 
mineralizados de até 16m @ 16,4% P2O5 (a partir 
da superfície), incluindo 6m @ 20,1% P2O5% (a 
partir de 8m) (Apresentação para Investidores 
de setembro/2014 da AGR).

Outros pequenos corpos anisotrópicos, 
também lineares, paralelos ao corpo principal, 
ocorrem como diques carbonatíticos de 
dimensões variadas, alternados com o 
embasamento gnáissico (Figura IX.6). 
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Figura IX.6 – Mapa geológico da porção nordeste do Carbonatito Três Estradas, obtido de Apresentação para 
Investidores de março/2013 da AGR (Traduzido para o português). 

Figura IX.7 – Seção geológica 1200 que intercepta a porção nordeste do TE (vide mapa da Figura IX.3), obtido 
de Apresentação para Investidores de março/2013 da AGR (Traduzido para o português).
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Foto IX.1 – Testemunho de sondagem de carbonatito 
foliado, formando um agregado sigmoidal de 
magnetitas com sombra de pressão, no corpo Três 
Estradas

Foto IX.2 – Testemunhos de sondagem de carbonatito 
foliado, com finos níveis de anfibolito verde escuro 
intercalados, no corpo Três Estradas.

Figura IX.8 – Anomalia magnetométrica terrestre observada em imagem da Amplitude da Sinal Analítico 
derivado do Campo Magnético Anômalo, exibindo a clara continuidade do corpo TE para sudoeste, obtido do 
Report Annual de 30/junho/2014 no site da Aguia Resources Limited (Traduzido para o português).

Com relação à potencialidade do TE, destaca-
se o intercepto mineralizado obtido na porção 
nordeste, no furo TED-12-038 com 124,86m @ 
3,47% P2O5 (a partir de 219,69 m) (Quarterly 
Report de dezembro/2012 da AGR). Destaca-se 

também o intervalo de 92,60m @ 4,83% P2O5 (a 
partir 5,00m), obtido no furo TED-11-006 (Press 
Release de fevereiro/2012), por ser um intervalo 
mineralizado espesso e subsuperficial.

Na porção sudoeste do TE, furos de trado 
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indicam elevado potencial, com interceptos 
mineralizados de até 16m @ 16,4% P2O5 (a partir 
da superfície), incluindo 6m @ 20,1% P2O5% (a 
partir de 8m) (Apresentação para Investidores 
de setembro/2014 da AGR).

IX.4.2 – Carbonatito Joca Tavares

O Carbonatito Joca Tavares (JT) é 
morfologicamente e texturalmente distinto 
do Carbonatito Três Estradas e dos demais 
corpos. De acordo com dados do Report Annual 
de 30/junho/2014 da AGR, o JT apresenta 
uma zona de afloramento de mineralização 
oxidada em carbonatito, que cobre uma área de 
aproximadamente 300 x 200 m, com formato 

aproximadamente circular (Figura IX.9). Na 
área de exposição do carbonatito nota-se uma 
anomalia geobotânica, com diversos tipos 
arbóreos muito bem desenvolvidos.

Segundo Toniolo et al. (2013), o JT intrudiu na 
zona de contato entre rochas sedimentares do 
Grupo Cerro do Bugio do Ediacariano e rochas 
metassedimentares criogenianas da Formação 
Arroio Marmeleiro. Observam-se xenólitos de 
siltito de suas encaixantes no carbonatito. Os 
referidos autores consideram o JT como uma 
intrusão do tipo “Central”, que se caracteriza pela 
sua forma arredondada ou oval, corroborada pela 
anomalia geofísica circular, estrutura isótropa, 
granulometria fina e associação espacial com 
rochas ultrabásica, básica e alcalina.

Figura IX.9 – Limite atual do carbonatito JT após sondagem a trado e mapeamento geológico, obtido do 
Report Annual de 30/junho/2014 no site da Aguia Resources Limited (Traduzido para o português, com 
modificações).
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O JT é irregularmente circundado por 
brechas ígneas magnéticas, ora carbonatíticas, 
ora carbonáticas, que respondem por grande 
parte da anomalia magnética detectada no 
Levantamento Aerogeofísico do Escudo Sul- Rio-
Grandense. O carbonatito JT apresenta ausência 
ou insignificante magnetismo nas amostras 
observadas em superfície.

Os afloramentos de carbonatito ocorrem 
na forma de blocos com dimensões variadas e 
lajedos (Fotos IX.3 e IX.4). A rocha apresenta 
coloração rosada a lilás, granulação fina, com 
cristais de dolomita neoformados com até 1 
cm. Toniolo et al. (2013) apresenta a seguinte 
mineralogia primária para o JT: fenocristais de 
até 1mm de carbonato em matriz isótropa de 
carbonato (90%), opacos (8%) e apatita (2%). 
Observam-se ainda conteúdos variáveis de 
clorita, limonita, hematita, e ilmenita. 

Quanto à idade do corpo, subentende-se a 
partir da proposta feita por Toniolo et al. (2013) 
que o JT seja posterior ao Ediacariano, que é 
a provável idade mais jovem dentre as duas 
encaixantes (idade do  Grupo Cerro do Bugio). 
Portanto, este corpo seria possivelmente mais 
jovem que o Carbonatito Três Estradas. 

Os valores de P2O5 de análises de rochas 
obtidas pelo Projeto Agrominerais do RS 

situaram-se entre 2,97% e 2,19%. No entanto, 
a AGR já obteve teores em rocha de até 
12,45% P2O5. Sondagem com trado motorizado 
executado pela AGR (Figura IX.9) e publicado 
em Apresentação para Investidores de 
setembro/2014 revela interceptos mineralizados 
na porção oxidada superficial de até 14,7 m @ 
10,8% P2O5, demonstrando sua potencialidade 
para fosfato.

IX.4.3 – Carbonatito Porteira

O Carbonatito Porteira (PT) é ainda pouco 
conhecido. Não há na literatura dados disponíveis 
sobre este corpo descoberto pela AGR em 2012. 
Os dados aqui apresentados foram obtidos de 
uma comunicação feita aos seus investidores 
por meio de um Press Release em janeiro/2013. 

Esse corpo está localizado 6 km a SW 
do Carbonatito Joca Tavares e apresenta 
formato de dique, com direção N50°E, sendo 
bordejado a norte por brechas carbonatíticas, 
ora hematíticas, contendo essencialmente 
carbonato, flogopita, clorita, hematita e limonita, 
além de apatita. É comum que essas brechas 
carbonáticas apresentem teor de P2O5%, embora 
não tenham sido consideradas até o momento 
como economicamente viáveis. Comumente 
os afloramentos deste corpo encontram-se 

Foto IX.3 – Afloramento de carbonatito no corpo Joca 
Tavares, obtido do Quarterly Report de junho/2013 
da AGR.

Foto IX.4 – Lajedo de carbonatito aflorando no 
corpo Joca Tavares, obtido do Quarterly Report de 
junho/2013 da AGR.
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oxidados (Foto IX.5). 

Apresenta dimensões de 1 km de 
comprimento por até 80 m de largura, de 
acordo com a Figura IX.10 (Apresentação para 

Investidores de março/2013 da AGR), ou seja, 
muito menor do que a anomalia magnética 
observada no Levantamento Aerogeofísico do 
Rio Grande do Sul com 1.950 m por 450 m.

Figura IX.10 – Limite de ocorrência do carbonatito associado a brecha sobre imagem da amplitude do sinal 
analítico do Levantamento Aerogeofísico do RS, com resultados de P2O5 em rocha plotados. Obtido de 
Apresentação para Investidores de março/2013 da AGR (Traduzido para o português).

Foto IX.5 – Afloramentos no Carbonatito Porteira. Na foto da porção inferior nota-se a intensidade do processo 
de oxidação. Obtido do Press Release de janeiro/2013 no site da Aguia Resources Limited (Traduzido para o 
português).
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Uma hipótese provável é que esta intrusão 
seja um dique carbonatítico alojado em alguma 
estrutura associada à sutura Ibaré, acompanhado 
da ocorrência de brechas magnéticas a oeste. 
Carbonatito e brechas estão encaixados em 
rochas metassedimentares da Formação Arroio 
Marmeleiro e vulcânicas e piroclásticas da bacia 
do Camaquã. Acredita-se que a intrusão deste 
corpo seja crono-correlata ao Joca Tavares.

Amostras de rocha obtidas em superfície 
exibem teores de até 11% P2O5, de acordo 
com a mesma comunicação feita pela AGR, 
demonstrando potencial de mais esse corpo 
para a ocorrência de depósito de fosfato (Figura 
IX.10).

IX.4.4 – Carbonatito Picada dos Tocos

O Carbonatito Picada dos Tocos foi 
recentemente descoberto pelo grupo Mining 
Ventures Brasil no município de Caçapava do 

Sul (Figura IX.11). O principal trabalho sobre o 
assunto é o resumo publicado por membros 
da equipe do Projeto Primavera no III Simpósio 
Brasileiro de Metalogenia de Gramado por 
Rocha et al. (2013). 

Este corpo é intrusivo em metamorfitos do 
Complexo Metamórfico Passo Feio, pertencente 
ao Grupo Vacacaí, com idade aproximada de 705 
± 2 M.a (Hartmann et al. 2002), o que sugere que 
os carbonatitos Picada dos Tocos e Passo Feio 
(que será abordado no próximo tópico) tenham 
idade mais jovem do que 705 M.a., podendo ser 
enquadrados no Neoproterozoico, talvez sin-
tectônicos a Orogênese Brasiliana ou estarem 
associados ao magmatismo alcalino cretáceo 
já abordado na discussão sobre a idade do Três 
Estradas.

Segundo Rocha et al. (2013), o carbonatito 
Picada dos Tocos, localiza-se na borda leste 
do Granito Caçapava e consiste em um corpo 
tabular, alongado segundo a orientação N10°E, 

Figura IX.11 – Mapa de localização dos carbonatitos Picada dos Tocos e Passo Feio no município de Caçapava 
do Sul (Rocha et al. 2013).
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com 2,2 km de comprimento e 80 m de espessura 
aflorante, mergulhando aproximadamente 30° 
para SE (Figuras IX.12 e IX.13), concordantes a 
rochas do Grupo Vacacaí. O contato inferior se 
faz com rochas metabásicas, sendo a zona de 
transição marcada por níveis com granada. O 
carbonatito é caracterizado pela intercalação de 
bandas, ou finos níveis, de magnetita-apatita-
calcita milonito (félsico) e anfibólio-biotita xisto 
(máfico), metassomatizado e milonitizado, com 
carbonatação pervasiva, contendo magnetita, 
pirita, apatita e titanita, semelhante ao 

observado no corpo Três Estradas (Fotos IX.6 e 
IX.7). 

De acordo com estudos petrográficos 
essas rochas apresentam composição de até 
85% de calcita e 8% de apatita nos intervalos 
de magnetita-apatita-calcita milonito 
(metacarbonatito).

Resultados obtidos com sondagem nesse 
corpo obtiveram intervalos mineralizados de 
18,60m @ 2,53% P2O5 e 14,37m @ 3,21% P2O5 

(Figura IX.13).

Figura IX.12 – Mapa geológico do Alvo Picada dos Tocos, obtido da apresentação do Grupo Mining Ventures 
Brasil no III Simpósio Brasileiro de Metalogenia, em Gramado (Rocha et al., 2013).

Figura IX.13 – Do topo para a base: Mapa cintilométrico de superfície com a localização do furo PRI-PT_
DDH0004; Mapa geológico com a localização do furo em questão; Seção geológica do furo PRI-PT_DDH0004 
que interceptou dois intervalos mineralizados, obtido da apresentação do Grupo Mining Ventures Brasil no III 
Simpósio Brasileiro de Metalogenia, em Gramado (Rocha et al., 2013).
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Foto IX.6 – Afloramento do contato entre carbonatito 
bandado e metassomatito no Corpo Picada dos Tocos 
(obtido da apresentação do Grupo Mining Ventures 
Brasil no III Simpósio Brasileiro de Metalogenia, em 
Gramado, Rocha et al., 2013).

Foto IX.7 – Testemunhos de sondagem de 
carbonatito intercalado com níveis de metapiroxenito 
metassomatizado (obtido da apresentação do Grupo 
Mining Ventures Brasil no III Simpósio Brasileiro de 
Metalogenia, em Gramado (Rocha et al., 2013).

IX.4.5 – Carbonatito Passo Feio

Está localizado a sudeste do Granito Caçapava, 
na localidade Passo Feio, onde adicionalmente 
ocorrem expressivas anomalias geofísicas, 
que fornecem indícios de novas ocorrências 
de corpos ultramáficos com carbonatitos 
associados. Destaque para as anomalias de 
Th, obtido do Levantamento Aerogeofísico do 
Escudo Sul-Rio-Grandense e de Contagem Total, 
obtida com cintilômetro em levantamento 
terrestre, que marcam bem a área de ocorrência 
de apatita-titanita hornblendito com ocorrências 
de carbonatito intercalado (Figura IX.14). Na 
principal anomalia magnetométrica aérea com 
área aproximada de 1,1 km2, compatível com 
as anomalias gamaespectrométricas, ocorrem 
titanita-hornblenditos com presença de apatita, 
e com resultados no solo de até 12,85% P2O5 em 
análise química dos óxidos (Rocha et al., 2013).

Amostragens de solo sobre a área das 
anomalias exibidas na Figura IX.14 indicam 
teores de P2O5 variando, em geral, entre 201 e 
610 ppm. As anomalias geoquímicas de P2O5 e 
CaO são coincidentes e correspondem a área 
de exposição do titanita-hornblendito. Em 
concentrados de bateia vários grãos de apatita 
puderam ser coletados, demonstrando que a 
sua ocorrência é significativa nesse ambiente 
(Rocha et al., 2013).

De acordo com os mesmos autores, um 
afloramento de metacarbonatito presente 
na área sugere um corpo alongado segundo 
orientação N30ºE e mergulho de 30º para NW.

O corpo de Passo Feio ainda não foi 
contemplado com sondagem, mas assim como 
os demais corpos descobertos no Estado do 
Rio Grande Sul, apresenta potencialidade para 
mineralizações econômicas.
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Figura IX.14 – Da esquerda para a direita: Mapa geológico com a distribuição do conjunto de litologias 
presentes e com afloramento de carbonatito destacado; imagem aérea do canal do Th, com posicionamento 
do carbonatito Passo Feio; imagem de contagem total terrestre obtida com cintilômetro, com a localização de 
amostras com teor de P2O5 maior de 4,86%. Figura obtida da apresentação do Grupo Mining Ventures Brasil 
no III Simpósio Brasileiro de Metalogenia, em Gramado (Rocha et al., 2013).

IX.5 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A identificação de corpos carbonatitícos 
portadores de apatita na região de Lavras do Sul 
e Caçapava do Sul, deixam em aberto o potencial 
para concentrações econômicas de fosfato e 
calcário calcítico.

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) com 
a descrição dos dois primeiros carbonatitos do 
Escudo Sul-Rio-Grandense, Três Estradas e Joca 
Tavares, fomentou a pesquisa mineral para 
fosfato alavancando mais três descobertas de 
carbonatitos.

Ainda é preciso avançar muito no 
entendimento e caracterização dos corpos, 

buscando compreender: idade de intrusão, tipo de 
magmatismo, processos magmáticos, processos 
mineralizadores, relação de deformação, relação 
com as demais rochas alcalinas e ultramáficas 
encontradas, participação na evolução do 
ESRG e da Bacia do Paraná e analisar a possível 
potencialidade para outros bens minerais. 

O Projeto Agrominerais do Rio Grande do Sul, 
em associação com o Projeto Fosfato Brasil sugere 
trabalhos prospectivos através da continuidade 
de verificações das anomalias aerogeofísicas 
não efetuadas pela CPRM no escudo do RS, 
principalmente aquelas coincidentes com os 
lineamentos tectônicos regionais. Sugere-se 
ainda avaliar as áreas anômalas determinadas 
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pelos resultados analíticos de sedimentos de 
corrente e mineralógico de concentrados de 
minerais pesados, considerando os ambientes 
geológicos favoráveis para fosfato. 
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X.1 – INTRODUÇÃO

O depósito de fosfato Serra da Capivara – 
localizado no sul do município de São Félix do 
Xingu, a aproximadamente 200 km a oeste 
da cidade de Santana do Araguaia (PA) – foi 
descoberto pela equipe de exploração da MBAC 
Fertilizer Corp no ano de 2010. Esse depósito 
representa a mais recente ocorrência de um 
depósito fosfático associado a carbonatitos no 
Brasil, sendo o primeiro do tipo no Escudo do 
Brasil Central, no sul do Cráton Amazônico. O 
depósito foi formado a partir do intemperismo 
do Carbonatito Santana, que ocorre associado a 
rochas do grupo dos ijolitos, basaltos alcalinos 
e sienitos, que por sua vez são recobertos por 
rochas vulcanoclásticas diversas (Figura X.1) 
(Chiquini 2011; Tedesco et al. 2012; Lagler et 
al. 2013), possivelmente posteriores às rochas 
vulcânicas félsicas relacionadas ao magmatismo 
paleoproterozoico Uatumã.

Os trabalhos de exploração mineral se 
iniciaram em junho de 2010 quando a MBAC, 
através de sua subsidiária brasileira – Itafós 
Mineração – adquiriu licença de exploração 
para áreas no sudeste do estado do Pará. 
Anomalias químicas de P2O5 em análises de 
solo foram observadas durante as primeiras 
etapas de prospecção e os resultados positivos 
subsequentes obtidos por meio de mapeamento 
geológico, amostragem de solo e rocha, geofísica 
terrestre e GPR possibilitaram a implantação 
da campanha de sondagem em dezembro de 
2010, que continuou até o início de 2012. As 
sondagens diamantadas, de circulação reversa 
e de trado totalizaram mais de 31.000 metros. 
Levantamentos aerogeofísicos contratados pela 
MBAC demonstram a existência de anomalias 
magnéticas e gamaespectrométricas na área do 
depósito, que também foram utilizadas, dada 
à pequena quantidade de afloramentos, para 

programação da prospecção.

O depósito se concentra no horizonte 
saprolítico e pode ser classificado como residual, 
gerado pelo intemperismo de carbonatitos 
ricos em apatita. Os recursos totais estimados 
para o depósito de fosfato até o momento são 
constituídos por 60,36 milhões de toneladas 
de recursos indicados a 12,04% de P2O5 e 26,59 
milhões de toneladas de recursos inferidos a 
5,56% de P2O5.

X.2 – CONTEXTO GEOLÓGICO

A área de estudo se localiza na Província 
Amazônia Central, na porção sudeste do Cráton 
Amazônico (Tassinari & Macambira 1999; Santos 
et al. 2000; Santos 2003; Cordani & Teixeira 2007). 
De maneira geral, esta província é constituída 
por uma associação de rochas vulcânicas e 
plutônicas relacionadas ao magmatismo Uatumã 
de 1,88 – 1,70 Ga (Santos et al. 1975; Pessoa et 
al. 1977; Macambira & Vale 1997) e coberturas 
sedimentares de plataforma, cujo embasamento 
é pouco conhecido (Santos 2003).

Mapeamentos geológicos na escala de 
1:1.000.000 (Faraco et al. 2004; Vasquez & Rosa 
Costa 2008) mostram que a unidade com maior 
distribuição em área no local de estudo é o 
Grupo Iriri, composto principalmente por rochas 
vulcânicas félsicas paleoproterozoicas. Rochas 
graníticas do tipo A indiferenciadas também 
afloram na região, as quais podem pertencer 
à Suíte Intrusiva Rio Dourado, mapeada no 
nordeste do estado do Mato Grosso (Alves et al. 
2010). Estas unidades são recobertas por rochas 
sedimentares do grupo Cubencranquém (Faraco 
et al. 2004) ou Triunfo (Vasquez & Rosa Costa 
2008). Não há menção de rochas carbonatíticas, 
piroxenitos, ijolitos e outras alcalinas na região 
em nenhum mapeamento disponível na 
literatura.
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X.3 – GEOMORFOLOGIA

De maneira geral a área do depósito tem 
uma topografia madura, relativamente plana, 
com as elevações fortemente rebaixadas por 
erosão diferencial, com cotas variando de 270 
a 370 m de altura em relação ao nível do mar, 
com poucas elevações alcançando cerca de 
500 m. Pequenas ondulações, morros, cristas, 
matacões e pináculos são característicos da 
área. Em torno destas exposições rochosas, 
solos argilosos marrons a vermelhos dominam 
a região. O intenso intemperismo resulta em 
coberturas saprolíticas com até 180 metros de 
espessura, muitas vezes truncadas e aflorantes 
na superfície devido a forte atividade erosiva.

Rochas vulcânicas máficas, que incluem 
basanitos e basaltos alcalinos e rochas 
subvulcânicas a plutônicas da série dos ijolitos, 
são predominantes nas planícies onde ocorrem 
os solos avermelhados, cujos afloramentos 
consistem de blocos rochosos esparsos, 
que por vezes estão distribuídos em morros 
arredondados. Depressões, que provavelmente 
estão relacionadas a presença de dolinas, são 
características de áreas onde afloram diques 
de carbonatito e onde estas rochas foram 
identificadas em  sub superfície. 

Rochas clásticas recobrem as rochas máficas, 
sendo identificadas em pequenas elevações, 
cristas alongadas e pináculos rochosos de alguns 
metros de altura.

As maiores cotas topográficas na região são 
relacionadas a serras alongadas na direção 
SW-NE, formadas por riolito a leste da área 
de estudo, e pela Serra da Capivara, orientada 
na direção NW-SE, formada por metarenitos, 
situada imediatamente a oeste da área.

X.4 – GEOLOGIA E PETROGRAFIA

Rochas máficas e ultramáficas intrusivas e 

extrusivas – que incluem basanitos, basaltos 
alcalinos, ijolitos e piroxenitos – hospedam o 
depósito e afloram tanto a sul como a norte. 
Apresentam cor cinza escuro a esverdeado 
(Figura X.2a) com estrutura maciça a bandada, 
comumente formada por forte fluxo magmático, 
e textura inequigranular fina a média a porfirítica. 
A fase mineral predominante é clinopiroxênio, 
além de magnetita, calcita e nefelina intersticial 
na matriz (Figura X.2b), o que indica a afinidade ao 
grupo de rochas ijolíticas. A presença de anfibólio 
alcalino (provavelmente magnesioriebeckita) 
de cor azul também é observada ao redor dos 
cristais de clinopiroxênio. Quando interceptados 
em furos de sondagem, os ijolitos se encontram 
nas porções mais profundas e muitas vezes 
estão fenitizados, resultado da intrusão de 
carbonatitos nas proximidades.

Diques com algumas dezenas de metros 
de espessura de sienito vermelho cortam as 
rochas máficas nos arredores do depósito 
e são compostos por feldspato potássico, 
anfibólio, plagioclásio e magnetita (Figura 
X.2c). Outra fácies sienítica – espacialmente 
associada ao carbonatito – configura um 
pequeno stock composto por rochas cinzas, 
foliadas, de granulação fina a média na borda 
do corpo e maciços e grossos no núcleo. A 
mineralogia é representada por feldspato 
potássico, clinopiroxênio (aegirina-augita) e, 
provavelmente, nefelina (Figura X.2d). Ambos 
sienitos não apresentam quartzo.

Rochas vulcanoclásticas de composição 
carbonatítica estão amplamente distribuídas 
na região e consistem de diversas fácies (Figura 
X.2e). Brechas e lapilli-tufos formados por 
clastos de rochas carbonatíticas e piroxenitos/
ijolitos com matriz calcítica são representativos 
de um evento vulcanoclástico preservado. 
Tais rochas apresentam diversas estruturas e 
texturas vulcanoclásticas, como ejetólitos e 
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lapilli acrescionário, com matriz de cinza calcítica 
(Figura X.2f).

Rochas sedimentares formadas pelo 
retrabalhamento das rochas máficas e 
carbonáticas também ocorrem, principalmente 
calciarenitos ou arenitos ricos em minerais 
máficos com quartzo praticamente ausente, 

com estratos plano-paralelos e cruzados.

Os carbonatitos em superfície ocorrem 
apenas como diques ou sills de poucos 
centímetros a alguns metros de espessura, por 
vezes no contato entre ijolitos e vulcanoclásticas 
(Figura X.3a).

Figura X.2 - Característica meso- e microscópicas de rochas encontradas na região: a) ijolito (melteigito) fino 
cinza-escuro esverdeado; b) melteigito em seção delgada, com fenocristais de clinopiroxênio em meio a matriz 
muito fina de piroxênio, magnetita, nefelina e carbonato (nicóis cruzados); c) sienito vermelho porfirítico, 
com megacristais de feldspato potássico e anfibólio cloritizado (pontos verdes) e matriz rica em ortoclásio; 
d) sienito cinza em seção delgada, com cristal zonado de aegirina-augita e cristais tabulares de ortoclásio 
sericitizado (nicóis paralelos); e) camada de lapilli acrescionário calcítico; f) lapilli-tufo carbonatítico com 
clastos de ijolitos.
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Apresentam cor branca a cinza-claro, 
granulação fina a média, compostas quase que 
exclusivamente por calcita, por vezes orientados 
por fluxo magmático. Pequenos afloramentos de 
sovito e/ou alviquito branco ocorrem raramente 
no nível do solo.

Outras fácies de carbonatito são encontradas 
em testemunhos de sondagem. A mais comum 
destas trata-se de magnetita calcita carbonatito 
com dolomita e apresenta cor branca a cinza-
claro, granulação média a grossa e textura 

maciça, composta por cristais prismáticos de 
calcita, dolomita, magnetita euhédrica, olivina 
(monticellita) e cristais fibrorradiados de anfibólio 
azul (Figura X.3b). Outra fácies representativa 
é classificada como clinopiroxênio-calcita 
carbonatito com apatita de cor cinza com tons 
rosados, formada por cristais prismáticos de 
calcita orientados por fluxo (Figura X.3c), com 
fenocristais de clinopiroxênio com bordas de 
anfibólio azul, além de apatita prismática (Figura 
X.3d) e cristais disseminados de pirita e pirrotita.  

Figura X.3 - A) Sill de carbonatito branco (alviquito) no contato entre ijolitos (parte inferior do afloramento) 
e rochas clásticas (rochas alaranjadas na parte superior); b) magnetita-calcita carbonatito com dolomita 
em seção delgado, exibindo cristais de magnetita (preto), calcita (castanho claro) e monticelita (castanho 
no canto superior direito); c) cristais de calcita exibindo fluxo magmático, com apatita intersticial e cristais 
de clinopiroxênio no canto inferior direito; d) megacristal de aegirina em carbonatito, com inclusões de 
carbonato e apatita e fraturas preenchidas por magnésio-riebeckita; e) detalhe de apatita-calcita carbonatito 
encontrado em testemunhos de sondagem; f) zona de fenitização, com intrusão de carbonatito a esquerda da 
amostra, e fenito – representado por anfibólios azuis e esverdeados, calcita e apatita – a direita.
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Esta fácies de carbonatito tem características 
químicas e mineralógicas semelhantes às 
de carbonatitos precoces em complexos 
carbonatíticos e é cortada por vênulas de 
“apatitito” de cor rosa. A fácies mais intimamente 
relacionada ao minério é representada 
por apatita-calcita carbonatito, ocorrendo 
geralmente subjacente ao saprólito enriquecido 
em P2O5. Essa rocha é caracterizada pela cor 
rosa, estrutura maciça a brechada (Figura X.3e) 
e mineralogia composta principalmente por 
calcita e apatita. Ao redor destes carbonatitos, 
são encontradas zonas de fenitização que 
alteram quase que completamente as rochas 
encaixantes (principalmente ijolitos). Os fenitos 

são cinza-esverdeados, tem granulação fina e 
mineralogia caracterizada por anfibólio alcalino, 
albita, carbonato e apatita (Figura X.3f).

X.5 – GEOQUÍMICA

Amostras de testemunhos de sondagem 
selecionados foram utilizadas para ilustrar 
a geoquímica das rochas encaixantes e de 
carbonatitos primários aos quais a mineralização 
de fosfato está relacionada. As análises exibidas 
na tabela X.1 foram feitas nos laboratórios ALS 
Chemex e SGS Geosol. Para o tratamento e 
confecção dos gráficos foi utilizado o programa 
GCDkit 3.0 (Janousek et al. 2011).

Tabela X.1 - Análises químicas representativas dos litotipos estudados
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Os diagramas TAS (Cox et al. 1979) e R1 x 
R2 (De la Roche et al. 1980) mostram que as 
rochas máficas e ultramáficas que hospedam 
o depósito pertencem ao grupo dos ijolitos, 
sendo melhor classificadas como melteigitos, 
devido à abundância de piroxênio em relação à 
nefelina (Figura X.4). É importante ressaltar que 
embora as amostras analisadas sejam todas de 
testemunhos de sondagens que, muitas vezes 
estão cortadas por delgadas vênulas de calcita, 
responsáveis por aumentar o conteúdo de CaO e 
LOI das análises. Os valores altos de K2O + Na2O 
observados nessas rochas também são devidos 
a fenitização das rochas, comum em várias 
partes do depósito. Algumas amostras de sienito 
vermelho também foram analisadas e segundo 
os diagramas utilizados, se encontram em um 
campo transicional entre sienitos, sienodioritos, 
quartzo sienito, monzonito e quartzo monzonito 
(Figura X.4). O enriquecimento em CaO 
proveniente de vênulas de calcita é um fator que 
pode ter causado o deslocamento das amostras 
para os campos de monzonito e quartzo 
monzonito.

Embora os carbonatitos sejam classificados 
majoritariamente como calciocarbonatitos, 

Figura X.4 – Diagrama TAS (Cox et al. 1979) à esquerda e diagrama R1 X R2 (De la Roche et al. 1980) à direita, 
para rochas do grupo dos ijolitos e sienito vermelho.

segundo o diagrama CaO–MgO–FeOT + MnO 
(Wooley & Kempe 1989), nota-se que o magnetita 
calcita carbonatito com dolomita exibe um 
trend de enriquecimento entre os campos 
de magnesiocarbonatito e ferrocarbonatito 
(Figura X.5). Além disso, os comportamentos 
dos elementos traços e terras raras mostram 
diferenças entre as três principais fácies de 
carbonatito na região, que devem refletir o 
estágio de evolução magmática de cada fácies.

Quando se trata de elementos traços, é 
notável o enriquecimento de elementos típicos 
a carbonatitos como Sr e Ba nas diferentes fácies 
de carbonatitos, além de LREE e P em algumas 
delas. Clinopiroxênio calcita carbonatito com 
apatita mostra conteúdo médio de 2874 ppm nas 
amostras, chegando até um máximo 3173 ppm. 
Apatita calcita carbonatito e magnetita calcita 
carbonatito com dolomita apresentam, em 
média 1877 ppm e 1489 ppm, respectivamente. 
Em relação ao Ba, o apatita calcita carbonatito 
tem em média 2795 ppm, chegando a 3730 
ppm; com clinopiroxênio calcita carbonatito 
com apatita e magnetita calcita carbonatito com 
dolomita exibindo em média 626 ppm e 630 
ppm, respectivamente.
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Figura X.5 – Classificação geoquímica dos carbonatitos (Wooley & Kempe 1989).

As amostras normalizadas para o manto 
primitivo mostram em geral anomalias positivas 
de Ba, U, Th, Sr e P (este último mostra anomalia 
negativa na fácies magnetita calcita carbonatito 
com dolomita) e anomalias negativas de Rb, Nb, 
K, Zr e Ti. Os valores menores de Sr, P, associado 
à cristalização de dolomita na fácies magnetita 
carbonatito com dolomita pode ser indicativa 
de uma colocação tardia deste corpo em relação 
aos outros carbonatitos (Figura X.6).

Em relação aos elementos terras raras, a 
fácies clinopiroxênio calcita carbonatito com 
apatita é a que apresenta maior conteúdo, com 
ΣETR de 697 ppm em média, atingindo a 914 

ppm, enriquecido em ETRs leves em relação 
aos pesados, com razão (La/Yb)N de 9,57; 
magnetita calcita carbonatito com olivina exibe 
em média de 305 ppm de ΣETR e demonstra 
um enriquecimento maior em ETRs pesados em 
relação às outras fácies de carbonatito, dada pela 
razão (La/Yb)N de 4,86; por fim, apatita calcita 
carbonatito exibe os menores conteúdos de ΣETR, 
em média de 249 ppm, com enriquecimento em 
ETRs leves em relação aos pesados, com razão 
(La/Yb)N de 8,91, semelhante à das rochas da 
fácies clinopiroxênio calcita carbonatito com 
apatita (Figura X.7).
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Figura X.6 – Diagrama de elementos traços normalizados para o manto primitivo (Sun & McDonough 1989) 
exibindo o comportamento das fácies de carbonatito.

X.6 – MINERALIZAÇÃO

As rochas fonte da mineralização de fósforo 
identificadas até o momento no Depósito Serra da 
Capivara são rochas piroclásticas carbonatíticas e 
carbonatitos associados a um complexo ijolítico-
carbonatítico. A relação espacial entre os corpos 
de carbonatitos intrusivo e o minério fosfático é 
observada em campo, onde um minério rochoso 
de cor cinza, muito rico em apatita, ocorre com 
frequência ao redor de diques de carbonatito 
(Figura X.8a). Ainda assim, suspeita-se que parte 
do minério de alto teor (>35% de P2O5) possa 
ter se formado pela alteração de uma rocha 
mais rica em fosfato do que os carbonatitos 
já descritos, como por exemplo, foscoritos; 
e que algum evento hidrotermal possa ter 
concentrado apatita nos carbonatitos, visto 
que uma fácies de minério rochoso apresenta 

texturas muito semelhantes a algumas porções 
do clinopiroxênio calcita carbonatito com apatita 
(Figura X.8b e X.8c).

O corpo de minério apresenta em planta um 
formato elipsoidal, alongado na direção WNW-
ESSE, com cerca de 2500 metros em seu eixo 
maior e 1500 metros no eixo menor.

O horizonte saprolítico no qual a maior 
parte da mineralização se encontra é aflorante 
ou se encontra próximo à superfície e parece 
corresponder à zona saprolítica grossa de 
um perfil laterítico completo, truncado 
erosivamente. O saprolito forma corpos em 
essência tabulares, controlados pela topografia 
do topo rochoso. Quando mineralizado, o 
saprólito tem cor cinza-escuro a preto, devido 
à presença de óxidos de manganês e de ferro 
(algumas amostras apresentam teores de MnO 
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acima de 13%) associados ao minério fosfático 
(Figura X.8d).

O fósforo presente no depósito provém 
da apatita presente nos carbonatitos e nas 
piroclásticas carbonatíticas, cujos teores de P2O5 

variam de 3 a 9% em rochas frescas. O processo 
de concentração de apatita – que chega próximo 
a 40% de P2O5 em algumas amostras – para 
formação do depósito é intempérico, com 
alteração e lixiviação dos minerais carbonáticos 
mais solúveis em relação à apatita, resultando 
no enriquecimento relativo desta fase mineral 
no perfil de intemperismo.

Em lâminas delgadas, o fósforo em rochas 
mineralizadas de baixo e médio teor (de 1 a 9% 
de P2O5) está associado à fluorapatita ígnea, 

tanto como cristais grossos dispersos na matriz 
de carbonatito, como vênulas de apatita muito 
fina. Nos minérios rochosos de alto teor (acima 
de 20%), o fósforo está associado a porções 
criptocristalinas muito finas de hidroxiapatita 
(identificado por difratrometria de raios X), que 
provavelmente representam um processo de 
alteração, hidratação e recristalização da apatita 
ígnea.

Associado ao minério saprolítico, foram 
identificadas por DRX diversas fases minerais 
(Tabela X.2), em especial, fosfatos de alumínio 
como crandalita, wavellita, goyazita e gorceixita; 
hidróxidos de manganês como birnessita e 
outros minerais de interesse econômico, como 
a vermiculita.

Figura X.7 – Diagrama de elementos terras raras normalizados para condrito (Boynton, 1984) exibindo o 
comportamento das fácies de carbonatito.
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Figura X.8 – Exemplos de minério de fosfato: a) rocha fosfática de coloração cinza, com teores acima de 35% 
de P2O5; b) clinopiroxênio-calcita carbonatito com apatita, com teores de 3 a 9% de P2O5; c) rocha fosfática 
de coloração branca, com textura similar a do exemplo (b) – podendo ser indicativa de substituição da 
paragênese original por apatita – com teores superiores a 35% de P2O5; d) saprolito marrom escuro, com 
teores que variam de 10 a 40% de P2O5.

Estudos químicos de amostras de alto 
teor mostram baixo conteúdo de CaO + LOI 
e enriquecimento em SiO2, Al2O3, FeO e TiO2 

junto ao grande aumento nos conteúdos de 
P2O5, que representam a presença de apatita, 
óxidos e silicatos presentes no minério. O 
comportamento de MnO é o mais semelhante 
ao de P2O5, indicando que ambos apresentam 
comportamento geoquímico similar na 
mineralização.

X.7 – DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O depósito Serra da Capivara representa a 
mais recente descoberta de minério de fosfato 

associado a carbonatitos no Brasil, sendo 
a primeira do tipo na porção sul do Cráton 
Amazônico. Os carbonatitos estão associados 
a rochas máficas e ultramáficas alcalinas 
– principalmente do grupo dos ijolitos – e 
sienitos, o que é comum em diversas províncias 
magmáticas deste tipo ao redor do mundo. 
Rochas vulcanoclásticas de diferentes naturezas 
representadas por tufos e brechas, com 
composições máficas a carbonáticas recobrem 
boa parte deste magmatismo, de tal maneira 
que algumas fácies de carbonatito só podem 
ser identificadas através de testemunhos de 
sondagem.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

476

Foram reconhecidas até o momento quatro 
fácies principais de carbonatito, sendo que 
apenas uma aflora sob a forma de pequenos 
diques e/ou sills de sovitos e/ou alviquitos. A 
presença de alviquitos e rochas vulcanoclásticas 
carbonáticas sugerem a ocorrência de 
vulcanismo carbonatítico na região, de idade 
ainda não conhecida.

As fácies de carbonatito encontradas 
em testemunhos de sonda representam as 
rochas plutônicas deste magmatismo, que 
podem ser diferenciadas pela mineralogia e 
características geoquímicas. Estudos isotópicos 
e geocronológicos ainda devem ser realizados 
para maior compreensão dos processos e idades 
de geração das diferentes fácies.

MINERAL FÓRMULA QUÍMICA LITOTIPO

  
Rochas 

Clásticas
Ap. Cc. 

Carbonatito Saprolito Carbonatito

Calcita CaCO3 X X  X

Dolomita MgCaCO3 X X  X

 

Fluorapatita Ca5(PO4)3F    X

Monazita (Ce,La)PO4    X

Hidroxiapatita Ca5(PO4)3(OH) X X X  

Crandalita CaAl3(PO4)2(OH)5•(H2O)   X  

Wavellita Al3(PO4)2(OH, F)3·5H2O   X  

Goiazita SrAl3(PO4)2(OH)5•(H2O)   X  

Gorceixita BaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6   X  

 

Quartzo SiO2 X X X  

Albita NaAlSi3O8 X    

Ortoclásio KAlSi3O8 X    

Microclínio KAlSi3O8 X  X  

Muscovita  KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2 X  X  

Caulinita Al2Si2O5(OH)4   X  

Diopsídio  MgCaSi2O6    X

Montcellita CaMgSiO4    X

Clinocloro (Mg5Al)(AlSi3)O10(OH)8 X    

Talco Mg3Si4O10(OH)2 X  X  

 

Magnetita Fe3O4    X

Hematita Fe2O3 X X X  

Magnesioferrita MgFe2O4 X    

Goethita FeO(OH)  X X  

 

Pirita FeS2   X X

Pirrotita Fe(1-x)S (x = 0 to 0.2)    X

Barita BaSO4  X  X

 

K-Celadonita K(Mg,Fe2+)(Fe3+,Al)[Si4O10](OH)2 X    

Anatásio TiO2   X  

Vermiculita (MgFe,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2.4H2O   X  

Tabela X.2 – Mineralogia associada a litotipos no contexto da mineralização.
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O minério de fosfato se aloja principalmente 
no saprólito que recobre carbonatitos com 
apatita e pode ser considerado residual com 
concentração relativa de apatita no perfil 
intempérico após lixiviação de carbonatos. 
Durante este processo, ocorre hidratação da 
apatita, de forma que a fluorapatita das rochas 
ígneas se recristaliza como hidroxiapatita no 
minério saprolítico, além de aluminofosfatos 
nas porções mais intemperizadas. Os teores de 
P2O5 se aproximam de 40% em alguns horizontes 
de minério, o que representa praticamente 
hidroxiapatita pura. Portanto, não se exclui a 
possibilidade de que o protólito deste minério 
fosse uma rocha mais enriquecida em apatita do 
que os carbonatitos descritos até o momento, 
por exemplo, foscoritos.

Os recursos minerais calculados pela MBAC 
até o momento são de 60,36 milhões de 
toneladas de recursos indicados a 12,04% de 
P2O5 e 26,59 milhões de toneladas de recursos 
inferidos a 5,56% de P2O5. Uma campanha de 
sondagem para expansão dos recursos está 
programada e se espera ultrapassar a marca 
das 100 milhões de toneladas. Além disso, a 
ocorrência de carbonatitos em outras províncias 
no mundo raramente se dá de forma isolada. 
Desta forma, a descoberta do Carbonatito 
Santana e do Depósito de fosfato Serra da 
Capivara pode representar uma nova fronteira 
na exploração de fosfato e outras commodities 
associadas a carbonatitos no Brasil.
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XI.1 – GEOLOGIA DO DEPÓSITO E DISCUSSÕES 
SOBRE SUAGÊNESE

O depósito U-P de Itataia é considerado a 
segunda maior reserva de urânio no Brasil, com 
142,5 mil toneladas de minério de urânio com 
teor médio de 0,19% U3O8 e 18 Mton de minério 
de fosfato com teor médio de 26,35% de P2O5. 
Todo o urânio está contido na estrutura da 
fluorapatita, que é o mineral-minério dos corpos 
de colofanito. Para a explotação do minério 
serão necessárias duas plantas de concentração, 
uma para o fosfato e outra para o urânio. 

A principal litologia que hospeda a 
mineralização é o mármore e, secundariamente, 
lentes-camada de rocha cálcio-silicática e veios 
(ou diques) de episienito. O minério colofanítico 
ocorre como corpos maciços, veios, stockwork, 
brechas, episienitos e disseminados nas rochas 
encaixantes. 

A origem do depósito Itataia é controversa 
e tem sido atribuída aos processos de 
episienitização causado pelo fluxo de fluidos 
hidrotermais convectivos dos granitos pós-
orogênicos (Angeiras, 1988; Netto et al. 1991) 
ou a processos metamórfico-hidrotermais 
que teriam promovido a remobilização do 
fosfato a partir de uma sequência sedimentar 
transgressiva rica em fosfato, ambos com 
enriquecimento supergênico (Favale & Leal 
1982, Mendonça e tal. 1985, Castro et al. 2005). 

Nossa interpretação é que o depósito de 
Itataia formou-se em um ambiente cárstico 
hidrotermal, de baixa temperatura, a partir da 
remobilização de urânio e fosfato dos corpos 
de albititos (protominério). Esta remobilização 
teria ocorrido devido à presença de uma fonte 
termal aqui correlacionada ao magmatismo 
Cretáceo Rio Ceará Mirim, gerada em resposta 
ao fraturamento da crosta continental em escala 

global, ocasionado pela abertura do oceano 
Atlântico Equatorial e Sul.

Ao estudar o depósito de Itataia, concluimos 
que seria difícil elaborar um modelo descritivo 
e/ou genético único para o mesmo, pois suas 
características não posssibilitavam enquadrá-
lo nas classes de depósitos de fosfato 
magmatogênico ou sedimentogênico. Mas, 
por se tratar de um depósito conhecido pelo 
seu potencial para urânio, sendo sua reserva 
considerada a segunda maior desse metal do 
Brasil, optou-se por investigá-lo sobre a ótica de 
um depósito de urânio. Começamos por avaliar 
a distribuição regional do urânio através do 
conhecimento das ocorrências e depósitos da 
porção norte da província Borborema e também 
possíveis correlatos na África (Figura XI.1).

Na porção norte da província Borborema, 
no estado da Paraíba, o depósito Espinharas é 
formado por corpos de albitito e possui reserva 
estimadaem 10.000 toneladas de U3O8 (Figura 
XI.2). Além disso, existem outras ocorrências nesta 
região denominadas de Pocinhos, Cajá, Pilões, 
Barrade Santa Rosa e CB-02 (Santos &Anacleto, 
1985). A colofana em Espinharas não ultrapassa 
2%, e formou-se tardiamente em relação ao 
metassomatismo sódico. O metassomatismo de 
Espinharas ocorreu aproximadamente no final 
do Ciclo Brasiliano afetando granitos orogênicos 
tardios (tipo Itapetin) e as rochas albitizadas 
foram afetadas por falhas que geraram riftes no 
Paleozoico (Santos & Anacleto, 1985).

Do outro lado do Oceano Atlântico, na parte 
norte de Camarões, encontra-se o depósito de 
urânio de Kitongoque é constituido por corpos 
de albitito encaixados em granitospós-colisionais 
que são controlados por falhas transcorrentes 
de idade Pan-Africana (Kouske e tal. 2012). 
Dessa forma chegamos à conclusão que este 
panorama poderia representar a distribuição 
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regional do urânio.

Durante o Projeto Fosfato Brasil, em 2010, 
foram mapeadas nove ocorrências de fosfato e 
detalhado o depósito de Itataia, em uma área 
de 21.000 km2 em torno de Itataia (Abram et 
al. 2011) (Figura XI.3). O estudo do contexto 
geológico e metalogenético em que se inserem 
estas ocorrências nos revelaram evidências 
de que a história de formação do depósito de 
Itataia poderia ser muito mais complexa do que 
já fora descrita. 

Foram mapeadas ocorrências fósforo-
uraníferas, em corpos de albititos que resultaram 
da alteração de paragnaisses (Complexo Ceará, 
do Neoproterozoico), ortognaisses (Unidade São 
José de Macaoca, do Paleoproterozoico) e rochas 
graníticas (Complexo Tamboril-Santa Quitéria, do 
Neoproterozoico; Complexo Anelar Taperuaba, 
do Ordoviciano) e, ainda rochas hidrotermais de 
granulação muito fina (P2O5> 25% e 1503 ppm 
de U) nas bordas de diques máficos (Rio Ceará 
Mirim, do Cretáceo) (Figura XI.4).

Para completar o quadro foi realizado um 
levantamento dos dados anteriores sobre 
Itataia. Estes dados mostraram que o principal 
controle estrutural do depósito são falhas 
normais e fraturas E-W e o corpo de minério 
principal está alinhado E-W (Mendonça et al. 
1980). Regionalmente, a principal estrutura 
que controla as diversas ocorrências U-P são 
lineamentos E-W dos diques Rio Ceará Mirim.

Os dados de inclusões fluidas em 
Itataia, de Fuzikawa (1978), mostraram 
que os fluidos envolvidos no processo de 
mineralização são salinos e ricos em cloretos 
e que a sequência paragenética foi albitização, 
seguida pela precipitação de colofana, com 
temperatura estimada de 100ºC. Fuzikawa 
também determinou que a temperatura de 
aprisionamento das inclusões foi abaixo de 

50ºC e enfatizou a importância de processos 
supergênicos na precipitação da colofana. 

Os dados termo-geocronológicos de Netto et 
al. (1991) em 2172 traços espontâneos e 5208 
traços induzidos contados em 21 cristais de 
apatita, coletados também em Itataia, resultaram 
na idade de 91+6 Ma, que foi interpretada como 
a idade do início dos traços espontâneos nas 
apatitas, para um resfriamento em temperaturas 
abaixo de 140ºC. Dessa forma, Netto et al. (op. 
cit) consideraram a possibilidade de um evento 
termal Cretáceo ser responsável pela gênese 
do depósito de Itataia, mas nessa época não se 
conhecia nenhum evento dessa idade na região.

O depósito de Itataia possui claras evidências 
da atuação de processos cársticos na sua gênese: 
tem o mármore como rocha hospedeira; o 
controle estrutural são estruturas rúpteis, tais 
como, falhas normais e fraturas; a colofana, que 
é o mineral-minério,exibe texturas botrioidais 
ou coloformes; as brechas apresentam matriz 
de colofanito e observa-se preeenchimento 
de fraturas abertas com colofanito, além 
do preenchimento de feições cársticas com 
fragmentos de colofanito; e o perfil de alteração 
hipogênico atinge até 425 m de profundidade 
(Figura XI.5).

Baseado no quadro exposto, consideramos 
que o depósito de Itataia não poderia ser 
definido por um modelo genético único, pois 
ficou claro que o depósito formou-se em pelo 
menos dois ambientes diferentes. Inicialmente 
o metassomatismo sódico gerou corpos de 
albitito ricos em urânio e fosfato, como ocorre 
no Complexo Anelar Taperuaba, em Espinharas 
e Kitongo. E, posteriormente, em um ambiente 
cárstico hidrotermal, a baixas temperaturas, 
depositaram-se os corpos de colofanito 
(processo ocorrido somente em Itataia).

Em Itataia, evidências para a fonte do fosfato 
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apontam para uma sequência metassedimentar 
transgressiva composta por mármores, rochas 
cálcio-silicáticas, quartzitos e gnaisses, descritos 
como Grupo Itataia, regionalmente conhecido 
por Unidade Independência do Complexo Ceará. 
A presença de resistatos pertencentes a esta 
sequência é constante nas áreas mineralizadas 
que ocorrem nas rochas do arco magmático 
Santa Quitéria. O fosfato pode ter sido lixiviado 
(mobilizado) dessa sequência a partir da fusão 
da crosta continental que ocorreu durante 
a orogênese Brasiliana, que gerou o arco 
magmático Santa Quitéria (Complexo Tamboril 
– Santa Quitéria). O urânio contido nos albititos 
pode ter se originadotanto da sequência 
metassedimentar de Itataia fundida durante a 
orogênese Brasiliana, quanto dos estágios finais 

da granitogênese, ou da mistura das duas fontes.

Em termos regionais os depósitos de Itataia e 
Espinharas podem ser correlacionados. Este fato 
demonstra que pode existir uma distribuição 
regional apenas para os corpos de albititos ricos 
em urânio, mas não para o fosfato. A diferença 
pode estar relacionada ao contexto geológico 
local. No caso do depósito de Itataia tem-se 
uma sequência metassedimentar composta por 
metapelitos, rochas cálcio-silicáticas, quartzitos 
e mármores contendo matéria orgânica, que 
é um ambiente favorável para a deposição de 
fosfato sedimentar. Este, por sua vez, foi fundido 
durante a granitogênese brasiliana, remobilizado 
para os corpos de albitito e, posteriormente, 
concentrados na forma de colofanitos ricos em 
urânio.

Figura XI.1 - Mapa com a localização dos depósitos de Itataia (1), Espinharas(2) e Kitongo (3). Modificado de 
Kouske et al. 2012.
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Figura XI.2 - Mapa da porção setentrional da provincia Borborema com interpretação dos diques Rio Ceará 
Mirim a partir do mapa magnético e da literatura disponível, com a localização dos depósitos de Itataia e 
Espinharas (Adaptado de Arthaud et al. 2008). 
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Figura XI.3 - Mapa com as ocorrências fósforo-uraníferas descritas por Cavalcanti & Bessa (in Abram et al. 
2011).
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Figura XI.4 – a) Albitito em que o protólito foi um para gnaisse do Complexo Ceará; b) albititoonde oprotólitofoi 
um ortognaisse da Unidade São José de Macaoca; c) albitito com protólito granitoide do Complexo Tamboril 
Santa Quitéria; d) rocha hidrotermal fina descrita na borda de um dique máfico correlacionado com o 
magmatismo Rio Ceará Mirim.
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Figura XI.5 – Feições cársticas do depósito de Itataia: a) afloramento docolofanito no topo do corpo de 
minério principal; b) detalhe do colofanito com textura botrioidal; c) colofanito preenchendo fraturas; d) 
detalhe do colofanito com textura botrioidal em uma fratura aberta; e)em uma trincheira observou-se feições 
cársticas com preenchimento por fragmentos de colofanito; f) detalhe dos blocos de colofanito que ocorrem 
preenchendo feições cársticas.
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XII.1 - INTRODUÇÃO

XII.1.1 - Justificativa e Objetivo

Em 1976, a empresa DOCEGEO, com base 
em levantamentos geológicos/geoquímicos, 
noticiou a potencialidade para fosfato no Grupo 
Corumbá, com caracterização de afloramentos 
com fosfato associado. Em 1978, a CPRM 
realizou mapeamento geológico e levantamento 
geoquímico entre as regiões de Bonito e 
Aquidauana (Nogueira & Olivera, 1978). Nos anos 
de 1980 e 1999/2000, a CPRM realizou trabalhos 
de prospecção através do Projeto Fosfato de 
Bonito (Luz et al., 1980), quando contratada pela 
CODESUL, e do Programa de Insumos Minerais 
para Agricultura – PIMA  (Justos, 2000). Ambos 
tinham como foco principal a região da Serra da 
Bodoquena, que resultaram na delineação de 
um recurso inferido com teor médio de 5,95% 
de P2O5 considerando sequências rítmicas 
pelíticas (Luz et al., 1980) e na caracterização de 
novas seções estratigráficas fosfáticas (Justos, 
2000). Boggiani (1990, 1992 e 1997) estudou a 
sedimentação do Grupo Corumbá e caracterizou 
estratigraficamente as mineralizações fosfáticas 
encontradas. Entre 2005 e 2006, também foram 
realizados trabalhos sistemáticos de geologia 
e geoquímica do Estado de Mato Grosso do 
Sul levantados pela CPRM (Lacerda Filho et al., 
2006). Em 2011 foram publicados os primeiros 
resultados do Projeto Fosfato Brasil, envolvendo 
prospecção geoquímica da área da Bacia 
Corumbá (Costa et al. 2011), com a delineação 
de bacias anômalas em P e a descrição de outras 
seções fosfáticas na bacia. Novos trabalhos 
foram realizados com vistas à caracterização das 
sequências estratigráficas na bacia (Boggiani et 
al. 2003; Boggiani et al. 2005; Babinski et al., 
2008; Boggiani et al. 2010). Fontaneta (2012) 
estudou os dolomitos e fosforitos da Formação 

Bocaina na Serra da Bodoquena, localidades 
do Morro do Bugio, Porto dos Morrinhos e 
Fazenda Ressaca, caracterizando um ambiente 
de águas rasas e o processo de fosfogênese 
associado a eodiagênese, em ambiente anóxico, 
onde o excesso de matéria orgânica resultou na 
formação de apatitas, durante eventos de subida 
do nível de mar, provavelmente por bioindução. 
Novos furos de sondagem foram realizados 
e na área do depósito da Fazenda Ressaca a 
Mineradora Santo Expedito cubou um recurso 
de 1.3 Mt@16%P2O5 (Latorraca, F., comunicação 
pessoal em outubro de 2014).

O depósito da Fazenda Ressaca e as demais 
ocorrências conhecidas na região da Serra da 
Bodoquena têm importante significado para 
a geologia sedimentar do Grupo Corumbá e 
ainda abre a possibilidade da descoberta de 
novos recursos para fosfato sedimentar de idade 
neoproterozoica no Brasil. 

Nesta segunda fase do Projeto Fosfato Brasil, 
empreendemos esforços no follow up das bacias 
anômalas delimitadas para a área do Grupo 
Corumbá em Costa et al. (2011) e apresentamos 
os novos resultados de geologia e geoquímica 
para algumas localidades dos municípios de 
Corumbá, Miranda, Bodoquena e Bonito.

XII.1.2 – Métodos

No Mato Grosso do Sul, os trabalhos 
tiveram início com a revisão bibliográfica sobre 
as ocorrências da Serra da Bodoquena. Na 
execução deste trabalho, adotou-se a sistemática 
estabelecida para esse Projeto de acordo com as 
seguintes etapas:

i)  Pesquisa bibliográfica.

ii)  Reconhecimento geológico regional.

iii) Seleção de algumas áreas para trabalho de 
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prospecção, em função da estratigrafia favorável 
e de algumas análises químicas com resultados 
anômalos para fosfato em sedimentos de 
corrente.

iv)  Nas áreas selecionadas efetuou-se a revisão 
dos dados geológicos dos Projetos Bonito – 
Aquidauana, Fosfato de Bonito e Programa 
de Insumos Minerais para Agricultura – PIMA, 
através da execução de perfis leste – oeste de 2 
em 2 km.

v)  Prospecção geoquímica de solo nas áreas 
demarcadas.

vi)   Análises químicas para P2O5 em 316 amostras.

vii)  4 análises petrográficas.

Seguindo o fluxograma de trabalho, foram: 
i) levantados perfis geológicos de detalhe e 
regional, elaboradas descrições de afloramentos; 
ii) coletadas amostras de solos e minérios com 
o objetivo de posteriormente adquirir suas 
assinaturas espectroradiométricas; iii) realizadas 
análises petrográficas em lâminas delgadas e 
delgadas-polidas no microscópio ótico; iv) o 
tratamento e análise dos dados de raios gama 
e magnéticos pertencentes ao levantamento 
aerogeofísico do Projeto Bonito – Porto Murtinho 
e; v) também foi realizado um orientativo de 
geoquímica exploratória na áreas das fazendas 
Ressaca, Veneza, Pitangueira e Nova Alegria.

XII.1.3 - Dados Físicos de Produção

Quadro XII.1 – Dados físicos de produção.
Área do Projeto (Km2) 13.975 Km2

Afloramentos Descritos (No) 470

Ocorrências de Fosfato Cadastradas (No) 5

Amostras Coletadas nos Afloramentos (No) 337

Amostras de Solos (No) 1023

Lâminas delgadas-polidas 3

XII.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

XII.2.1-Localização e Acesso

A área do projeto localiza-se na porção central 

do Estado do Mato Grosso do Sul e envolve cinco 
folhas cartográficas em escala 1:100.000. De sul 
para norte estão as folhas Fazenda Margarida 
(SF.21-X-C-IV), Rio Perdido (SF.21-X-C-I), Vila 
Campão (SF.21-X-A-IV), Coronel Juvêncio 
(SF.21-X-A-I) e Corumbá (SF.21-Y-D-II). A Folha 
Vila Campão contempla a grande maioria das 
ocorrências de fosfato e é delimitada pelos 
paralelos de 20030’s e 21000’s e meridianos 
56030’w e 57000’w, abrangendo os municípios de 
Bonito, Bodoquena (Figura XII.1). 

O sistema viário da região é de boa qualidade, 
com estradas asfaltadas interligando as principais 
cidades, destacando-se as rodovias BR-060, 
BR-267, BR-163 e BR-262. A primeira serve de 
escoamento comercial para a região sul de Mato 
Grosso do Sul, ligando as cidades de Campo 
Grande, Sidrolândia, Nioaque, Guia Lopes da 
Laguna e para Bonito pela MS-178. A BR-262 liga 
Campo Grande, Terenos, Aquidauana, Miranda 
e Corumbá.

Os municípios de Bonito, Bodoquena, Miranda 
e Corumbá estão servidos pelas rodovias 
estaduais MS-345, MS-282 e MS-178. Destas a 
MS-178 que parte da BR-267, nas proximidades 
de Jardim indo à cidade de Bodoquena, Miranda 
com asfalto até a BR-262, é a mais importante 
porque atravessa a região onde se encontram as 
principais ocorrências de fosfato.

A partir da cidade de Bonito, toma-se o rumo 
norte em direção ao município de Bodoquena, 
Miranda e Corumbá e atingem-se as áreas. 
Dentre as fazendas onde estão às ocorrências 
cita-se a Colina (ou Machadinho), Guajuvira, 
Nova Alegria, Ressaca e Veneza. Na direção oeste 
e a sudoeste da cidade de Bodoquena ocorrem 
brechas com fosfato na Fazenda Monte Negro 
e Assentamento Campinas. Foram descritas 
brechas com clastos de fosforito em dolomitos 
das Fazendas Sajutá e Moenda, na direção 
sudoeste da cidade Corumbá.
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XII.2.2 – Aspectos Fisiográficos

XII.2.2.1- Clima e Vegetação

A região encontra-se submetida a um 
clima do tipo Aw, segundo Galvão (1960). Está 
caracterizada por savanas tropicais, com verão 
úmido e inverno seco, com as precipitações 
anuais oscilando entre 1.000 a 2.000 mm, 
concentradas entre os meses de outubro a abril 
e, no restante do ano, com chuvas fracas e raras. 
As temperaturas médias mensais são superiores 
a 18o C e o mês mais quente é o que antecede 
o período chuvoso. Em junho e julho ocorrem 
as temperaturas mais baixas, sendo comuns 
temperaturas mínimas absolutas inferiores a 0o 
C na Serra da Bodoquena. 

A combinação entre clima e solo favoreceu o 
desenvolvimento de vários tipos de vegetação, 
tais como floresta tropical, cerrado e campos 
limpos, além do complexo do pantanal, bosques 
chaqueanos e floresta caducifólia. A Serra da 
Bodoquena situa-se dentro dos limites da Bacia 
do Rio Paraguai, merecendo destaques os rios 
Paraguai, Miranda, Aquidauana, Nabileque, 
Branco e Apa.

XII.2.2.2 - Morfologia e Hidrografia

A área trabalhada situa-se na Serra da 
Bodoquena, que está localizada no extremo 
sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul. 
Esta serra estende-se como um longo e estreito 
planalto cálcio-dolomítico que se inicia ao sul, 
na região do Vale do Rio Apa, onde apresenta 
uma topografia baixa (em torno de 300m) e 
que na extremidade norte coincide com as altas 
morrarias de calcário silicificado da Formação 
Bocaina, indo coalescer na planície pantaneira 
tanto a norte como para oeste. Na sua 
configuração longitudinal N-S possui 300 km e, 
na transversal, 40 km com altitudes de 650m. A 
borda ocidental, sobretudo a norte, é escarpada 

chegando por vezes a atingir cerca de 300m de 
desnível, em relação às rochas do embasamento. 
Ao leste termina como um frontão serrano 
que, bruscamente ou em degraus, faz face às 
planícies dos grandes sinclinais e anticlinais da 
Zona Serrana Oriental.

Internamente ao planalto ocorrem inúmeras 
feições e formas de relevo cárstico, inerentes às 
rochas carbonatadas. São também expressivos os 
sumidouros de águas, cujo maior exemplo é o do 
Rio Perdido, que em vários trechos “desaparece” 
em grutas subterrâneas, ressurgindo em outros 
pontos ao longo da serra. Entre os principais rios 
da região destaca-se o Miranda, Apa, Paraguai e 
Mimoso.

XII.2.2.3 - Aspectos Socioeconômicos

A economia do estado de Mato Grosso do 
Sul tem sido orientada principalmente para 
as atividades do setor primário. Foi a pecuária 
a principal responsável pela sua expansão e 
desenvolvimento, entretanto, nos últimos 
anos, a agricultura tem-se desenvolvido 
consideravelmente, em bases modernas, com 
o aproveitamento das terras roxas da região da 
Serra de Maracaju, cujo polo principal é a cidade 
do mesmo nome. 

Paralelamente ao crescimento da agricultura, 
verificou-se uma expansão dos núcleos urbanos, 
nos quais apareceram as primeiras atividades 
industriais, pouco diversificadas e com produção 
restrita, para abastecimento do mercado interno. 
Assim, desenvolveu-se a fabricação de cimento, 
cal e calcário moído para corretivo de solos. 
A instalação de vários frigoríficos constituem 
exceções, já que possuem capacidade suficiente 
para exportar parte de sua produção. As reservas 
de rochas carbonáticas na Serra da Bodoquena 
são imensas, fato que junto com uma infra-
estrutura rodoviária e ferroviária relativamente 
boa, garantem o abastecimento de pó calcário 
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para corretivo de solo em todo o Estado do Mato 
Grosso do Sul, de plena vocação agropastoril.

As ocorrências de fosfato da Serra da 
Bodoquena, se devidamente avaliadas e 

quantificadas, poderão alavancar a produção 
de grãos e ativar todas as atividades ligadas à 
agroindústria no estado.

Figura XII.1 – Mapa da área do Projeto Fosfato Brasil no Estado do Mato Grosso do Sul com destaque para a 
Serra da Bodoquena e a área investigada (Modificado de Justo, 2000).
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XII.3 - ESTADO DA ARTE DO CONHECIMENTO 
SOBRE A ÁREA: CONTEXTO GEOTECTÔNICO, 
GEOLOGIA REGIONAL E MINERALIZAÇÕES

A região sudoeste do Mato Grosso do Sul 
está representada por um conjunto variado de 
rochas com idades que vão do Arqueano ao 
Quaternário (Figura XII.2).

O Complexo Rio Apa corresponde ao 
embasamento regional da área, sendo 
interpretado como uma extensão do Cráton 
Amazônico. Constitui parte de uma crosta siálica 
primitiva que evoluiu e sofreu remobilizações 
sucessivas nos eventos termotectônicos 
subseqüentes, caracterizado por ortognaisses 
de composição granítica com anfibolitos 
subordinados. O posicionamento crono-
estratigráfico desses terrenos é impreciso, 
mas apesar das informações isotópicas pelo 
método Rb/Sr indicarem idades de 1.680±30 
e 1.250 Ma, interpretou-se que as rochas 
deste Complexo constituem o embasamento 
cristalino e são atribuídas ao Arqueano Indiviso 
e correlacionáveis ao Complexo Xingu (Silva et 
al., 1974).

Em contato discordante sobre o Complexo 
Rio Apa assentam as rochas da Associação 
Metamórfica do Alto Tererê (Nogueira et al., 
1978), que é constituída dominantemente 
por quartzitos finos a médio, quase sempre 
silicificados e/ou micáceos, freqüentemente 
granatíferos, formando pacotes alinhados 
sob a forma cristas no terreno e em finas 
lentes intercaladas em micaxistos. Estes 
variam composicionalmente de clorita xistos a 
muscovita-biotita xistos, a maioria com granada, 
chegando estas a perfazer até 50% da rocha. 
Ocorrem ocupando espaços compreendidos 
entre a Serra da Bodoquena e a planície do 
Pantanal, em cuja região também aflora em 
locais isolados, distribuídos em pequenas 

calhas ou depressões do Complexo Rio Apa, em 
aparente discordância estrutural.

Inexistem datações desses metassedimentos, 
observando-se neles impactos térmicos 
das intrusões dos granitos Alumiador 
do Mesoproterozoico, razão porque são 
interpretados como do Paleoproterozoico.

O conjunto pluto-vulcânico de natureza ácida, 
intrusivo nos metassedimentos da Associação 
Metamórfica do Alto Tererê, foi redefinido por 
Godoi et al. (1998) como Supersuíte Amoguijá, 
subdividida em Suíte Vulcânica Ácida Serra da 
Bocaina e Suíte Intrusiva Alumiador. A primeira 
é constituída pelos mais variados tipos de rochas 
vulcânicas ácidas, incluindo dacitos, riodacitos, 
riolitos, rochas vulcânicas, tufos, lapilitufos e 
brechas vulcânicas. A segunda é formada por 
rochas plutônicas ácidas comagmáticas às 
vulcânicas da Suíte Serra da Bocaina.

Araujo et al. (1982) determinaram, para 
litótipos da Serra da Bocaina, isócronas Rb/
Sr de referência, cujos resultados acusaram 
1.650 ± 63 Ma (rochas vulcânicas) e 1.600 ± 
40 Ma (granitoides). Foram em consequência, 
atribuídos ao estágio final do Paleoproterozoico 
e considerados representativos do grande 
evento magmático regional que, pelas idades 
isotópicas e semelhanças desses litótipos, 
foram correlacionados ao extenso magmatismo 
Uatumã da Plataforma Amazônica.

Em direção ao topo da coluna estratigráfica 
encontram-se os metassedimentos do 
Grupo Cuiabá, cuja idade foi considerada 
por muitos autores como mesoproterozoica, 
entretanto estudos mais recentes posicionam 
os metassedimentos da Faixa Paraguai no 
Neoproterozoico, incluindo neste intervalo as 
rochas dos Grupos Jacadigo, Corumbá e Alto 
Paraguai (Boggiani et al, 2010). Predominam 
no Grupo Cuiabá quartzo-micaxistos, seguidos 
de filitos com intercalações de mármores, 
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quartzitos, metaconglomerados e metabasitos. 
Boggiani et al. (2010) considera que várias 
ocorrências de rochas carbonáticas no Grupo 
Cuiabá são fácies distais da Formação Tamengo.

O Grupo Jacadigo é constituído por uma 
sequência sedimentar clástica, na base, e 
clastoquímica, com intercalações de camadas de 
minério de ferro e manganês, no topo.

O Grupo Corumbá é constituído pelas 
formações Cadiueus, Cerradinho, Bocaina, 
Tamengo e Guaicurus e é interpretado como 
depositado em ambiente de margem continental 
passiva sujeita a ressurgências marinhas 
e eventos fosfogenéticos (Boggiani, 1990; 
Boggiani et al., 1992: Boggiani & Coimbra, 1996). 
Neste contexto, as associações estromatolíticas 
tidas como recifes de borda de plataforma 
(Boggiani et al. 1996a) demarcam o limite do 
paleocontinente (Craton Amazônico), com um 
oceano a leste. Boggiani (1997) propõe para o 
Grupo Corumbá uma coluna estratigráfica em 
que apresenta uma análise paleoambiental da 
bacia Corumbá baseada na proposta de Almeida 
(1965), por se mostrar a mais adequada aos 
estudos faciológicos desenvolvidos, incluindo, 
na base, a Formação Cadiueus com transição 
para à Formação Cerradinho. Este grupo 
apresenta um amplo registro de fósseis do 

Ediacarano, incluindo Acritarcas, Vendotaenides, 
Corumbella, Cloudina e Titanothecas (Boggiani 
et al. 2010). Uma idade U-Pb shrimp em zircão 
associada a acamada de tufo de cinza intercalado 
na porção superior da Formação Tamengo 
revelou uma idade de 543±3 Ma (Babinski et 
al. 2003). Gaucher et al. (2003) apresentaram 
uma distribuição estratigráfica de diversas 
espécies de microfósseis a partir de uma seção 
composta para parte do Grupo Corumbá, desde 
o topo da Formação Cerradinho até a base da 
Formação Guaicurus, onde é possível distinguir 
cinco horizontes fossilíferos. As ocorrências de 
Cloudina lucianoi e de Corumbella werneri na 
Formação Tamengo têm sido consideradas como 
do Ediacarano (635 – 541 Ma) e, portanto, estas 
espécies podem ser consideradas fósseis-guias 
deste intervalo (Tobias, 2014).

O Paleozoico está representado pelos 
sedimentos da Bacia do Paraná que na área são 
predominantemente clásticos, caracterizados 
pelos Grupos Itararé (Formações Aquidauana) 
e Grupo São Bento (Formação Botucatu e 
Formação Serra Geral). E finalizando com a 
Formação Pantanal abrange uma extensa 
área de sedimentos detríticos modernos, não 
litificados, cujo processo de sedimentação ainda 
se encontra em evolução.  
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Figura XII.2 – Geologia regional do sudoeste de Mato Grosso do Sul (modificado de Boggiani, 1997).
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XII.4 – GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO

XII.4.1 – Introdução

As áreas pesquisadas estão inseridas na 
porção setentrional da Faixa Paraguai, região 
denominada “Serra da Bodoquena”.

A Faixa Paraguai (SP e NP na Figura XII.3) 
é um cinturão móvel neoproterozoico 
caracterizado por uma faixa de dobramentos de 
aproximadamente 1.200 km de comprimento 
que se estende desde a região do Rio das 
Mortes em Mato Grosso, passando pela região 
de Cuiabá, onde inflete para a direção norte-sul 
e se prolonga até Corumbá e, daí, para a Serra 
da Bodoquena, no Estado de Mato Grosso do 
Sul (Boggiani & Alvarenga 2004). É formada por 
rochas metassedimentares de baixo a médio 
grau de metamorfismo, depositadas na borda 
sul do Cráton Amazônico. 

Segundo Lacerda Filho et al. (2004), possui 
rochas com idade variando do Vendiano ao 
Cambriano Inferior (600-540Ma), que foram 
deformadas durante os estágios finais da 
orogenia Brasiliana/Pan Africana (entre 550 e 
500 Ma) e às quais se associa um magmatismo 
granítico tardi-orogênico (500 Ma) representado 
pela Suíte São Vicente (Oliveira e Leonardos, 
1943; Almeida, 1945, 1954; Maciel, 1959; 
Oliveira, 1964; Vieira, 1965; Almeida, 1964, 
1965; Figueiredo e Olivatti, 1974; Ribeiro Filho 
et al, 1975; Nogueira et al., 1978; Correa et al., 
1979; Luz et al., 1980; Schobbenhaus e Oliva, 
1979; Schobbenhaus e Soares, 1979; Araújo et 
al., 1982; Barros et al., 1982; Almeida, 1984; 
Boggiani, 1997). 

Segundo Alvarenga et al. (2000), a Faixa 
Paraguai exibe zonalidade sedimentar, tectônica 
e metamórfica, que permite o reconhecimento 
de três compartimentos, os quais, de oeste para 
leste, compreendem: 1) a Zona Cratônica, com 
estratos subhorizontais; 2) a Zona Pericratônica, 

com dobras holomórficas de grande amplitude 
e; 3) a Zona Bacinal profunda, metamórfica, com 
dobras e empurrões com vergência para oeste, 
representada pelas rochas metassedimentares 
do Grupo Cuiabá.  Esta faixa é dividida em 
Meridional, onde estão expostas as rochas do 
Grupo Araras, e Setentrional, onde ocorrem 
os sedimentos do Grupo Corumbá. Na área 
pesquisada a Faixa Paraguai é caracterizada por 
uma seqüência glacio-marinha (Grupo Jacadigo, 
Formação Puga) sucedida por uma unidade 
plataformal transgressiva, carbonática - Grupo 
Corumbá (Boggiani, 1997), que marca o final da 
influência glacial na bacia. A unidade carbonática 
do Grupo Corumbá ocupa, geograficamente, a 
região da Serra da Bodoquena, em disposição 
aproximadamente NS até Corumbá.

A Faixa Paraguai resulta de vetores 
compressivos que deram origem a transcorrências 
de direção W/NW, com maior intensidade da 
deformação e aumento do grau metamórfico 
em direção à zona interna da faixa (Lacerda Filho 
et al.,2004). As rochas do Grupo Cuiabá são 
projetadas sobre as rochas dos grupos Corumbá 
e Jacadigo, à oeste, segundo um transporte 
de massa de leste para oeste. O domínio dos 
Grupos Jacadigo e Corumbá, considerado como 
uma sequência de margem passiva apresenta 
normalmente dobras abertas, com planos axiais 
verticais, de direção NS. Os dobramentos são 
antiformais e sinformais, de dimensão regional, 
com eixos suborizontais e subparalelos de 
direção submeridiana e planos axiais de direção 
N-S, que têm uma importante influência na 
configuração atual das mineralizações fosfáticas. 
Segundo os autores (Lacerda Filho et al. 2004),  
este domínio também apresenta estruturas 
rúpteis, extensionais, impressas nas rochas do 
Grupo Jacadigo, responsáveis pela formação de 
horsts e grabens.

Almeida (1965) subdividiu o Grupo Corumbá, 
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da base para o topo, nas formações Cerradinho, 
Bocaína, Tamengo e Guaicurus. A Formação 
Cerradinho, basal, foi descrita como como 
constituída de arenitos e folhelhos que gradam 
para calcários e dolomitos da Formação Bocaina, 

os quais se encontram sob a Formação Tamengo, 
caracterizada pela alternância de folhelhos 
e calcários que transicionam para espessos 
pacotes de folhelhos da Formação Guaicurus.

Figura XII.3 - Contexto tectônico para a região de Corumbá segundo Freitas et al. (2011). Cratons and blocos 
cratonicos: AM — Amazonas; RA — Rio Apa; SF — São Francisco; PR — Paraná; AA — Arequipa/Antofalla; 
PA — Pampa; LP — La Plata. Cinturões neoproterozoicos: CT — Chiquitos–Tucavaca; NP — Norte do Paraguai; 
SP — Sul do Paraguai; Ar — Araguaia; Br — Brasilia; Rb — Ribeira; Aç — Araçuai; DF — Dom Feliciano.

XII.4.2 – Descrição das Unidades Estratigráficas

A área selecionada para os trabalhos de 
prospecção geológica está representada pelos 
sedimentos das Formações Puga (topo do 
Grupo Cuiabá), Cadiueus, Cerradinho, Bocaina, 
Tamengo e Guaicurus (Grupo Corumbá).

XII.4.2.1 - Formação Puga

Os sedimentos da Formação Puga são 
caracterizados, predominantemente, por 
paraconglomerados que apresentam matriz 
areno-siltico-argilosa (80%), de cor cinza-escuro 
com tonalidades esverdeadas, mal classificados 
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e cimento ferruginoso, sem estratificação 
visível, contendo grânulos, seixos e calhaus, 
normalmente angulosos, de quartzo, quartzito, 
micaxisto, dolomito, gnaisse e granito, além de 
abundantes clastos arenosos finos, provenientes 
de camadas subjacentes da própria unidade. 
Alvarenga (1990) e Alvarenga & Trompette 
(1992) atribuem origem glaciogênica aos 
sedimentos da Formação Puga. Segundo estes 
autores esta unidade estaria relacionada à 
última glaciação do Proterozoico Superior, início 
do Vendiano – Glaciação Varangeriana (610 – 
590 Ma). Entretanto, estudos detalhados com 
base em estratigrafia de sequências, realizados 
por Freitas et al. 2011, relacionam esta unidade 
a depósitos gravitacionais de margem de bacia, 
não necessariamente atribuídos a eventos 
glaciogênicos.

XII.4.2.2 - Formação Cadiueus

Na Formação Cadiueus foram identificados 
os três principais fácies: ortoconglomerados 
polimíticos, arcóseos grossos e folhelhos roxos 
(Figuras XII.4a, b, c, d e f). Os ortoconglomerados 
constituem camadas de até um metro de 
espessura, que predominam na base da seção. 
As camadas de ortoconglomerados alternam-
se com as de arcóseos de granulometria areia 
grossa e, para o topo, os conglomerados vão se 
escasseado com predomínio dos arcóseos que, 
mais ao topo, cedem espaço aos folhelhos.

Os ortoconglomerados são maciços ou com 
gradação inversa, sustentados pelos clastos, 
com matriz areia grossa. Apresentam-se em 
camadas tabulares, de um metro de espessura, 
alternadas, em contato brusco com as camadas 
métricas de arcóseos maciços. Os clastos não 
apresentam arranjo ardenado, são angulosos, de 
formas e tamanhos variados (entre 2 e 20 cm de 
diâmetro) e constituídos de quartzo, mica xisto, 
gnáisse, rocha metabásica e material ferruginoso, 

litologias estas típicas do embasamento gnáissico 
sotoposto. A matriz, de coloração avermelhada, 
é de arcóseo de granulação grossa a média, mal 
selecionado, com grãos angulosos de quartzo 
(70%) e feldspatos (30%).

Os arcóseos, de cores avermelhadas, 
apresentam granulometria areia média a grossa, 
estrutura maciça, e esparsas estratificações 
cruzadas planares com sets de 10 a 15 cm 
de espessura. Os folhelhos são de cor roxa 
a marrom, com placas submilimétricas de 
muscovita detríticas nos planos de acamamento.

XII.4.2.3 - Formação Cerradinho

A Formação Cerradinho domina a região 
centro-oeste da área e é constituída por uma 
sequência clástico – carbonática, formada 
pela alternância de arcóseos, arenitos, siltitos, 
folhelhos, margas, calcários e ardósias, com 
predominância de rochas carbonáticas para o 
topo (Figuras XII.5a, b, c, d e f). Esta unidade 
é constituída pelas fácies de arcóseos finos a 
médios e de folhelhos, transicionando, para o 
topo, para as fácies grainstones com laminações 
cruzadas.

Os arcóseos são maciços de cores 
avermelhadas a róseas. Apresentam granulação 
areia fina a média, com grânulos e grãos 
angulosos, matriz síltico-argilosa, cimento de 
quartzo microcristalino, ou calcedônea fibro-
radiada. O arcabouço é mineralogicamente 
constituído por 70 a 80% de grãos de quartzo e 
o restante por feldspatos, com predominância 
de microclíneo. Estruturas sedimentares são 
raras, restritas a gradações normais, marcas 
onduladas simétricas e estratificações cruzadas 
tabulares, com mergulho para leste. Para o topo, 
ocorrem intercalações de camadas de fáceis 
grainstones, onde as camadas de arcóseos são 
relativamente menos espessas. Os grainstones 
que caracterizam esta fácies são de cor preta a 
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cinza escura. Exibem laminação cruzada tabular, 
com set de 10 a 15 cm de espessura, e mergulhos 
das lâminas entre 15 a 20°, dispostas, por vezes, 
na forma de estrutura “espinha de peixe.”

Posterior à sedimentação das Formações 
Cadiueus e Cerradinho prosseguiu-se intenso 
processo de peneplanização, provavelmente 

sob condições semi-áridas, originando extensa 
superfície aplainada em rochas do embasamento 
(Complexo Rio Apa) e da Formação Cerradinho 
(Figura XII.6a, b, c, d e f), sobre a qual ocorreria 
em seguida a sedimentação predominantemente 
dolomítica da Formação Bocaina.

Figura XII.4 – Afloramentos de fácies Formação Cadiueus (Grupo Corumbá). Ortoconglomerados polimíticos 
encontrados próximo a Aldeia indígena Cadiueus e Fazenda Margarida (fotos a-b), arcóseos grossos (fotos 
c-d) da Fazenda Margarida e folhelhos roxos (fotos e-f) da localidade de Morraria do Sul.
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Figura XII.5 – Afloramentos de fácies da Formação Cerradinho (Grupo Corumbá). Contato discordante 
entre o embasamento cristalino e os arcóseos finos se intercalando com argilitos (fotos a-b), 
arcóseos finos a médios com estratificação cruzada (fotos c-d), folhelhos e siltitos se intercalando 
com camadas finas de calcários graistones (fotos e-f).
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Figura XII.6 – Afloramentos com concreções ferruginosas da superfície de aplainamento Pedra Branca sobre o 
embasamento do Complexo Rio Apa (fotos a-c) e sobre os arcóseos da Formação Cerradinho, Grupo Corumbá 
(fotos d-f;). 
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XII.4.2.4 - Formação Bocaina

A Formação Bocaina ocorre em toda a área, 
com exceção da porção nordeste, distribuindo-se 
tanto como restos sobre as unidades inferiores, 
como em camadas foliadas e dobradas numa 
faixa que vai do centro-norte até o sudeste 
da área. Correa et al. (1976) consideram esta 
formação como constituída por uma sequência 
de calcários e dolomitos e a subdividiram em 
membros calcítico e dolomítico. Boggiani (1997), 
em sua análise estratigráfica da bacia Corumbá, 
fez uma síntese das fácies da Formação 
Bocaina, dividindo-as em seis, a saber : i) psoid 
rudstone; ii) rochas fosfáticas; iii) dolomitos 
estromatolíticos; iv) mudstones alternados 
com silexitos; v) flakestones; vi) mudstones 
dolomíticos estratificados; vii) estromatólitos 
LLH (Figuras XII.7 a XII.11). Caracterizou esta 
unidade como depositada numa extensa planície 
de maré com transição para leste para a borda 
da plataforma marinha. Segundo este autor 
um nível de fosforito ocorre, sendo este o mais 
antigo da Bacia Corumbá, associado ao topo da 
Formação Bocaina, o qual foi posteriormente 
retrabalhado durante rebaixamento do nível do 
mar, com os clastos de fosforito redepositados 
em zona de talude.  Este autor ainda relata uma 
segunda camada fosfática relacionada a estreitos 
níveis de fosforito intercalados com ritmitos da 
Formação Tamengo. As três fácies do topo foram 
verificadas na Fazenda Ressaca, sendo que a 
fácies de psóides rudáceas (rudstones) configura 
um guia para a prospecção de fosfato, porque 
apesar de fina é persistente na área.

Os fácies de estromatólitos LLH (laminações 
ligadas lateralmente) apresentam-se em 
pseudocolunas contínuas verticalmente e 
lateralmente separadas por fraturas verticais 
paralelas entre si (Figuras XII.7a, b, c, d e f). Os 
estromatólitos apresentam laminação de 2 a 3 

mm de espessura com alternância de lâminas 
dolomíticas e lâminas de sílica ressaltadas 
pela dissolução. Em planta, as pseudocolunas 
apresentam-se circulares, com 3 a 4 cm de 
diâmetro, na forma de padrão “caixa de ovos” 
(Figura XII.7 - foto c)

A fácies de mudstones dolomíticos 
estratificados é caracterizada por mudstones 
dolomíticos com estratificação plano-paralela 
formando estratos uniformes com 1 a 2 cm de 
espessura e dezenas de quilômetros de extenção 
lateral, caracterizando grande parte da base 
da Formação Bocaina (Figura XII.7). A fácies de 
flakestones é descrita para conclomerado com 
interclastos carbonáticos na forma de placas com 
bordas angulosas. O grau de retrabalhamento 
das placas é relativamente baixo, podendo 
ser ausente, apenas com faturamento das 
camadas e pequeno ou nenhum deslocamento 
(Figuras XII.8a, b, c, d e f). Ocorrem na forma de 
placas imbricadas, indicando retrabalhamento 
relativamente maior, sem no entanto misturar 
materiais de diferentes composições litológicas. 
Já a fácies de mudstones dolomíticos alternados 
com silexitos é formado por dolomitos maciços 
na base com gradativo aumento de intercalações 
de camadas centimétricas de silexito com 
predominância destas no topo (Figura XII.8). Os 
dolomitos são maciços de cor cinza escura e os 
silexitos brancos e incolores. A ocorrência dos 
silexitos, em lâminas alternadas com camadas de 
mudstones dolomíticos, sugere silicificação sob 
condição diagenéticas precoces, provavelmente 
na interface água/sedimento, onde a sílica teria 
sido concentrada pela evaporação. Segundo 
Araujo et al. (1982), a silicificação das rochas 
dolomíticas da Formação Bocaina é uma de suas 
características mais marcantes. São dolomitos, 
calcários dolomíticos e calcarenitos dolomíticos 
muitas vezes silicificados e localmente 
brechados.
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Fácies de rochas fosfáticas ocorrem na forma 
de camadas centimétricas de microfosforito 
(rocha fosfática com predominância de 
fluorapatita de granulometria fina), formando, 
por vezes, lentes mais espessas. Em amostras 
de rochas fosfáticas da Fazenda Ressaca (Sallun 
Filho et al., 1997) identificam estruturas 
microscópicas globulares interpretadas como 
microfósseis. Os microfosforitos são encontrados 
também na forma de massas disformes 
associadas a estromatólitos. Fácies de dolomitos 
estromatolíticos exibem estromatólitos 
colunares (3 a 10 cm de largura), não ramificadas, 
apresentando laminação convexa e lisa (Figuras 
XII.9a, b, c, d e f).

O fácies de psoid rudstone é empregado para 
descrever grãos envelopados com diâmetro 
superior a 2 mm (Figuras XII.10a, b, c, d e 
f). Os psóides encontrados nesta fácies são 
elipsoidais, apresentam eixo maior com 2 a 3 
mm de comprimento, 1 mm de largura e perfeita 
laminação concêntrica. 

Os dolomitos exibem coloração cinza claro 
a esbranquiçada, aspecto maciço, granulação 
muito fina, com manchas róseas, estratificação 
pouco visível, porém quando observada é do 

tipo plano paralela, com espessuras que variam 
de decimétricas a métricas. Esta estrutura é 
evidenciada por lentes métricas arenosas. Entre 
as estruturas singenéticas mais comuns aos 
dolomitos e calcários dolomíticos da Formação 
Bocaína estão as oolíticas e pisolíticas (psóides 
gigantes). Localmente ocorrem ainda estruturas 
estromatolíticas associadas à camada de 
fosforito. Os psóides apresentam diâmetros que 
variam entre 4 a 7 mm e ocorrem concentrados 
em camadas de calcarenitos finos com cerca de 
10 a 15 cm.

Rochas dolomíticas brechadas estão 
posicionadas no topo da Formação Bocaina 
e se intercalam com camadas métricas de 
calcarenitos. Dolomitos brechados mostram-
se com matriz muito fina e com abundantes 
fragmentos angulosos (1 – 10 cm) a semi-
arredondados de dolomitos de coloração bem 
mais clara que a matriz que exibe coloração 
cinza mais escura.

Calcarenitos dolomíticos ocorrem como 
intercalações locais nos dolomitos e distinguem-
se pela presença de grãos de quartzo. Quando 
dobrados são silicificados.
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Figura XII.7 – Afloramentos de fácies estromatólitos LLH (fotos a-c) e de fácies mudstones (dolomito laminado, 
fotos d-f) da base da Formação Bocaina (Grupo Corumbá).
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Figura XII.8 – Afloramentos de fácies flakestones (fotos a-c) e de fácies mudstones alternando-se com silexitos 
(fotos d-f) da Formação Bocaina (Grupo Corumbá).
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Figura XII.9 – Afloramentos de fácies dolomito com laminação algáceas (fotos a-c) e; de fácies dolomito 
estromatolítico e fosfático (fotos d-f) da Formação Bocaina (Grupo Corumbá).
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Figura XII.10 – Afloramentos de fácies psoid rudstones (fotos a-f) da Formação Bocaina (Grupo Corumbá).



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

510

Figura XII.11 – Estratigrafia do Grupo Corumbá. O quadrado vermelho dá destaque ao posicionamento 
estratigráfico das rochas fosfáticas (modificada de Boggiani 1997).

Em recente estudo da dolomitização e 
fosfogênese na Formação Bocaina para o 
Grupo Corumbá, Fontaneta (2012) descreveu 
que essa unidade é composta essencialmente 
de dolomitos com abundantes estruturas 
microbianas e rochas fosfáticas sedimentares 
no topo da sucessão sedimentar. A autora 
individualizou quatro fácies sedimentares 
nesta Formação (Figura XII.12): i) grainstones 

(oolíticos e pisolíticos); ii) mudstones; iii) 
boundstones (estromatólitos colunares, pseudo-
colunares ou em forma de esteiras microbianas); 
iv) brechas intraformacionas com estruturas 
tepees. Segundo a autora, representariam um 
paleoambiente lagunar raso, com conexões 
restritas ao mar aberto, com paleoceano para 
leste (Figura XII.13).

Fontaneta (2012) sugere dois processos para 
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a gênese dos dolomitos da Formação Bocaina: 
i) os dolomitos são primários, formados por 
bioindução em sedimentos ricos em matéria 
orgânica, por processo de metanogênese; 
ii) os dolomitos são secundários, formados 
por substituição de calcita ou aragonita na 
eodiagênese, pela elevada taxa de evaporação 
e refluxo das águas oceânicas, ricas em Mg. A 

autora considera também duas possibilidades 
para a gênese dos fosforitos: i) os fosforitos 
formaram-se contemporaneamente aos 
dolomitos, ou seja, tanto os dolomitos quanto os 
fosforitos foram bioinduzidos; ii) fosforitos foram 
gerados na eodiagênese em sedimentos ricos em 
matéria orgânica, a qual seria responsável por 
disponibilizar fósforo para as águas intersticiais.

Figura XII.12 - Coluna estratigráfica do topo da Formação Bocaina e base da Formação Tamengo com base em 
dados da Fazenda Ressaca (Fontaneta, 2012)
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Figura XII.13 – Bloco diagrama esquemático com modelo de distribuição de fácies da Formação Bocaina, 
mostrando ambiente lagunar raso com conexões restritas (canais de maré) ao mar aberto e ambiente de 
fosfogênese (Fontaneta, 2012).

XII.4.2.5 - Formação Tamengo

A Formação Tamengo é caracterizada por 
calcários calcíticos carbonosos de marcante cor 
preta, por vezes dolomíticos, com teores de 
MgO inferiores a 5% (Boggiani 1997). Os termos 
litológicos mais característicos da Formação 
Tamengo são calcários negros acamadados. Na 
base da formação esses calcários se intercalam 
com folhelhos, siltitos e arenitos finos. Os 
calcários calcíticos iniciam com pacotes de 
ritmitos, caracterizados por finas camadas 
de calcário negro intercalados por folhelhos 
escuros e/ou calcarenitos finos. Em níveis 
médios e superiores, esta unidade apresenta 
abundantes ocorrências de fósseis metazoários. 
Os calcários calcíticos negros são quase 
sempre finamente cristalinos com raros cristais 
milimétricos de calcita euédrica. A estratificação 
mais comum é plano-paralela ou laminar. Na 

base da Formação Tamengo ocorrem calcários 
calcíticos brechados, com fragmentos angulosos 
(1 a 5 cm) de dolomitos e fosforito. Em função 
provavelmente dos fenômenos tectônicos 
regionais esses calcários calcíticos com brechas 
intraformacionais mostram-se deformados 
(fragmentos rotacionados) por zonas de 
cisalhamento.

A Formação Tamengo ocorre na área 
selecionada na parte sudeste, nas proximidades 
da estrada que liga Bonito a Bodoquena e está 
representada principalmente, por brechas 
intraformacionais e ritmitos. As brechas são 
constituídas por clastos, em sua maioria, 
provenientes de rochas da Formação Bocaina, 
inclusive fosforito o que as tornam também 
um guia para a prospecção de fosfato. Afloram 
em forma quase contínua ao norte da cidade 
de Bonito até o córrego Olaria, constituem 
um extraordinário nível litoestratigráfico, 
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que pode ser seguido descontinuamente 
até Corumbá. Os ritmitos são formados por 
intercalações centimétricas a milimétricas 
de argilitos, folhelhos carbonosos e algumas 
vezes microfosforito. Essas rochas apresentam 
características muito semelhantes ao minério 
de fosfato de Patos de Minas (MG) e foram 
investigados pela CPRM, que realizou pesquisa 
de fosfato para a CODESUL (Luz et al., 1980).

Os calcários calcíticos da Formação Tamengo 
são homogêneos e extremamente puros em 
carbonatos (com até 60% de CaO), características 
que favorecem sua exploração na fabricação de 
cal e cimento e no uso como corretivo de solo e 
na indústria química.

Boggiani (1997) subdividiu a Formação 
Tamengo em nove fácies com características 
peculiares, do topo para a base: i) rudstone 
com Cloudina; ii) oóid grainstone; iii) oncóid 
rudstone; iv) ritmitos; v) rudstone com 
clastos arredondados; vi) mudstone calcíticos 
pretos; vii) margas carbonosas; viii) brechas 
intraformacionais e ; ix) quartzo arenitos, 
conforme quadro XII.2.

Entretanto, neste trabalho não foram 
identificadas as fácies de quartzo-arenitos, 
rudstones com clastos arredondados, margas 

Quadro XII.2 - Síntese das fácies da Formação Tamengo (Simplificado de Boggiani, 1997).

FÁCIES DESCRIÇÃO ESTRUTURAS SEDIMENTARES
Rudustones com coudina Fósseis de coudina maciça
Oncoid rustones Oncóides (2-4 mm de diâmetro) maciça
Ooid grainstones Oóides e fósseis cloudina maciça
Ritmitos Pares rítmicos de mudstones e folhelhos 

carbonosos, intercalação de camada de 
microfosforito, ocorrência de Corumbella.

Estrutura interna maciça

Margas carbonosas Micrita e matéria orgânica Laminação plano-paralelo
Mudstones calcíticos pretos micrita maciça
Rudstones com clastos 
arredondados

Clastos arredondados centimétricos de 
carbonatos

granodecrescente

Brechas intraformacionais Clastos de tamanho e litologia diversas Maciça e gradacional
Quartzo-arenitos Grãos arredondados de quartzo, esféricos e 

bem selecionados
maciça

carbonosas e oncóides rudstones.
As rochas das fácies de brechas 

intraformacionais são facilmente identificáveis 
por apresentarem matriz micrítica escura a 
preta e clastos de coloração clara, tamanhos e 
formas diversificadas (Figura XII.14). Os clastos 
são constituídos de dolomito, calcário, silexito, 
fosforito e ooide grainstone, nesta ordem de 
frequência. São angulosos e suas dimensões 
variam desde milímetros até decímetros. Esta 
fácies grada lateralmente para a fácies de 
rudstones com clastos arredondados. Na Fazenda 
Ressaca foi descrito como uma alternância das 
fácies brechas intraformacionais e a possível 
fácies de Rudstones com clastos arredondados. 
Esta última fácies descrita como um calco-
arenito, médio a fino, esbranquiçado e friável.

A fácies de mudstones calcíticos pretos 
ocorre na forma de camadas centimétricas a 
decimétricas de grande continuidade lateral 
exibindo aspecto maciço (Figura XII.15). 
Apresentam cor preta e possuem comumente 
veios de calcita branca. Devido à presença de 
matéria orgânica, a qual fornece a característica 
cor preta, estes mudstones são interpretados 
como depositados em águas pouco agitadas e 
anóxicas.
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Figura XII.14 – Afloramentos de fácies brechas intraformacionais com clastos de dolomitos (fotos a-b); clastos 
de silexitos (foto c); clastos de dolomitos e fosforitos (foto d) e ; clastos de dolomitos e ooides grainstones 
(fotos e-f) da Formação Tamengo (Grupo Corumbá).
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Figura XII.15 – Afloramentos de fácies mudstones calcítico preto (fotos a-f) da Formação Tamengo (Grupo 
Corumbá).
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As fácies de ritmitos são formadas por pares de 
camadas centimétricas de mudstones calcíticos 
pretos alternados com camadas de folhelhos 
carbonosos (Figura XII.16), sendo que esses são 
intemperizados facilmente para material argiloso 
de cor amarelada. Ocorrem intercalações de 
camadas centimétricas de microfosforito maciço 
(Boggiani, 1997). As ocorrências de fosfato 
pesquisadas pela CPRM (Luz et al., 1980) ao 
norte de Bonito (ex.: Fazenda Machadinho ou 
Colina) na forma de camadas e nódulos de rocha 
fosfática intercaladas em folhelhos, segundo 
Boggiani (1997), são também associados a esse 
fácies. São nestes ritmitos que são encontradas 
as concentrações de Corumbella (Zaine, 1991) na 
forma de dois níveis bem característicos, um na 
base do pacote e outro na porção superior, sendo 
este último associado a camada de 1 a 2 cm de 
microfosforito (Boggiani, 1997). Os níveis ricos 
em carapaças inteiras de Corumbella, associados 
às camadas de fosforitos (hardground) podem 
representar superfície de inundação máxima, 
durante as quais, a pausa na sedimentação 
teria propiciado a formação das camadas de 
fosforitos. A presença de Vendotaenídeos 
descrito por Zaine (1991) confere às camadas 
idade Vendiana a Tommotiana.

A fácies de ooide grainstones é caracterizada 
por camadas de aspecto maciço com 1 a 2 m 
de espessura, cujos clastos são em sua maioria 
oóides (Figura XII.17). Os oóides são elipsoidais, 
com dimensões do eixo maior entre 1,5 e 2,0 
mm e dimensões do eixo menor variando de 
0,5 a 1,0 mm.  Os oóides da Formação Tamengo, 
ao contrário dos psóides da Formação Bocaina, 
não apresentam laminação concêntrica 
perfeita (Figura XII.17). Juntamente com os 
ooids são também encontrados fragmentos de 
exoesqueletos de cloudina.

A fácies de oncóides rudstone ocorre em 
morrarias situadas a sudoeste da cidade de 

Corumbá, constituída por rudstones cujos 
clastos são de oncóides com tamanho variando 
de 2 a 4 mm. A matriz perfaz 10 % e exibe 
incipiente estratificação plano-paralela. Estes 
oncóides representam a única evidência de 
atividade microbiana na Formação Tamengo, a 
qual teria sido predominantemente plantônica, 
em contraste à abundância de estromatólitos e 
de laminação algácea constatada na Formação 
Bocaina. 

As fácies de rudstones com Cloudina 
ocorrem na forma de camadas tabulares, de 
espessuras métricas, sem estruturação interna, 
predominando no topo da Formação Tamengo. 
Esta fácies é constituída por exoesqueletos 
milimétricos completo de Cloudina em meio 
a matriz micrítica, havendo concentrações de 
fósseis em camadas decimétricas (Figura XII.18). 
Os fósseis de Cloudina da Formação Tamengo 
apresentam a forma de tubos de paredes lisas 
com extremidade aberta, mais larga e a outra 
afunilada, fechada. O fóssil Cloudina representa o 
mais antigo esqueleto de metazoário conhecido 
e ocorrem em sucessões neoproterozoicas de 
diversas localidades, como na Namibia, China, 
EUA e Penísula Ibérica (Boggiani, 1997).

XII.4.2.6 - FORMAÇÃO GUAICURUS 

A Formação Guaicurus compreende um 
espesso pacote de sedimentos pelíticos do topo 
do Grupo Corumbá. Ocorre na região nordeste 
da área trabalhada e está representada por 
xistos e filitos, produtos de metamorfismo dos 
folhelhos originais. Estas rochas foram descritas 
como pertencentes ao Grupo Cuiabá por 
Nogueira et al. (1978). A Formação Guaicurus 
se destaca pela ocorrência de apenas um tipo 
de fácies sedimentar conhecida, constituída por 
folhelhos (Figura XII.19).
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Figura XII.16 – Afloramentos de fácies ritmitos (fotos a-f) da Formação Tamengo (Grupo Corumbá). Fóssil 
de Corumbella werneri nos ritmitos da margem esquerda do Rio Paraguai (Eco parque Cacimba da Saúde, 
Corumbá, MS).
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Figura XII.17 – Afloramentos de fácies ooide grainstones (fotos a-f) da Formação Tamengo (Grupo Corumbá). 
Localidade de Fazenda Margarida, Jardim, MS.
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Figura XII.18 – Afloramentos de fácies rudstones com Cloudina (fotos a-f) da Formação Tamengo (Grupo 
Corumbá). Localidade Pedreira Corcal, Corumbá, MS.
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Figura XII.19 – Afloramentos de folhelhos da Formação Guaicurus (fotos a-f), Grupo Corumbá.
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XII.5 - MINERALIZAÇÃO - PRINCIPAIS RESULTADOS 
ALCANÇADOS

Os trabalhos de prospecção foram iniciados 
com um reconhecimento dos locais pesquisados 
pela CPRM entre 1980 e 2010, verificando-
se que os sítios selecionados para pesquisa 
estavam localizados na zona de transição entre 
as Formações Bocaina e Tamengo, do Grupo 
Corumbá.

As brechas intraformacionais da base da 
Formação Tamengo, marcam bem a borda da 
plataforma e sua proximidade com as camadas 
de fosforito de topo da Formação Bocaina, das 
quais contêm freqüentes clastos angulosos, 
subcentimétricos a centimétricos, de rochas 
carbonáticas, fosforitos e grãos de quartzo, 
soldados num cimento micrítico cinza escuro. 
Ocorrem em forma descontínua ao longo 
da rodovia Bonito – Bodoquena. A partir da 
determinação dessa fácies fosfatada e seu 
ambiente de deposição, partiu-se para execução 
de perfis leste – oeste, perpendiculares à direção 
da borda da plataforma.

Num perfil de solo efetuado por Justo 
et al. (2000), paralelo ao limite norte da 
Fazenda Ressaca com a Fazenda Primavera, foi 
encontrado um afloramento de fosforito com 
extensão aproximada de 15 m, apresentando 
as seguintes características: rocha de cor preta 

(marrom com manchas cinza azuladas na 
superfície alterada), dura, maciça, às vezes com 
estratificação incipiente, textura amigdalóide e 
fratura conchoidal. Estudos de difração de raios 
X para identificação mineralógica do fosfato 
determinou tratar-se de um mineral do grupo 
da apatita, provavelmente fluorapatita ou 
hidroxiapatita.

Análises químicas de rochas (amostras VC-
R-20 a VC-R-966-C) das Fazendas Ressacas, 
Veneza, Nova Alegria e Guajuvira revelaram 
teores elevados de P2O5 (Quadro XII.3).

XII.5.1 – As ocorrências da Serra da Bodoquena

As ocorrências de rochas fosfáticas associadas 
com o Grupo Corumbá, na Serra da Bodoquena, 
ocorrem alinhadas segundo um trend principal 
norte – sul. Aplicando-se um modelo clássico 
de plataforma carbonática para os sedimentos 
precipitados químicos este trend norte-sul atual, 
corresponderia ao antigo ambiente de borda de 
plataforma (posição dos recifes e acumulados 
orgânicos) e rampa (posição dos turbiditos e 
abundantes brechas de fluxos).

As principais ocorrências estão distribuídas 
entre cinco folhas cartográficas denominadas 
Fazenda Margarida, Rio Perdido, Vila Campão, 
Coronel Juvêncio e Corumbá ocorrem ao longo 
do contato entre as Formações Bocaina e 
Tamengo (Figura XII.20).

AMOSTRAS P2O5   (% em peso) LOCALIDADE MÉTODO
VC-R-20 41,20 Fazenda Ressaca XRF79C
VC-R-21 30,11 Fazenda Ressaca XRF79C
VC-R-56-B 37,04 Fazenda Veneza XRF79C
VC-R-57-B 40,22 Fazenda Veneza XRF79C
VC-R-122-A >10.000 ppm Fazenda Nova Alegria ICP95A
VC-R-122-B >10.000 ppm Fazenda Nova Alegria ICP95A
VC-R-966-C 15,85 Fazenda Ressaca Norte ICP95A
VC-R-191-A 43,00 Fazenda Guajuvira ICP95A

Quadro XII.3 – Resultado de algumas amostras de rocha da Serra da Bodoquena, MS.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

522

Figura XII.20 - Principais áreas com ocorrências de fosfato no Grupo Corumbá. Mapa geológico da 
Folha Vila Campão (modificado de Oliveira et al., 2014).
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XII.5.1.1 – Ocorrências de Fosfato na Folha 
Corumbá

A sinclinal da Morraria do Sajutá encontra-
se a sudoeste da cidade de Corumbá, e engloba 
as fazendas Sajutá e Moenda (Figura XII.21), 
junto à divisa com a Bolívia (Folha Corumbá – 
SE.21-Y-D-II). A estratigrafia desta sinclinal inicia-
se com um arenito conglomerático da Formação 
Urucum (Grupo Jacadigo) na parte central da 
sinclinal (Figura XII. 22, XII.23; XII.24). Logo 
acima ocorrem os depósitos de dolarenitos e 
dolomitos estratificados. Ocorrem as principais 
fácies da Formação Bocaina conforme mostrado 
no quadro abaixo. Entre os principais litofácies 
destaca-se espesso pacote de dolomito com 
esteiras microbianas, estromatólitos, dolarenito 
com abundantes oóides, camadas de dolomitos 
com extensas brechas intraformacionais, 
algumas com fragmentos de fosforito (Figura 
XII.25). 

Foram coletadas poucas amostras de rocha 
que pudessem avaliar melhor o potencial deste 
alvo. Os teores de fosfato encontrados nas rochas 
dolomíticas da Formação Bocaina coletadas, na 

Quadro XII.4 - Síntese das fácies da Formação Bocaina (Simplificado de Boggiani, 1997).

FÁCIES DESCRIÇÃO ESTRUTURAS SEDIMENTARES
Psóide rudstones Oóides > 2 mm, córtex concêntrico

Rochas fosfáticas
microfosforitos maciços, 
estromatólitos e laminações algáceas 
fosfatizadas 

maciça e estromatolítica

Dolomitos estromatolíticos laminações algáceas, estromatólitos 
bulbosos e colunares

maciça, laminada e estromatolítica

Mudstones alternados com silexitos
camadas centimétricas de mudstones 
dolomíticos alternadas com camadas 
de silexito incolor

estratificação plano-paralela

Flakestones brecha carbonática com clastos na 
forma de placas

placas imbricas tepees

Mudstones dolomíticos estratificados Estratificação plano-paralela estratificação plano-paralela

Estromatólitos LLH
Espesso pacote basal de estromatólitos 
com laminação ligados lateralmente 
(LLH) formando pseudocolunas

estromatolítica

sinclinal da Morraria do Sajutá, variam desde 
0,10 até 1,47 % em peso. Num perfil de solo, 
em área alagadiça durante o período chuvoso 
(denominado de cavernas das onças), obteve-
se cerca de sete análises com teores acima 
de 10.000 ppm (Figura XII.25). As rochas nas 
proximidades apresentaram valores que variam 
entre 1400 a 5000 ppm. O item xx apresenta os 
resultados do levantamento geoquímico de solo 
para este alvo.

Ocorrem quase que todos os fácies da 
Formação Bocaina nesta área. Desde espessos 
pacotes de estromatólitos LLH, mudstones 
estratificados, flakestones, rochas fosfáticas a 
psóides rudstones. As rochas predominantes 
são dolarenitos fino a médio com conteúdo de 
oóides e abundantes brechas intraformacionais 
de dolomitos cinza claro com fragmentos de 
dolomitos rosados.

Foram descritos fragmentos de fosforito 
de cor preta (Figura XII.26), estromatólitos 
colunares e com estrutura dômica em 
afloramentos de dolomitos de Porto Morrinho, 
próximo da cidade Corumbá.
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Figura XII.21 – Mapa geológico da região de Corumbá, MS., onde estão inseridas as fazendas Sajutá/Moenda 
e a localidade de Porto Morrinho (modificado de Lacerda Filho et al., 2006).
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FiguraXII.22 – Perfil esquemático da sinclinal da Morraria do Sajutá, nas fazendas Sajutá, Moenda e São 
Domingos, município de Corumbá, MS. Esta estrutura está orientada aproximadamente norte- sul (N05°;30°SE 
e outra N-S;25°NW).



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

526

Figura XII.23 – a) Fotografia mostrando o contato entre o arenito conglomerático (Formação Urucum) na base 
da estrada e a capa de carbonatos (cap carbonate) no morro de fundo; (foto a). Afloramentos de detalhe dos 
paraconglomerados da Formação Urucum (fotos b-d) e logo acima dos paraconglomerados, a foto mostra o 
espesso pacote de e dolomito laminado da Formação Bocaina na Fazenda Sajutá (fotos e-f).
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Figura XII.24 – a, b e c) Abundantes brechas intraformacionais (fácies flakestones) em matriz de dolarenitos 
com fragmentos (até 10 cm) de dolomito rosado, na localidade de cavernas das onças; d) Dolarenito médio 
com psóides gigantes (fácies psoid rudstones); e) brecha intraformacional com fragmento de fosforito 
preto(base da Formação Tamengo); f) Dolarenito médio a grosso com textura tipo “vug”.
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Figura XII.26 – a) e b) Camadas de folhelho e margas que separam as colunas de estromatólitos (gênero 
conophyton) e camada de dolomito estratificado no topo, margem do Rio Paraguai junto a BR-376 (Porto 
Morrinhos, Corumbá, MS) ; c) dolomito rico em esteiras microbianas (microbialito ); d e e) colunas em espiral 
de estromatólitos do gênero conophyton do mesmo afloramento (base) , ; f) fragmento de fosforito de cor 
preta em dolomito.
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XII.5.1.2 – Ocorrências de Fosfato na Folha 
Coronel Juvêncio (SF.21-X-A-I)

Na Folha Coronel Juvêncio (SF.21-X-A-I) foi 
verificada a ocorrência de fósforo nas Fazendas 
Nossa Senhora Aparecida, Jadáia, Recanto e 
Montana. O teor em P no solo foi muito baixo, 
variando desde 1000 a 1.900 ppm. Os melhores 
valores encontrados foram no perfil de solo, 
valor de 1125 até 3860 ppm (Figura XII.27).

Nestas áreas predominam rochas 
dolareníticas a dolomíticas, porém sem a 
presença significativa de microbialitos (esteiras 
microbianas) ou estromatólitos. São espessos 
pacotes de dolomito estratificado, mudstones 

alternados com silexitos da Formação Bocaina 
(Figura XII.28) com direção N10°W, mergulhando 
25°SE, como no caso da Fazenda Nossa Senhora 
Aparecida (Figura XII.29). Foram encontrados as 
rochas da fácies de mudstones calcítico preto.

Na Fazenda Montana ocorrem alguns 
exemplares de fácies sedimentares indicando 
um ambiente de deposição transicional entre as 
Formações Bocaina e Tamengo, com intercalação 
de ribbonites e formação ripples, estrutura de 
tepee e debris flow (Figura XII.30), mostrando 
a presença de um ambiente de baixa energia, 
que sofreu exposição subaérea (intermaré a 
supramaré), ambiente de lagoa com barra de 
canais.

Figura XII.27 – Perfil geológico nas camadas de fácies mudstones (dolomitos estratificados) laminados, 
mudstones alternado com silexitos (Formação Bocaina) e mudstones calcítico preto (Formação Tamengo) na 
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, município de Bodoquena, MS.

Figura XII.28 - Perfil de geoquímica de solo para fósforo (P) na Fazenda Nossa Senhora Aparecida. 
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Figura XII.29 – a ) Grande paredão (15 a 20 m) de dolarenito  na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, município 
de Bodoquena, MS; b, c e d)  espessos pacotes de mudstones dolomíticos  laminados com mergulho suave 
para SE (N10E;20SE); e e f) Mudstones alternado com silexito.
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Figura XII.30 – a) Estruturas sedimentares em calcário se intercalando com siltito em textura ribbonite, Fazenda 
Montana, Bodoquena, MS e textura de tepee (Calcario Bodoquena, Jardim). c e d) ripples caracterizando 
ambiente sedimentar de baixa energia com granulometria fina ; e) flame structure– ; f) brecha de fluxo – 
debris flow breccia.
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XII.5.1.3 – Ocorrências de Fosfato na Folha Vila 
Campão (SF.21-X-A-IV)

Na Folha Coronel Vila Campão (SF.21-X-A-
IV) foram verificadas ocorrências de fosfato 
nas fazendas Monte Negro, Furnas, Ressaca 
Norte, Distrito de Morraria do Sul, Arco-íris, São 
Jorge, Raio de Sol, Nova Alegria, Guajuvira e nos 
Assentamentos Campinas e Guaicurus.

Nesta folha se concentram um grande 
número de ocorrências de fosfato e onde foram 
encontrados os maiores teores (entre 40 e 43% 
de P2O5). 

No trabalho desenvolvido em Justos (2000), 
na Fazenda Ressaca, foram descritos  dois tipos 
de mineralização: o fosforito preto, considerado 
o mais importante, e o fosforito tipo microbrecha. 
Segundo este autor (op.cit.), o fosforito preto 
apresenta-se com textura amigdaloidal, 
maciço, com fratura conchoidal, muito duro, 
apresentando teores em torno de 38% de 
P2O5, associado a dolomitos estromatolíticos 
e dolomitos do topo da Formação Bocaina. 
Para as microbrechas salienta que as principais 
características são cor cinza escura, boa 
estratificação, presença de estruturas ovais 
subarredondadas, milimétricas, e frequentes 
fragmentos de estromatólitos, com teores em 
torno de 35% de P2O5. Também associada a 
dolomitos estromatolíticos e a estromatólitos do 
topo da Formação Bocaina.

Fontaneta (2012) descreve três fácies com 

fosfato na Fazenda Ressaca: fosforito,  rudstone 
pisolítico e conglomerado polimítico (Figuras 
XII.31 e XII.32). Segundo a autora (op.cit.), a fácies 
de fosforito é constituída predominantemente 
por um fosfolutito estratificado, além de fosforito 
alongado e fosfarenito. A fácies de rudstone 
pisolítico exibe uma das sub-fácies fosfática 
com partículas de fosfato arredondadas que por 
vezes apresenta laminação irregular concêntrica 
e por vezes com pelóides fosfáticos maciços. A 
fácies de conglomerado polimítico exibe clastos 
do embasamento granítico, dolomito, fosforito, 
calcário e silexito com matriz micrítica que é 
atribuída em diversos trabalhos a Formação 
Tamengo.

Na Fazenda Ressaca foi caracterizado através 
de sondagem, pela Mineradora Santo expedito, 
uma jazida com reserva na ordem de 1,3 Mt 
de fosfato com teor médio de 16 % de P2O5 
(Latorraca, comunicação pessoal).

Nos perfis geológicos na Fazenda Ressaca 
Norte, efetuados neste trabalho, foi encontrada 
uma sequência de fácies rudstone pisolítica 
(dolarenitos médio à grossos com abundantes 
ooides) e brechas intraformacionais com 
fragmentos de fosforito de cor negra (Figuras 
XII.33 e XII.34).

Num perfil geoquímico de rocha (Figura XII.35) 
numa região rica em brecha intraformacional 
com fragmentos angulosos de fosforitos os 
valores chegaram até 15,85 % em peso de P2O5.
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Figura XII.31 – a e b) Aspecto do fosfalutito com veios preenchidos por calcedônia (a -luz plana e b - nicóis 
cruzados ); c e d) possíveis pseodomorfos de gipso em matriz fosfática afanítica (geminação em cotovelo em c 
e radial em d); e e f ) aspecto geral do fosfarenito. Notar a heterogeneidade da granulação. Fonte: Fontaneta 
(2012).
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Figura XII.32 - a) Detalhe do contato entre a sub-fácies de mudstone maciço na base com a sub-fácies de 
rudstone pisolítico com fosfato, com destaque para as partículas escuras na sub-fácies 2 que correspondem 
às partículas fosfáticas; b e c) partículas fosfáticas em marrom presentes na sub-fácies rudstone pisolítico com 
fosfato. Fonte: Fontaneta (2012).
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Figura XII.33 – Perfil geológico em dolomitos da Formação Bocaina e brechas intraformacionais da base da 
Formação Tamengo direção N40°W, mergulhando 40°SW na Fazenda Ressaca.
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Figura XII.34 – Afloramentos de diamictitos associados a conglomerado polimítico, de cor verde escuro (fotos 
a e b) da Formação Puga, que formam a base do cap carbonato para região.  Camadas de dolarenitos de 
cor cinza claro (N40W;40SW) contendo fragmentos de fosforito negro (fotos c-f), que representam uma das 
ocorrências de fosfato na Fazenda Ressaca.
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Figura XII.35 – Perfil geoquímico de rochas para P2O5 (% em peso) na Fazenda Ressaca.

Numa campanha de sondagens (Figura XII.36) 
a empresa MINERBRAS S/A encontrou o minério 
primário na rocha dolomítica. Assim, podemos 
descrever inicialmente três formas de ocorrência 
do fosfato para a Fazenda Ressaca. 

i)    Minério primário ou pristine (Figura 
XII.36 – fotos c-f), que corresponderia a 
abundantes minerais de fluorapatita de cor 
caramelo cristalizadas junto com calcitas e 
dolomitas;

ii)     Fosforito saprolitizado (Figura 
XII.36 – fotos a-b) que representariam a rocha 
enriquecidada em fluorapatita em estado 
avançado de alteração;

iii)  Fosforito como clasto de brechas 
intraformacionais (FiguraXII.34 – fotos c-f), em 
rocha dolarenítica (base da Formação Tamengo). 
Está parecendo que em algum momento houve 
exposição e ressecamento do substrato e 
subsequente enchente, com remobilização de 

fragmentos a curta distância e redeposição, 
onde o assoalho rico em fosforito de cor preta 
foi arrancado por transgressão marinha e se 
formaram as brechas dolomíticas da Formação 
Tamengo

Na antiga Fazenda Colina, atualmente 
conhecida como Fazenda Machadinho, a norte 
de Bonito, ocorre um clássico exemplo dos 
dois tipos de minérios ocorrerem associados e 
separados cerca de 20 a 30 m (Figuras XII.37 e 
Figura XII.38). Ocorre o fosforito saprolitizado 
depositado simultaneamente com camadas de 
marga de direção N10°E, mergulhando 45°SE. 
Logo a seguir, cerca de 20 a 30 m ocorrem às 
brechas intraformacionais com fragmentos de 
fosforito de cor preta (Figura XII.37 – foto f).

O teor de fosfato nas rochas da Fazenda 
Colina variam de 0,48 até 4,76 % em peso de 
P2O5 (Figura  XII.39).

Ao microscópio as rochas dolomíticas 
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mostram-se com abundantes ooides e algumas 
com esteiras microbianas e a formação de 
fosforito (Figura XII.40). Alguns núcleos de 
oóides são compostos de fosforito e quartzo 
cristalino (Figura XII.40 fotos d-e) e suas bordas 
concêntricas têm composições que variam de 
calcita, dolomita ou sílica criptocristalina. As 
rochas com oóides balizam a camada de fosfato 
e representam um bom guia na prospecção de 
fosfato sedimentar na bacia Corumbá.

Na Fazenda Nova Alegria, foram 
encontradas grandes quantidades de brechas 
intraformacionais com abundantes fragmentos 
de fosforito de cor preta (Figura XII.41–foto 
f). No perfil aparecem rochas areníticas de 
granulometria grossa e folhelho da Formação 
Cerradinho (Figuras. XII.41b e XII.42) passando 

por dolomitos e brechas dolomíticas com fosfato.
As brechas intraformacionais da Fazenda 

Nova Alegria apresentaram teores de fósforo (P) 
que ultrapassam a 10.000 ppm.

Na Fazenda Guajuvira foi onde se encontrou 
o maior teor de fosfato (43,00 % em peso de 
P2O5) em um fosforito associado com uma marga 
(Figura XII.43-b foto d). Constitui um fosforito 
saprolitizado.  No perfil geológico os teores de 
fosfato encontrados foram de 5,96 % em peso 
de P2O5 em dolomito laminado (Figuras  XII.44 
e XII.45).

Foram encontrados valores relativamente 
elevados de fósforo em solo no Assentamento 
Campinas (> 10.000 ppm de P), sobre dolomitos 
laminados e brechas intraformacionais.
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Figura XII.36 – Imagens de afloramentos (fotos a-b) e de testemunhos de sondagens (fotos c-f) do depósito 
de fosfato da Fazenda Ressaca (Fotos cedidas pela empresa MINERBRAS S.A.). Fosforito saprolitizado de cor 
cinza claro a esbranquiçada com teor de P2O5 podendo chegar a 40% (fotos a-b). Testemunhos de sondagem 
do minério primário (fotos c-f) mostrando um fosforito avermelhado com > 30% P2O5 e traços de MnO.
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Figura XII.37 – a) Afloramento de dolarenito da Fazenda Colina ou Machadinho, Bonito, MS;b e c) detalhe das 
camadas de margas associadas a fosforito pristine; d)  dolarenito brechado com fragmento de estromatólito 
colunar ; e) amostra contendo abundantes ooides; e) brecha intraformacional com fragmentos de fosforito.
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Figura XII.38 - Perfil geológico esquemático da Fazenda Colina ou Machadinho, município de Bonito, MS.

Figura XII.39 - Perfil com teor de P2O5 (% em peso) para rochas da Fazenda Colina ou Machadinho.
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Figura XII.40 – a-e) fotomicrografas dos tipos petrográfcos de dolarenitos da Fazenda Coilna, Bonito, MS. 
Detalhes na variação composicional das camadas concêntricas dos ooides;f) trilhas de fluorapatitas entre 
grãos finos de carbonatos e sílica carcaterizando o fosforito primário (pristine).



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

544

Figura XII.41 – a e b) afloramentos de arenito de granulometria grossa e folhelho da Formaçao Cerradinho, 
Fazenda Nova Alegria, Bonito, MS; c) camadas de dolomito se intercalando com siltito em textura ribbonite; 
d) afloramento de dolomito ; e) fragmento rico em ooides em brecha intraformacional e; f) brecha rica em 
clastos de fosforito.
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Figura XII.42 -  Perfil geológico de oeste para leste da Fazenda Novo Horizonte para a Fazenda Nova Alegria, 
Bonito, MS.
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Figura XII.43 - a, b e c) Camada de dolarenitocom psóides gigantes da Fazenda Guajuvira município de 
Bonito, MS; d) detalhe de uma camada de marga e fosforito pristine (teor de 43,00% em peso de P2O5); e-f) 
intercalações de camadas de calcário e marga formando textura tipo ribbonite.
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Figura XII.44 – Perfil de rocha na Fazenda Guajuvira (MS-178), município de Bonito, MS.

Figura XII.45 – Diagrama de pontos amostrados na rocha (Distância em UTM) pelo teor de P2O5 (% em peso) 
na Fazenda Guajuvira, município de Bonito, MS.
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XII.5.2 – Discussão

Os sedimentos pelito – carbonáticos 
do Grupo Corumbá, na região da Serra da 
Bodoquena e adjacências, revelaram indícios e 
ocorrências expressivas de rochas fosforíticas, 
que podem ser enquadrados em dois tipos 
principais de depósitos de fosfato: tipo 
pristine e tipo retrabalhado. O fosfato tipo 
pristine foi depositado em ambiente de maré, 
raso, conforme presença de estruturas de 
microbialitos, estromatólitos, etc. Os clastos de 
fosforito associado ao conglomerado polimítico 
pode ter sido depositado em rampa carbonática.

Assim é que ilustramos um dos possíveis 
modelos de borda de plataforma carbonática 
para explicar a formação de dolomitos 
enriquecidos em fosfato. Esse trend que segue 
deste a Fazenda Colina passando por a Fazenda 
Guajuvira, Nova Alegria, Ressaca, Veneza e 
Assentamento Campinas indicam tratar-se de 
um antigo ambiente de borda de plataforma e 
rampa carbonática. Algumas das características 
principais é que todas apresentam:
i) Rocha de composição principal de dolarenitoa 
dolomito;

ii) Dolomitos estão sempre enriquecidos em 
ooides e microbialitos;
iii) Logo após os recifes ocorrem grande 
quantidades de brechas intraformacionais, 
inclusive com fragmentos de fosforito.

Aplicando-se o modelo de plataforma 
carbonática para a geologia da Folha Vila 
Campão (Figura XII.46) podemos inferir que 
os arenitos arcoseanos e conglomerado da 
Formação Cerradinho representaria a plataforma 
interior (Figura XII.47 imagem a) com intenso 
retrabalhamento das ondas leques aluviais. 
Logo após ocorrem grande extensão de calcário 
calcítico (Formação Cerradinho) sem nenhuma 
variação faciológica que seria um ambiente de 
lagoa interna (isolada). No final da plataforma 
viriam os dolomitos ricos microbialitos 
(estromatólitos e esteira microbianas) e 
ooides da Formação Bocaina onde foram 
formados os depósitos de fosfato (Figura XII.47 
imagem b). Finalizando com o topo da rampa 
carbonática onde ocorrem abundantes brechas 
intraformacionais inclusive com fragmentos de 
ooides e fosforito de cor preta.

Figura XII.46 – Diagrama esquemático de um corte leste – oeste na Folha Vila Campão – (SF-21-X-A-IV), 
mostrando a relação do embasamento cristalino (Complexo Rio Apa) com as camadas sedimentares do Grupo 
Corumbá. Os números são medidas de atitudes das camadas (direção e mergulho). 
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Figura XII.47 – Blocos diagrama esquemáticos de uma plataforma interna (a), borda de plataforma (com a 
formação de recifes e acúmulos de material orgânico) e rampa carbonática (c) com brechas intraformacionais 
(Modificada da Society for Sedimentar Geology -  SEPM, 2014).
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XII.6 - PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA REGIONAL

XII.6.1 - Sedimentos de Corrente

Na primeira parte do Projeto Fosfato Brasil 
foram coletadas 722 amostras de sedimentos 
de corrente e 655 de concentrados de minerais 
pesados. Os dados de sedimentos de corrente 
foram tratados segundo estatística univariada 
(Costa et al., 2011) que resultaram nas bacias 
anômalas descritas na figura XII.48.

No Projeto Fosfato Brasil não foi apresentada 
uma revisão dos dados de concentrado de 
minerais pesados, pois ainda se encontrava 
em fase analítica. Por este motivo, estamos 
acrescentando este dado nesta segunda fase do 
projeto.

XII.6.2 - Concentrado de Minerais Pesados

XII.6.2.1 – Amostragem e análise dos 
concentrados de bateia

Foram coletadas 655 amostras de concentrado 
de bateia cobrindo uma área de 8.051 km2 
da área de Bodoquena, resultando em uma 
densidade amostral de 1 amostra por 12km2. A 
amostragem foi distribuída ao longo do grupo 
Corumbá, constituído pelas formações Bocaina, 
Tamengo e Cerradinho, onde foram encontradas 
importantes ocorrências de fosforito, descritas 
no livro Parte I do Fosfato Brasil (Costa et al., 
2011). Mesmo sem uma resposta significativa 
para fosfato sedimentar, as coletas foram feitas 
no mesmo período e nas mesmas estações onde 
foi coletado o sedimento de corrente, levando-
se em consideração os melhores ambientes de 
concentração, por se constituir procedimento 
padrão da CPRM. O material foi concentrado 
por meio de bateia no campo (in situ), sendo as 
amostras enviadas para análise mineralométrica 
no laboratório da SGS GEOSOL.

XII.6.2.2 – Processamento dos resultados 
analíticos

Os resultados das análises mineralométrica 
de concentrado de bateia não foram submetidos 
a tratamentos estatísticos. Na análise foram 
encontrados 41 minerais, entre eles uma pinta 
de ouro de tamanho < 0,5 mm, muito poucas 
granadas, ilmenitas e espinélio kimberlíticos, 
barita e gahnita. Dentre os minerais encontrados, 
foram identificados minerais fosfáticos e afins 
como apatita, monazita, xenotímio e anatásio, 
representados graficamente por histograma na 
figura XII.49.

XII.6.2.3 – Resultados e discussões

Os minerais fosfáticos e afins são encontrados 
em toda a extensão do grupo Corumbá, onde foi 
feita a amostragem, variando de <1% até 25%. 
A apatita não delimita nenhuma zona anômala, 
apresentando apenas 17 pontos com < 1% e 01 
ponto com 1-5%, distribuídas ao longo de todo 
da área (Figura XII.50a). A monazita apresenta 
83 pontos com < 1%, 11 pontos com 1 - 5% e 2 
pontos com 5-25% , a sua maior concentração 
encontrasse na formação cerradinho, muito 
provavelmente por se tratar de um material mais 
argiloso (Figura XII.38b). O xenotímio apresenta 
22 pontos com <1% distribuídos ao longo de todo 
o grupo (Figura XII.51a). O anatásio tem ampla 
distribuição no corpo de todo o grupo, isso se 
deve por se tratar de uma unidade sedimentar, 
apresenta 388 pontos com 1%, 45 pontos com 
1-5% e 17 de 5-25% (Figura XII.51b).

Na área foi encontrada uma pinta de ouro de 
tamanho < 0,5 mm, com o valor de <1%. Este 
ponto encontra-se na formação Bocaina, a uma 
distância de 10,5km da cidade de Bodoquena, 
no município de Miranda.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

551

Figura XII.48 - Classificação dos teores de P, nas bacias de drenagem.
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Figura XII.49 – Frequência de alguns dos minerais na análise mineralométrica semi-quantitativa do concentrado 
de bateia da área de Bodoquena.

Figura XII.50 – Mapa com as amostras dos concentrados de bateia dos minerais: A) apatita e B) monazita.
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Figura XII.51 – Mapa com as amostras dos concentrados de bateia dos minerais: A) xenotímio e B) anatásio.

O concentrado de bateia não se mostra um 
método eficaz para delimitar áreas anômalas 
para fosfato de origem sedimentar da área de 
Bodoquena. Isto possivelmente se deve ao 
fato da mineralogia do minério fosfático ser a 
fluorapatita geralmente muito fina. Entretanto 
a faixa a oeste da Bacia do Paraná possui um 
potencial para corpos alcalino-carbonatíticos 
e, por este motivo, foi avaliado. Existe uma 
maior concentração dos valores mais altos da 
monazita na parte sul da área, possivelmente 
por contribuição do complexo Rio Apa.

XII.7 - PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA EM LINHAS 
DE SOLO EM ALVOS NO GRUPO CORUMBÁ 

XII.7.1. Localização e amostragem

Foi planejada a coleta de amostras de solo 

para investigar as anomalias identificadas em 
amostras de sedimento de corrente para o 
Projeto Fosfato do Brasil apresentadas na figura 
XII.48 (conforme resultados expostos em Costa et 
al., 2011), onde cinco áreas foram selecionadas 
para o detalhamento, figura XII.52. 

Os trabalhos de campo resultaram na coleta 
de 1568 amostras de solo e 111 duplicatas 
de campo distribuídas em alvos para fosfato 
relacionado às unidades litológicas do Grupo 
Corumbá. Nas estações a coleta das amostras 
de solo foi efetuada no horizonte B seguindo os 
procedimentos de campo adotados no Projeto 
Fosfato no Brasil.

A preparação e análise das amostras de 
solo foram realizadas nos laboratórios da SGS-
Geosol. O método analítico compreendeu 
a digestão multi-ácida da amostra total e 
análise por espectrometria de massa com 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

554

plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) e por 
espectrometria de emissão óptica (ICP-OES). 
Foram analisados 50 elementos químicos. Cinco 
amostras foram analisadas para P por ICP-EOS 

devido à alta dosagem deste elemento (maior 
do que o limite superior de detecção por ICP-
MS). 

Figura XII.52 - Mapa de localização das linhas de solo amostradas nos alvos do Grupo Corumbá.
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XII.7.2 - Tratamento das análises das amostras 
de solo do Alvo Corumbá

A análise da qualidade dos dados foi feita para 
toda a base de dados das amostras de controle 
(de campo e de laboratório). Todos os dados 
foram tratados como uma única população para 
a verificação das áreas com maior potencial 
para mineralizações. Por fim estas áreas foram 
detalhadas e estudadas separadamente para o 
estudo da distribuição nas linhas de solo.

O tratamento dos dados visou à confecção de 
mapas geoquímicos e de perfis de teores de P 
das linhas de solo para a indicação de alvos de P 
em áreas relacionadas aos sedimentos marinhos 
do Grupo Corumbá.

Para a construção dos perfis de solo criou-se 
a variável distância nas linhas de solo adotando-
se o marco zero a amostra situada mais a oeste 
e mais ao sul e considerando a distância entre as 
estações de coleta de cada linha.

O mapa de referência utilizado foi o Mapa 
Geológico do Mato Grosso do Sul, este mapa 
foi feito para a escala 1:1.000.000, incompatível 
com o nível de detalhe requerido,  e portando foi 
utilizado apenas para contextualizar a geologia 
da área levantada.

XII.7.2.1 - Estudo da qualidade das análises e da 
representatividade da amostragem

Para nortear o tratamento dos dados e 
verificar quais elementos podem ser tratados 

estatisticamente verificou-se a qualidade das 
análises e a representatividade da amostragem. 
O estudo baseou-se na observação dos gráficos 
Thompson-Howarth (TH) para as replicatas 
analíticas e na análise de variância dos pares de 
duplicatas de campo.

Gráficos TH para 77 pares de replicatas 
analíticas permitiram o estudo da repetitividade 
das análises e excluir elementos com problemas 
analíticos, figura XII.53. Só foram estudados 
elementos com < 10% de pares com valores 
qualificados,  assim elementos Ag, Au, B, Bi, Cd, 
Cs, Ge, Hg, Re, S, Se, Ta, Te foram  excluídos da 
análise. A análise dos gráficos TH dos demais 
elementos mostra que os elementos As, In, Mo, 
Na, Sn, Sb, W apresentam problemas analíticos.

A seguir foram analisados os 111 pares 
de duplicatas de campo, tabela XII.1. Foram 
selecionados elementos que tiveram um número 
de pares qualificados menor do que 10% e um 
valor da razão entre a média das variâncias entre 
os pares e a variância total (MVP/VT) menor 
do que 25%. O teste descartou os elementos 
Cu e Nb do grupo de elementos validados pela 
análise das replicatas analíticas. Como estes 
elementos apresentaram valores de MVP/VT 
próximos a 25% optou-se por não descartá-los 
do estudo estatístico. Assim serão investigadas a 
distribuição e as associações geoquímicas de 35 
elementos. 
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Figura XII.53 - Gráficos TH para replicatas analíticas (NP=77) de amostras de solo.
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Continuação Figura XII.53 - Gráficos TH para replicatas analíticas (NP=77) de amostras de solo.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

558

Continuação Figura XII.53 - Gráficos TH para replicatas analíticas (NP=77) de amostras de solo.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

559

Continuação Figura XII.53 - Gráficos TH para replicatas analíticas (NP=77) de amostras de solo.

% PVQ MVP VT MVP/VT RESULTADO % PVQ MVP VT MVP/VT RESULTADO

Al 0% 0,18 12,86 1% ACEITO Mn 0% 0,00 0,01 4% ACEITO

Ba 0% 3607,31 19267,20 19% ACEITO Nb 0% 18,14 67,87 27% EXCLUÍDO

Be 0% 0,17 2,62 7% ACEITO Ni 0% 14,87 377,73 4% ACEITO

Ca 0% 0,02 0,40 4% ACEITO P 0% 3130,70 189438,19 2% ACEITO

Ce 0% 290,28 1976,90 15% ACEITO Pb 1% 24,79 193,18 13% ACEITO

Co 0% 5,26 87,64 6% ACEITO Rb 0% 712,06 3405,14 21% ACEITO

Cr 0% 24,66 768,83 3% ACEITO Sc 0% 1,91 50,19 4% ACEITO

Cu 0% 44,55 157,59 28% EXCLUÍDO Sr 1% 57,37 1488,00 4% ACEITO

Fe 1% 0,07 4,57 1% ACEITO Tb 0% 0,01 0,16 8% ACEITO

Ga 0% 7,37 129,91 6% ACEITO Th 0% 3,81 58,01 7% ACEITO

Hf 1% 0,55 3,03 18% ACEITO Ti 1% 0,00 0,05 7% ACEITO

In 8% 0,00 0,00 10% ACEITO Tl 1% 0,01 0,11 14% ACEITO

K 3% 0,01 0,84 1% ACEITO U 0% 0,12 2,17 5% ACEITO

La 0% 29,23 314,93 9% ACEITO V 0% 124,59 5542,57 2% ACEITO

Li 0% 12,89 2779,79 0% ACEITO Y 0% 11,59 142,54 8% ACEITO

Lu 0% 0,00 0,03 10% ACEITO Yb 0% 0,15 1,40 11% ACEITO

Mg 0% 0,00 0,06 2% ACEITO Zn 0% 32,66 1811,40 2% ACEITO

Mn 0% 0,00 0,01 4% ACEITO Zr 6% 180,89 2545,80 7% ACEITO

PVQ: pares com valores qualificados, MVP: média das variâncias entre os pares e a VT: variância total.

Tabela XII.1 - Resultado da análise de variâncias das duplicatas de campo (NP= 111).
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XII.7.2.2 - Tratamento estatístico dos dados 
analíticos de amostras de solo

Foram calculados os parâmetros estatísticos 
dos elementos selecionados para o estudo 
da distribuição de seus teores, tabela XII.2. A 
distribuição dos teores mostra que os solos 
são dominantemente ferro aluminosos sendo 
o P, Ca, Sr os elementos com maior número de 
outliers do diagrama box-plot, figura XII.54.

O estudo dos histogramas, gráficos de 
probabilidade (Q-Q Plot) e gráficos Box-Plot 
mostra que a maioria dos elementos apresenta 
uma distribuição normal, figura XII.55. A 
distribuição dos elementos Ba, Ca, Li, P, Sr não 
é definida e a distribuição dos elementos Fe, 
Mn, Mg, Li e Zn sugerem a presença de mais de 
uma população. A transformação logarítmica 
dos dados foi adotada de forma a aproximar 
os dados à distribuição normal e proceder ao 
tratamento estatístico multivariado. Hg, Mn, Zr e 
Zn não apresentaram distribuição normal após a 
transformação, portanto não serão tratados por 
este método estatístico.

No dendrograma o P está associado aos 
elementos Ca e Sr e numa distância de ligação 
maior aos elementos Mg, Rb, K e Ba, esse grupo 
possivelmente está relacionado aos folhelhos e 

rochas carbonáticas enriquecidos em fósforo, 
figura XIIIX.56. A análise de grupamento também 
mostra elementos que estão relacionados 
à mineralogia dos solos desenvolvidos nas 
diferentes litologias do Grupo Corumbá. Os 
elementos Nb, Ti formam um grupo isolado e são 
encontrados em minerais primários resistentes 
ao intemperismo (residuais). Outro grupo maior 
pode estar relacionado a minerais secundários, 
formados nos processos de intemperismo, como 
óxidos e hidróxidos de Fe e argilo-minerais.

As anomalias do mapa de geoquímico do 
P foram representadas com base nos limiares 
do gráfico de probabilidade, figura XII.57. As 
anomalias de P nas áreas levantadas mostram 
alvos promissores em três das áreas (Áreas 1, 3 
e 4), tabela XII.3. 

A análise fatorial pelo método das principais 
componentes mostra que os elementos ligados 
a mineralização de fósforo estão relacionados ao 
Fator 3, sendo as cargas dos fatores mais elevadas 
para os elementos Ca, Sr e P, tabela XII.4. O mapa 
deste fator comprova alguns dos locais anômalos 
indicados no tratamento estatístico univariado 
do P e ainda amplia o número de áreas com 
potencial para mineralização de fósforo, Figura 
XII.58.
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Figura XII.57 - Mapa de anomalias químicas do P.
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Figura XII.58 - Mapa de escores do fator 3 (P-Ca-Sr).



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

570

Tabela XII.3 - Amostras de solo com anomalia de P (teor > LPROB).

No. de 
campo

No. de 
laboratóio

UTM E WGS84 
zona 21S

UTM N WGS84 
zona 21S P (ppm) Área

VC-L-738 HGM-236 404399 7857283 2737 1
VC-L-043 ICC0555 411974 7856501 3014 1
VC-L-755 HGM-255 405141 7857287 3038 1
VC-L-753 HGM-253 405054 7857343 3253 1
VC-L-737 HGM-235 404355 7857259 3325 1
VC-L-762 HGM-263 405440 7857100 3522 1
VC-L-754 HGM-254 405097 7857315 3530 1
VC-L-740 HGM-238 404495 7857323 3538 1
VC-L-752 HGM-252 405019 7857382 4138 1
VC-L-730 HGM-227 404313 7856952 4804 1
VC-L-744 HGM-243 404674 7857412 5742 1
VC-L-735 HGM-233 404288 7857185 5865 1
VC-L-765 HGM-266 405567 7857016 7200 1
VC-L-741 HGM-240 404545 7857335 8880 1
VC-L-743 HGM-242 404634 7857381 9901 1
VC-L-728 HGM-225 404357 7856759 10000 1
VC-L-729 HGM-226 404339 7856909 10000 1
VC-L-731 HGM-229 404280 7856990 10000 1
VC-L-734 HGM-232 404268 7857139 10000 1
VC-L-739 HGM-237 404446 7857304 10000 1
VC-L-742 HGM-241 404592 7857351 10000 1
VC-L-763 HGM-264 405481 7857073 10000 1
VC-L-803 HGM-308 512821 7779761 3317 3
LL-L-487 IBX-925 543009 7691733 2688 4
RG-L-236 IBY880 543144 7686702 2999 4
VC-L-932 HGM-451 520239 7728272 3508 4

VC-L-653 ICC0325 528664 7722155 4025 4

RG-L-235 IBY879 543183 7686733 4216 4
RG-L-195 IBY839 542829 7693026 4555 4
VC-L-673 ICC0347 549525 7671702 4850 4
LL-L-359 IBX-795 543069 7695779 5800 4
VC-L-651 ICC0323 528527 7722311 7729 4
VC-L-657 ICC0329 528857 7721805 9213 4

LL-L-342 IBX-778 542224 7695629 10000 
(2,25%) 4

LL-L-343 IBX-779 542271 7695620 10000 
(1,12%) 4

LL-L-412 IBX-848 541490 7700251 10000 
(2,69%) 4

RG-L-233 IBY877 543262 7686797 10000 
(3,17%) 4

RG-L-234 IBY878 543227 7686760 10000 
(2,99%) 4

VC-L-654 ICC0326 528681 7722041 10000 4
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Tabela XII.4 - Carga dos fatores (loadings) por rotação Varimax Raw , variância explicada (Var. Expl.) e 
proporção total (Prop. Tt.) de cada fator.

Factor 1 Factor 2 Factor 3

Al 0,92 0,14 -0,02
Ba 0,25 0,86 0,17
Be 0,77 0,29 0,17
Ca -0,19 0,25 0,89
Ce 0,89 0,25 0,06
Co 0,81 0,23 0,03
Cr 0,85 0,11 -0,10
Cu 0,73 0,28 0,18
Fe 0,88 0,05 -0,17
Ga 0,94 0,20 -0,01
In 0,88 0,10 -0,05
K 0,15 0,95 0,09
La 0,88 0,22 0,19
Li 0,92 -0,02 0,01
Lu 0,90 0,27 0,03
Mg 0,18 0,76 0,42
Ni 0,88 0,09 0,01
P 0,04 0,08 0,86
Pb 0,79 0,25 0,14
Rb 0,27 0,89 0,13
Sc 0,95 0,13 -0,03
Sr 0,20 0,39 0,76
Tb 0,92 0,17 0,08
Th 0,95 0,16 -0,01
Ti 0,80 0,20 -0,04
U 0,87 0,25 0,08
V 0,91 0,05 -0,10
Y 0,86 0,26 0,26
Yb 0,90 0,30 0,13
Var. Expl.. 17,13 4,12 2,60
Prop. Tt 0,59 0,14 0,09

*Nb e Tl foram excluídos

XII.7.3 - Estudo da Área 1 – Fazenda Sajutá

Foram amostradas linhas de solo posicionadas 
aproximadamente na direção leste-oeste, 
seguindo as vertentes das principais drenagens 
para verificar a variação dos teores dos solos 
nas unidades litológicas das formações Urucum 
(linha 1, figura XII.59) e Bocaina (linhas 2 e 3 , 
figura XII.59). 

Diagramas box-plot do P da área 1, figuras 
XII.60, mostra que os solos desenvolvidos na linha 
2 apresentaram os maiores teores de P. A linha 
1 relacionada à Formação Urucum apresentou 
teores de P com valores médios a levemente 
enriquecidos em alguns trechos da linha. Destas 
linhas a linha 3 é a menos promissora para a 
mineralização de fósforo (Figura XII.61).
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Figura XII.59 - Mapa de localização da amostragem.
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Figura XII.60 - Diagramas Box-Plot para o teor de P das amostras de solo na área 1. Por litologia 1- Fm. Bocaina 
(dolomito) 2- Fm. Urucum (grauvaca, arenito, conglomerado e siltito). Por linha 1 a 3.

Figura XII.61 - Perfis geoquímicos das linhas do solo para o fósforo da Área 1.
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XII.7.4 - Estudo da área 3 – Miranda

Foram levantadas 5 linhas de solo com 
estações coletadas a cada 50 m em traçados 
com diferentes posicionamentos, a maior delas 
tem um encaminhamento de aproximadamente 
2 km (Figura XII.62). Perfis geoquímicos do 

fósforo (Figura XII.63 e XII.64) mostram que 
poucas amostras apresentam teores acima do 
limiar regional (915 ppm). A linha 1 (Fm. Pulga) 
apresentou os maiores teores de P (5 amostras) e 
a linha 2 (Gr, Cuiabá) não apresentou anomalias 
para P. 

Figura XII.62 - Mapa de localização das linhas de solo da Área 3.
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Figura XII.63 - Gráficos Box-Plot das amostras de solo da Área 3. Por linha de 1 a 5 e por Litologia 1- Grupo 
Cuiabá, mármore (N=15); Litologia 2- Fm. Cerradinho, arcóseo e conglomerado (N=13); Litologia 3 – Complexo 
Rio Apa (N=134).

Figura XII.64 - Perfis geoquímicos das linhas do solo para o fósforo da Área 3.
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XII.7.5 - Estudo da Área 4 – Bonito-Bodoquena

Foram levantadas 31 linhas de solo com 
caminhamento de 400 m a 6700 m de extensão, 
figura XII.65. As amostras de solo da área estão 
situadas nos domínios das unidades litológicas: 
Formação Bocaina (Litologia 1), Formação 
Cerradinho (Litologia 2), Grupo Cuiabá (Litologia 
3) e Formação Tamengo (Litologia 4). Para 
simplificar, 11 amostras foram consideradas 
pertencendo a Formação Bocaina, por estarem 

nas proximidades da ocorrência desta unidade, 
embora espacialmente estejam nos domínios da 
Formação Pantanal. 

Os gráficos Box-Plot obtidos para cada 
classe litológica mostraram uma diferença 
na distribuição dos teores de P, amostras de 
solo coletadas nos domínios da Fm. Bocaina 
apresentaram a maior amplitude dos teores. Um 
maior número de amostras  do Grupo Cuiabá e 
da Formação Tamengo apresentaram teores 
acima do limiar regional, figura XII.66.

Figura XII.65 - Mapa de localização das linhas de solo da Área 4.
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Figura XII.66 – Gráficos Box-Plot das amostras de solo da Área 4. Por linha de solo de 1 a 31. Por  litologia: 1- 
Fm. Bocaina (N=356); 2- Fm. Cerradinho (N=288); 3 - Grupo Cuiabá (N=86); e 4 – Tamengo (N=143).

Nesta área a maioria das linhas (20 linhas) 
apresentou amostras com teores maiores do 
que o limiar regional (P > 915 ppm),  figuras 

XII.66 e XII.67. Algumas apresentaram uma 
maior frequência de amostras anômalas como 
as linhas 29, 31 e 15.
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Figura XII.67 - Perfis geoquímicos de linhas de solos com anomalias de P.
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Continuação Figura XII.67 - Perfis geoquímicos de linhas de solos com anomalias de P.
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Continuação Figura XII.67 - Perfis geoquímicos de linhas de solos com anomalias de P.
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Continuação Figura XII.67 - Perfis geoquímicos de linhas de solos com anomalias de P.

XII.7.6 - Considerações finais

O tratamento estatístico e a análise da 
distribuição dos teores de P nas linhas de 
solo indicam que as mineralizações estão 
preferencialmente associadas às unidades 
Formação Bocaina seguida da Formação Tamengo 
sendo as áreas 1 e 4 as mais promissoras. A 
distribuição dos teores de P nas unidades. 
litológicas não é homogênea possivelmente está 
ligada à variação faciológica destas unidades. 

XII.8 - DETALHAMENTO DA PROSPECÇÃO 
GEOQUÍMICA: AMOSTRAGEM DE SOLO DO 
ALVO FAZENDA SAJUTÁ

XII.8.1 – Amostragem

Devido ao potencial revelado na Fazenda 
Sajutá, com as linhas de solo executadas, optou-se 

por um detalhamento na prospecção geoquímica 
deste alvo. O planejamento visou cobrir de forma 
homogênea o Alvo Fazenda Sajutá. Adotou-
se o espaçamento de 500 m entre as linhas e 
200 m entre as estações de cada linha. No final 
dos trabalhos de campo foram amostradas 
572 estações. A área levantada está localizada 
nos domínios das unidades neoproterozoicas 
da Formação Bocaina e Formação Urucum, 
entretanto, grande parte das amostras coletadas 
está no domínio da Formação Bocaina, pelo 
maior interesse prospectivo (Figura XII.68).

Foram coletadas 43 amostras duplicatas 
de campo para a quantificação da variação da 
composição das amostras no local de coleta. 
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Figura XII.68 – Mapa de localização das estações de coleta das amostras de solo.
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XII.8.2 – Processamento dos dados analíticos 
das amostras de solo

XII.8.2.1 - Método de processamento dos dados

A análise estatística dos dados foi efetuada no 
programa computacional STATISTICA da Statsoft. 
Adotou-se neste trabalho estudar apenas os 
elementos com grau de detecção acima de 70%. 

O estudo da representatividade da 
amostragem foi feita pela análise de variância 
comparando a média das variâncias entre os 
pares de duplicatas de campo (MVP) e a variância 
total (VT). O estudo da precisão analítica foi 
feito pelo método gráfico Tompson-Howard nos 
dados das replicatas analíticas.

Os cálculos dos parâmetros estatísticos foram 
feitos com toda a base de dados que teve os 
valores qualificados substituídos: < LD por 0,5 
x LD e >LD = LD.  Foram elaborados gráficos 
(histograma e Box-Plot) para a definição da 
distribuição dos teores para cada elemento. Este 
estudo permitiu a seleção de elementos para 
a análise de correlação (matriz de correlação e 
cluster) e para análise fatorial. 

Visando o estudo das relações entre os 
elementos químicos aplicou-se a análise fatorial, 
que foi feita com os dados log-transformados 
utilizando o método de extração por Principais 
Componentes e a subsequente rotação varimax. 
Cada fator calculado está relacionado com um 
conjunto de elementos com diferentes graus 
de influência (cargas ou loading). Os fatores 
por sua natureza multielementar podem ser 
interpretados como processos geoquímicos-
geológicos.

Foram elaborados mapas geoquímicos e dos 
scores dos fatores para a identificação das áreas 
anômalas. Os mapas foram feitos utilizando o 
programa ESRI ArcGis Descktop 10, a imagem 
de superfície de tendência foi feita a partir 

da  interpolação dos teores dos elementos no 
pontos usando o método Peso pelo Inverso das 
Distâncias (opção IDW da ferramenta do Spatial 
Analist do ArcGis) utilizando a configuração 
padrão do método.

XII.8.2.2 – Resultados e discussão

Serão apresentados aqui os resultados do 
estudo da variabilidade da composição química 
das amostras de solo atribuída à amostragem 
e ao método analítico (duplicatas de campo e 
replicatas de laboratório) e os resultados do 
tratamento estatístico dos dados analíticos das 
amostras de solo.

XII.8.2.2.1 - Análise de variância das duplicatas 
de campo 

Os elementos Cs, In e Mo apresentaram 
mais de 10%  dos pares de duplicata de campo 
com valores qualificados  (<LD) e foram 
descartados do estudo. A análise de variância 
dos resultados analíticos  das duplicatas de 
campo indicou que a maioria dos elementos 
apresenta erro de amostragem suficientemente 
menor do que a variabilidade química. Apenas 
o W foi excluído pela análise por apresentar 
uma razão entre a variabilidade dos teores nos 
pares de duplicata (média das variâncias entre 
os pares - MVP)  e a variabilidade geoquímica 
da amostragem geoquímica (variância total-VT) 
dos teores maior do que 20%, segundo o limite 
aceito por Ramsey et al. 1992, Tabela XII.5.

XII.8.2.2.2 - Análise de variância das duplicatas 
de campo 

A análise dos gráficos T-H (Thompson & 
Howard, 1978) dos resultados analíticos das 
replicatas de laboratório para cada elemento 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

584

considerando a faixa de 10 % de precisão permitiu 
avaliar a precisão analítica. Os resultados não 
puderam ser avaliados para os elementos 
com muitos valores qualificados (mais de 10% 
dos pares): Ag, As, Ge, Hf, Se e Te. Os gráficos 

de Thompson-Howard elaborados para os 
elementos In, Na, Ta e W mostram problemas 
analíticos indicados pela presença de muitos 
pontos acima da faixa de 10% (Anexo XII.1).

Pares com valores <LD MVP VT MVP/VT RES

Al 0% 0.10 1.85 5% INCLUÍDO

Ba 0% 180.31 28995.04 1% INCLUÍDO

Be 0% 0.02 0.57 4% INCLUÍDO

Bi 0% 0.00 0.01 12% INCLUÍDO

Ca 7% 0.91 10.83 8% INCLUÍDO

Cd 2% 0.00 0.81 0% INCLUÍDO

Ce 0% 20.00 519.80 4% INCLUÍDO

Co 0% 0.19 7.95 2% INCLUÍDO

Cr 0% 2.62 29.34 9% INCLUÍDO

Cu 0% 9.87 44.14 22% INCLUÍDO

Fe 0% 0.05 0.81 6% INCLUÍDO

Ga 0% 0.65 17.62 4% INCLUÍDO

K 0% 0.00 0.27 1% INCLUÍDO

La 0% 3.55 138.01 3% INCLUÍDO

Li 0% 1.26 68.14 2% INCLUÍDO

Lu 0% 0.00 0.01 5% INCLUÍDO

Mg 0% 0.00 0.13 2% INCLUÍDO

Mn 0% 0.00 0.00 4% INCLUÍDO

Na 0% 0.00 0.05 0% INCLUÍDO

Nb 0% 0.99 12.29 8% INCLUÍDO

Ni 0% 0.54 16.64 3% INCLUÍDO

P 2% 9297.40 311843.75 3% INCLUÍDO

Pb 0% 1.23 8271.97 0% INCLUÍDO

Rb 0% 43.15 1230.02 4% INCLUÍDO

S 2% 0.00 0.00 8% INCLUÍDO

Sb 2% 0.00 0.15 1% INCLUÍDO

Sc 0% 0.29 11.82 2% INCLUÍDO

Sn 2% 0,03 0.24 0% INCLUÍDO

Sr 0% 99.96 2314.41 4% INCLUÍDO

Ta 0% 0.03 0.37 9% INCLUÍDO

Tb 0% 0.00 0.05 3% INCLUÍDO

Th 0% 0.58 9.74 6% INCLUÍDO

Ti 0% 0.00 0.01 6% INCLUÍDO

Tl 0% 0.00 0.07 7% INCLUÍDO

U 0% 0.02 0.38 5% INCLUÍDO

V 0% 2.99 412.58 1% INCLUÍDO

W 7% 0.14 0.27 52% EXCLUÍDO

Y 0% 1.39 41.15 3% INCLUÍDO

Yb 0% 0.01 0.24 5% INCLUÍDO

Zn 0% 34.29 12594.83 0% INCLUÍDO

Zr 0% 72.51 715.13 10% INCLUÍDO

MVP: média da variância entre os pares; VT: variância total e RES: resultado do teste.

Tabela XII.5 – Análise de variância dos pares de duplicatas de campo (N=43).
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XII.8.2.2.3 - Análise dos dados 

Parâmetros estatísticos foram determinados 
com base na análise de 572 amostras de solo. Os 
elementos Ag (57), As (68) Ge (13), Hf (68), Se (6) 
e Te (28) apresentaram baixo grau de detecção 
e, portanto, foram excluídos do estudo.

Os principais parâmetros estatísticos 
apresentados na tabela XII.6 mostram que o 
coeficiente de variação (CV) da maioria dos 
elementos é moderado (entre 25 e 75%) sendo 
alto para os elementos Mo, Na, Pb, Sb, Sr, Ta, 
W (> 80%). Valores de assimetria são > 0 para 
a maioria dos elementos (exceto para o Al e o 
Zr) indicando que a distribuição é afetada pelos 
menores valores. As variações encontradas 
podem estar relacionadas a diferentes fatores 
como processos de formação do solo, fontes 
geogênica (ex. mineralização) ou antropogênica 
(ex. atividades agrícolas), características geoquí-
micas do solo (ex. capacidade de troca catiônica) 
e atividade biológica. A variabilidade alta de 
alguns elementos indica que sua distribuição 
é controlada por múltiplas fontes e processos 
geoquímicos.

Histogramas e gráficos Box-Plot,  Anexo 
XII.2 e Figura XII.69 mostram a distribuição de 
frequências próxima da normal para a maioria 
dos elementos, exceto Ca, Cd, Ba, Pb, Sr, Ta, 
Zn. Existem valores outliers nos dados dos 
elementos Al, Ce, Co, Cs, Fe, Ga, La, Li, Lu, Ni, Rb, 
Sc, Tb, Tl, Y, Yb e Zr.

Foram elaborados mapas geoquímicos para 
os elementos associados à mineralização de 
fósforo, P (Figura XII.70) e S, Mn, Cd, Zn, Ca 
(XII.70). O exame dos mapas geoquímico de 
cada elemento revela áreas enriquecidas nestes 
elementos (percentis > 70%).

XII.8.2.2.4 - Considerações finais

O estudo permitiu a definição de áreas 
anômalas com potencial para a mineralização. A 
forte relação S-P nas áreas    enriquecidas  em P 
precisam ainda ser investigadas. A caracterização 
mineralógica e química do regolito e das rochas 
pode ajudar a confirmar estas áreas para a 
exploração de fosfato.
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Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4

Yb 0,9 -0,1 0,2 0,2
Lu 0,9 -0,1 0,3 0,1
Tb 0,9 0,1 0,1 0,1
Y 0,8 0,2 0,4 0,2

Ba 0,7 0,0 0,1 -0,4
La 0,7 0,1 0,2 0,1
K 0,7 0,2 0,2 -0,4

Ce 0,7 0,1 0,2 0,1
Li 0,7 0,1 0,1 0,3

Ga 0,7 0,2 0,4 0,1
V 0,7 0,1 0,1 0,0
Al 0,6 0,3 0,4 0,1
Ni 0,5 0,5 0,1 -0,2
Rb 0,5 0,4 0,4 -0,1
Co 0,5 0,6 0,2 0,1
Fe 0,5 0,5 0,2 0,1
Tl 0,5 0,3 0,7 0,0
Cr 0,5 0,0 0,5 0,1
Ta 0,4 -0,1 0,0 -0,1
Pb 0,4 0,4 0,4 0,4
Th 0,4 0,0 0,8 0,0
Sc 0,4 0,2 0,2 0,0
Sn 0,4 0,0 0,3 0,0
U 0,3 -0,3 0,6 -0,1
Ti 0,3 0,2 0,1 0,1

Nb 0,3 0,2 0,1 0,0
Zr 0,3 -0,2 0,2 0,1
Be 0,3 0,3 0,3 0,1
Mn 0,2 0,9 0,0 0,2
Cd 0,1 0,9 0,1 0,1
Zn 0,1 0,8 0,2 0,0
Bi 0,0 0,3 0,9 0,1
P -0,1 0,8 0,0 -0,3
Sr -0,1 0,1 -0,1 -0,8
S -0,3 0,7 0,1 -0,3

Ca -0,4 0,6 -0,1 -0,5
Variância 
Total % 48 15 5 5

Tabela XII.7 – Loadings dos Fatores e percentual da variância explicada para 36 elementos.
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Figura XII.70 - Mapas Geoquímicos classificados para os percentis %50, %70, %90 e %95.
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Figura XII.70 continuação - Mapas Geoquímicos classificados para os percentis %50, %70, %90 e %95.

XII.8.2.2.5 - Análise Fatorial

As relações entre os elementos foram 
estudadas usando gráficos binários (Anexo XII.3), 
matriz de correlação e a análise de grupamento 
(cluster). 

A matriz de correlação, Figura XII.71, 
elaborada para 36 elementos mostra que o P 
está correlacionado com S (r = 0,82) e Zn (r = 
0,72) e Cd (r = 0,72), Ca (r = 0,65) e Mn (r = 0,62).  
O S se correlaciona com o Cd (r = 0,65) e Zn (r 
= 0,61). Existe uma forte correlação do Al com 
Fe (r = 0,87), Ga (r = 0,92), Rb (r = 0,81) e Sc (r = 
0,80) e uma correlação moderada desse com os 
elementos terras raras, U e Th (r entre 0,6 e 0,7). 

A análise de grupamento mostra a existência 
de cinco grupos, figura XII.72:

1. (P-S)-Ca e (Mn-Cd)-Zn:  Elementos 
associados a mineralização de fosfato e 
que podem indicar também a presença de 
mineralização original sulfetada com Zn e Cd 
ou  apatita com Zn-Cd-S sorvidos ou substituídos 

na estrutura.
2. [Zr-Ta-Sn e Ti-Nb] e [Tb-(Yb-Lu) e Y-(La-

Ce)]: Elementos formadores de minerais 
que se acumulam do solo nos processos de 
intemperismo.

4. [(Th-U)-Cr e Sb-(Pb-Bi)] e [(V-Li)-(K-Ba) e 
(Ni-Co)-(Sc-Be) e (Tl-Rb)-[Fe-(Ga-Al)]: Referente 
aos minerais neoformados, como argilominerais 
e óxidos e hidróxidos de ferro, durante os 
processos de intemperismo.

A análise fatorial resultou no cálculo dos 
valores de loading para cada elemento e da 
proporção da variância explicada para os fatores, 
tabela XII.7 e diagramas binários dos fatores, 
figura XII.73. 

O Fator 1 explica 48% da variância total dos 
dados de composição do solo:  Yb - Lu - Tb - Y - Ba 
- La - K - Ce - Li - Ga -Al -, elementos constituintes 
dos argilo minerais e V - Rb - Tl – Cr elementos 
ligados à precipitação e coprecipitação de 
óxidos-hidróxidos de Fe.
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O Fator 2 explica 15% da variância total: 
Mn - Cd - P - Zn - S – Ca, possivelmente estes 
elementos estão associados à mineralização de 
fósforo e à presença de sulfetos.

O fator 3 explica 5% da variância total: Bi - Th 
- U presentes nos minerais residuais liberados da 
rocha durante o intemperismo. O fator 4 explica 
5% da variância total: loading negativo de Ca-
Sr relacionada à perda dos elementos pelo 
processo de lixiviação.

Co - Fe – Ni - Cr - Tl apresentam loadings fracos 
a moderados em mais de um fator e podem estar 
ligados a múltiplos processos.

O mapa de distribuição dos scores do fator 2, 
figura XII.74B mostra seis áreas com potenciais de 
mineralização e confirmam as áreas obtidas pela 
estatística unielementar do P e dos elementos S, 
Cd, Zn, Mn e Ca associados à mineralização.

O mapa de distribuição do escore do fator 
3 (Bi-U-Th), Figura XII.74C coincide com alguns 
locais onde ocorrem anomalias dos escores do 
fator 2. U e Th se concentram em vários fosforitos 
conhecidos isto explicaria a relação entre U e Th 
com P nestas amostras de solo.

O fator 4, Figura XII.74D, representa a 
contribuição negativa do Ca e do Sr, onde as 
áreas de maior valor de escore são as de menor 
escore do Fator2. Estão situadas nas áreas onde 
dominam as rochas da Formação Urucum.

Os mapas de isoteores apontam algumas 
concentrações anômalas para fósforo, 
principalmente na porção noroeste do mapa. 
Nesta região denominada de cavernas das onças 
foram encontrados cerca de sete valores acima 
de 10.000 ppm de fósforo. A região da Morraria 
do Sajutá como um todo apresenta algumas 
características comuns de áreas mineralizadas 
(ex.: Fazenda Ressaca):

Abundantes rochas dolareníticas a 
dolomíticas, algumas com a presença de 
microbialitos (esteiras microbianas) e 
estromatólitos; ii) dolarenitos com ooides e 
textura de vugs (assoalho oceânico exposto 
a superfície com precipitação de sais); iii) 
abundantes brechas intraformacionais, algumas 
com fragmentos de fosforitos de cor negra. Por 
isso esta região deveria ser melhor avaliada 
inclusive com sondagens.
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Figura XII.73 - Diagramas binários - Loadings dos Fatores.
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Figura XII.74 - A. Mapa geoquímico do P dos percentis %50, %70, %90 e %95. Mapa de distribuição dos 
scores: B. Fator 2 (Ca-Cd-Zn-Mn-P-S), C. Fator 3 (U-Th-Bi) e D. Fator 4 (-Sr e -Ca)



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

600

XII.9 - CONCLUSÕES  E  RECOMENDAÇÕES

O Estado do Mato Grosso do Sul é 
tradicionalmente agropastoril, destacando-
se na atividade agrícola as culturas de: soja, 
arroz, trigo, milho, feijão, mandioca, algodão, 
amendoim, cana-de-açúcar e abacaxi. Entretanto 
todo o fertilizante que consome é importado de 
outros estados fornecedores e do exterior. A 
viabilização de um depósito de matéria – prima 
para produção de fertilizantes em seu território 
traria muitos benefícios para a economia do 
Estado.

O Grupo Corumbá constitui uma bacia 
neoproterozoica carbonato-siliciclástica com 
um amplo registro de fósseis do Ediacarano. Foi 
interpretado como depositado em ambiente 
de margem continental passiva sujeita a 
ressurgências marinhas e eventos fosfogenéticos 
(Boggiani, 1990; Boggiani et al., 1992: Boggiani 
& Coimbra, 1996). Em todo o mundo várias 
sequências associadas a bacias carbonáticas 
neoproterozoicas possuem importantes 
mineralizações de fosfato. 

Estudos realizados vêm comprovando que a 
zona com maior potencialidade de acumulação 
de depósitos de fosfato no Grupo Corumbá está 
localizada no topo da Formação Bocaina e base 
da Formação Tamengo (Luz et al. 1980; Boggiani 
1990, 1992 e 1997; Justos, 2000; Costa et al. 
2011; Fontaneta, 2012).

Nas ocorrências de fosfato das Fazendas 
Ressaca, Veneza, Colina, Nova Alegria, Guajuvira 
foram identificados inicialmente quatro formas 
de ocorrência do fosfato:
i) Minério primário ou pristine, que 
corresponderia a abundantes minerais de 
fluorapatita de cor caramelo cristalizadas junto 
com calcitas e dolomitas;
ii) Fosforito tipo pristine saprolitizado que 
representariam a rocha enriquecidada em 

fluorapatita em estado avançado de alteração 
representando um processo de enriquecimento 
residual;
iii) Rudstone pisolítico com fosfato;
iv) Fosforito como fragmento de brechas 
intraformacionais, em rocha dolarenítica. 

Dentre os controles litoestratigráficos 
para a prospecção de fosfato, na Serra da 
Bodoquena, estão as brechas intraformacionais, 
com intraclastos de fosforitos, que poderiam 
representar zonas de rebentação no ambiente 
de intramaré a submaré, ou canais de maré ou 
ainda a zona entre a  borda da plataforma e a 
zona de talude.   

A prospecção geoquímica de solo realizada 
em bacias anômalas definidas por sedimentos de 
corrente indicam também que as mineralizações 
estão preferen-cialmente associadas às 
unidades Formação Bocaina seguida da 
Formação Tamengo. As áreas nas imediações 
da Fazenda Sajutá (área 1) e na região entre 
Bonito e Bodoquena (área 4), configuram como 
as mais promissoras. Os dados geoquímicos 
também indicam que a distribuição dos teores 
de P nas unidades litológicas não é homogênea e 
possivelmente está ligada à variação faciológica 
destas unidades. Na área Fazenda Sajutá, a 
prospecção geoquímica de detalhe permitiu 
a definição de áreas anômalas com potencial 
para a mineralização. A forte relação S-P nas 
áreas enriquecidas em P precisam ainda ser 
investigadas. A caracterização mineralógica e 
química do regolito e das rochas pode ajudar 
a confirmar estas áreas para a exploração de 
fosfato. O grupamento (P-S)-Ca e (Mn-Cd)-Zn 
indica áreas com potencial para mineralizaçõesde 
P associadas a mineralizações sulfetadas de Zn 
e Cd ou zonas enriquecidas em apatita com Zn-
Cd-S sorvidos ou substituídos na estrutura.

Uma pesquisa bem orientada nas áreas 
prospectadas, na região entre Bonito e 
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Bodoquena, incluindo a Fazenda Ressaca, e na 
fazenda Sajutá poderá levar à definição de uma 
jazida de fosfato. Neste sentido recomenda-se o 
desenvolvimento de um programa de pesquisa 
detalhado, visando obter informações que 
quantifiquem e viabilizem o aproveitamento dos 
fosforitos apresentados, seguindo a seguinte 
sistemática:
• Cartografia geológica básica, numa escala 
compatível (maior que 1:25.000), dirigida 
no sentido de delinear todos as fácies 
litológicas e litostratigráficas controladoras das 
mineralizações de fosfato (tais como as brechas 
intraformacionais e bancos de calcários e 
dolomitos estromatolíticos).
• Realçar a zona de contato entre as formações 
Bocaina e Tamengo. 
• Na região já prospectada o trabalho deve 
ser prosseguido através de um mapeamento 
geológico na escala de detalhe (maior de 
10.000) e avaliação do controle estrutural 
para determinar a forma geométrica dessas 
mineralizações, seguido de um levantamento 
geoquímico de solo e abertura de poços e 
trincheiras nos alvos anômalos. 
• A instalação de um programa de sondagem 
na área deve ser precedido dos estudos 
recomendados acima. Entretanto, sondagens 
exploratórias poderiam também ser ser 
executadas nos locais já estudados pela CPRM.
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Capítulo XIII

Correlação preliminar de rochas sedimentares 
fosfáticas do grupo Bambuí, bacia São Francisco,  
nas regiões de Campos Belos nos estados de 
Tocantins/Goiás e Lagamar, em Minas Gerais
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XIII.1 - INTRODUÇÃO 

A Bacia Proterozoica do São Francisco (Braun 
et. al., 1990; Dominguez, 1992; Alkmin & Martins-
Neto, 2001; Zalan & Silva, 2007; Sial et al., 2010; 
Alkmin & Martins-Neto, 2012;  Alvarenga et al., 
2012) é uma das bacias intracratônicas/ante-
país economicamente mais importantes no 
Brasil (Figura XIII.1). Sua importância é devida 
principalmente a mineralizações de chumbo, 
zinco, bário e fosfato, destacando-se aqui os 
fosforitos nas áreas de Campos Belos e Lagamar 
(Dardenne, 2000), estados de Tocantins/Goiás e 
Minas Gerais, respectivamente.

Cientificamente, a Bacia do São Francisco 
é importante porque contém um registro 
sedimentológico detalhado do Neoproterozoico, 

Figura XIII.1 - Mapa geológico simplificado do Supergrupo São Francisco, Bacia São Francisco, com destaque 
para o Grupo Bambuí e Grupo Vazante, mostrando ocorrências e minas de fosfato investigadas (modificada 
de Sanches et al. 2007).

um dos períodos mais tumultuados na 
história da Terra (Sial et al., 2010). Neste 
sentido, empreendemos em junho de 2011 
um estudo de reconhecimento, de rochas 
fosfáticas e sedimentares associadas na Bacia 
do São Francisco para melhor enquadrar 
relacionamentos estratigráficos e compreender 
ambientes deposicionais fosfogênicos. 

O trabalho de campo consistiu em duas partes: 
(1) investigação da litoestratigrafia de parte da 
sucessão sedimentar fosfática, na vizinhança 
da mina de fosfato da MbAC Fertilizante Corp., 
perto de Campos Belos, e (2) um estudo similar 
próximo a Lagamar, nas minas a céu aberto de 
Vale Fertilizante e Galvani, depósitos de Rocinha 
e Lagamar, respectivamente. 
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XIII.2 - ESTRATIGRAFIA

Rochas sedimentares fosfáticas 
neoproterozoicas na Bacia do São Francisco são 
parte do Supergrupo São Francisco homônimo 
e ocorrem dentro de áreas que vêm sendo 
classificadas como grupos Bambuí e Vazante, 
foco deste estudo (Figura XIII.1). Além de recobrir 
parte do Cráton do São Francisco, o Supergrupo 
São Francisco também se estende em grande 
parte do Brasil central, na porção leste da 
Faixa Brasília (Dardenne, 2000). Perfis sísmicos 
indicam que cavalgamento tem tectonicamente 
espessado o pacote de rochas nas áreas 
adjacentes a esta faixa de empurrões e dobras 
(Zalan & Silva, 2007; Alkmim & Martins-Neto, 
2011), produzindo uma sucessão estratigráfica 
complexa com diversas sucessões sedimentares 
limitadas por falhas (como ocorre na área deste 
estudo). Exacerbando os problemas de correlação 
dentro de tal terreno estruturalmente complexo 
é o fato de que muitas unidades têm granulação 
fina e são composicionalmente similares, o que 
torna difícil reconhecer diferentes unidades 
sedimentares.

Apesar de algumas incertezas sobre a 
estratigrafia do Supergrupo São Francisco, 
o Grupo Bambuí tem sido tradicionalmente 
interpretado como mais recente do que as 
rochas do Grupo Vazante. 

O Grupo Vazante foi definido em Dardenne 
(2000), como uma sequência carbonato-pelítica 
exposta ao longo de 200 km N-S, entre as cidades 
de Unaí e Vazante, em contato tectônico com o 
Grupo Canastra, a oeste, e o Grupo Bambuí, a 
leste. Foi dividido em sete formações (da base 
para o topo), a saber: Retiro, Rocinha, Lagamar, 
Serra do Garrote, Serra do Poço Verde, Morro do 
Calcário e Lapa. 

A idade deste Grupo é controversa (Pimentel 
et al. 2011), uma vez que seu conjunto litológico 

não possui rochas ou minerais favoráveis 
à determinação absoluta de sua idade de 
deposição e as diversas tentativas de datá-lo 
originaram resultados analíticos pouco precisos 
e/ou intervalos muito amplos. Segundo Cloud & 
Dardenne (1973) a presença de estromatólitos 
tipo Conophyton indicaria um intervalo entre 
1.35 e 0.9 Ga, sugerindo uma correlação com 
o Grupo Paranoá. Entretanto, a presença de 
Conophyton não contribui para a definição 
acurada de idade. Da mesma forma, a presença 
de diamictitos na base da sequência, muito 
similares aos encontrados na Formação Jequitaí, 
possibilita uma correlação com o Grupo Bambuí 
(Pimentel et al. 2011). Outro nível diamictítico 
está exposto na Formação Lapa Superior. 
Isótopos de C e Sr sugerem uma correlação deste 
grupo com a Formação Rasthof na Namíbia, 
mais nova que 750 Ma (Azmy et al. 2006). Dados 
isotópicos Re-Os em folhelhos associados com 
estes diamictitos mais superiores na sequência 
definida por Dardenne (2000) forneceram idade 
radiométrica de 993± 46 e 1100± 77Ma (Azmy et 
al. 2008), porém ambas associadas a valores de 
MSWD superiores a 16. 

As razões 87Sr/86Sr de carbonatos do Grupo 
Vazante possuem valores variando de 0,705 
a 0,715 (Azmy et al., 2001, Misi et al., 2005 e 
2007), mas a seleção das áreas consideradas 
mais preservadas levaram Misi et al. (2007) a 
considerar o intervalo de 0,7076 a 0,7079 como 
o mais próximo da composição original, o que 
corresponderia aproximadamente ao período 
de 880 a 700 Ma.

Estudos de idade U-Pb em zircão detrítico 
também foram utilizados a fim de determinar 
a idade máxima de deposição da bacia: do 
Grupo Vazante (Dardenne et al. 2003, Azmy et 
al. 2008, Rodrigues et al. 2012 e Signorelli et al. 
no prelo, Projeto Paracatu-Vazante I – CPRM). Os 
resultados obtidos revelaram a predominância 
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de fontes paleoproterozoicas para as unidades 
intermediárias e mesoproterozoicas para a 
Formação Lapa. As unidades basais do Grupo 
Vazante (Fm Santo Antônio do Bonito e Rocinha) 
apresentaram amplo espectro de idades, mas 
destacou-se a constante presença de cristais 
neoproterozoicos, o que levou Rodrigues et 
al. (2012) a interpretar que o grupo tenha se 
depositado entre 936 e 630 Ma. 

Entretanto, em mapeamento sistemático 
realizado pela CPRM, com o suporte de dados 
geofísicos e novos resultados U-Pb, áreas 
previamente classificadas como Formação 
Rocinha (que inclui os depósitos fosfáticos) e 
Santo Antônio do Bonito, Grupo Vazante, foram 
reinterpretadas como pertencentes ao Grupo 
Bambuí, formações Carrancas, Sete Lagoas e 
Serra de Santa Helena, respectivamente, pelos 
motivos apresentados em Signorelli et al (2015, 
2016, Projeto Paracatu-Vazante I II - CPRM).

O Grupo Bambuí, por sua vez, ocupa uma faixa 
extensa do Cráton do São Francisco e a porção 
leste da Faixa Brasília (área de nosso estudo). Na 
Faixa Brasília está sobreposto ao Grupo Paranoá 
separado por uma inconformidade, em alguns 
afloramentos marcada pelos diamictitos glaciais 
da Formação Jequitaí (Zalan & Silva, 2007; Alkmim 
& Martins-Neto, 2011; Alvarenga et al. 2012). 
A idade de sedimentação do Grupo Bambuí 
também foi objeto de discussão por muitos 
anos. Parenti-Couto et al. (1981) sugeriu idade 
deposicional de 600 Ma. De maneira similar, 
dados Rb-Sr e K-Ar em folhelhos produziram 
idades entre 640 Ma (Formação Sete Lagoas) 
e 540 Ma (Formação Três Marias). Embora 
diversas análises isotópicas de chumbo tenham 
sido realizadas em rochas do grupo (Babinski et 
al., 1993, Iyer et al., 1995, Babinski et al., 1999, 
D’Agrella-Filho et al., 2000), somente Babinski 
et al. (2007) apresentam uma isócrona Pb-Pb 

bem ajustada e confeccionada com dados de 
rochas da Formação Sete Lagoas aparentemente 
bem preservas isotopicamente. A idade obtida, 
740±20 Ma e MSWD de 0,62, foi interpretada 
pelos autores como a melhor estimativa de 
idade de deposição para as rochas da formação.

Dados U-Pb em zircão detrítico apresentados 
por Rodrigues (2008), Lima (2011) por, Paula-
Santos et al. (2014) e Signorelli et al. (2015, 2016) 
revelam contribuições de terrenos arqueanos 
a cambrianos para a Bacia do Grupo Bambuí, 
com maior frequência de idades em torno de 
620 Ma. A população mais jovem de ~550 Ma 
presente em boa parte das amostras estudadas 
indica a idade máxima de sedimentação. Estes 
resultados levam a considerar que os fosforitos 
econômicos do Supergrupo São Francisco foram 
depositados no Ediacarano.

Caxito et al. (2012) sugerem que toda a 
Formação Sete Lagoas seja relacionada ao 
Ediacarano. Os carbonatos de capa inferiores 
da sequência seriam do final da glaciação do 
Criogeniano (Marinoana), que seria representada 
pela Formação Jequitaí e outros equivalentes 
no Craton do São Francisco, como a Formação 
Bebedouro.  

Mais recentemente fósseis índices tipo 
Cloudina (Figura XIII.2) foram encontrados na 
seção basal do Grupo Bambuí, porção média 
da Formação Sete Lagoas, sugerindo uma idade 
de deposição entre 550 e 542 Ma (Warren et al. 
2014), confirmando uma idade Ediacarana para 
esta porção da unidade.  

Nossa pesquisa tem como foco a relação 
entre as sucessões estratigráficas nas regiões de 
Campos Belos (TO/GO) e Lagamar (MG), onde 
ocorrem as mineralizações fosfáticas. Trabalho 
de campo demonstra que o principal horizonte 
contendo minério fosfático nesses grupos 
pertence a uma única sequência estratigráfica 
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Figura XIII.2 - Parte da assembléia fóssil da Formação Sete Lagoas observada nas vizinhanças da cidade de 
Januária (Warren et al. 2014): A) Conchas tubulares de Cloudina preenchidas por calcita espática (escala de 2 
mm); B) Espécies de Cloudina fragmentadas e completas (escala de 2 mm); C) Detalhe da espécie de Cloudina 
(escala de 1mm).

confinada por discordância englobando a 
Formação Sete Lagoas e Rocinha, aqui ambas 
consideradas como pertencentes ao Grupo 

Bambuí, conforme Signorelli et al. (no prelo 
2015, 2016), (Figura XIII.3).

Figura XIII.3 - Correlação estratigráfica proposta de unidades fosfáticas e associadas nos grupos Bambuí 
Inferior e Vazante na região no entorno de Rocinha/Lagamar. 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

611

Essa sequência fosfática é descrita segundo 
conceitos de estratigrafia de sequências, que 
define uma sequência como uma sucessão 
relativamente concordante de rochas 
sedimentares geneticamente relacionadas 
limitada em seu topo e base por discordâncias 
e suas conformidades correlatas (cf. Catuneanu 
et al., 2009). Em ambas as áreas estudadas, a 
sequência fosfática é constituída de pelo menos 
cinco sequências empilhadas, confinadas por 
discordâncias, que registram um mínimo de cinco 
ciclos de nível relativo do mar completos (Figura 
XIII.3). Da base para o topo, essas sequências 

incluem diamictitos, calcário carbonoso, 
fosforito, carbonato estromatolítico e siltitos 
(Figuras XIII.4, XIII.5 e XIII.6). O empilhamento 
idêntico de sequências nas áreas de Campos 
Belos e Vazante corrobora que elas são parte de 
um pacote estratigráfico único, possivelmente 
depositado diacronicamente (Figura XIII.3), 
e não duas diferentes sucessões com idades 
conflitantes. Tal interpretação é apoiada pelas 
datações atuais realizadas no depósito de 
Rocinha (Signorelli et al. no prelo) e pela idade 
sugerida pelo conteúdo fóssil da Formação Sete 
Lagoas (Warren et al. 2014), ambas ediacaranas.

Figura XIII.4 –  Estratigrafia observada para o Grupo Bambuí na região do depósito de Campos Belos. Da 
base para o topo, essas sequências incluem diamictitos (Jequitaí), calcário carbonoso, fosforito, carbonato 
estromatolítico (Sete Lagoas) e siltitos (Serra de Santa Helena).
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Figura XIII.5 - Alvos da Eaglestar Mineral Corp./Dusolo Fertlizers – continuidade para norte do depósito 
da  Mbac (Mina de Campos Belos) mostrando a presença de rocha dolomítica inferior aos fosforitos (www.
Dusolo.com).
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Figura XIII.6 - Estratigrafia observada na região dos depósitos de Rocinha e Lagamar. Da base para o topo, 
essas sequências incluem diamictitos (Formação Santo Antônio do Bonito, segundo Dardenne 2000), calcário 
carbonoso, fosforito, carbonato estromatolítico (Formações Lagamar, também definida em Dardenne 2000) e 
siltitos (Formação Serra do Garrote, Dardenne 2000).
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XIII.3 - SEDIMENTOLOGIA DO FOSFORITO

A descrição de fosforito neste relatório é 
restrita à sequência contendo minério principal 
nas formações Sete Lagoas e Rocinha. Fosforito 
econômico nestas formações ocorre como 
litofácies pristine ou retrabalhada (Figura XIII.7; 
Pufahl, 2010). Fácies pristine são caracterizadas 
por siltitos acamadados lenticulares e 
microbialmente laminados, ricos em quartzo, 
que contêm abundantes peloides in situ que 
se precipitaram autigenicamente dentro de 
sedimento em acumulação (Figuras XIII.7A e 
XIII.8A, B, D, F). Fácies retrabalhada consiste em 
camadas de arenito de granulação fina, rico em 

Figura XIII.7 - A) Fácies fosforito puro, acamadado, lenticular. Formação Sete Lagoas. B) Camadas de arenito 
fosfático paralelas, retrabalhadas, espessamente laminadas e finamente acamadadas (camadas fosfáticas são 
pretas). Antes denominada por Dardenne (2000) como Formação Rocinha. 

carbonato, gradado, espessamente laminado e 
finamente acamadado, com abundantes peloides 
fosfáticos transportados, derivados das fácies 
pristine (Figuras XIII.7B e XIII.8C, E). A presença 
de acamadamento (layering) microbiano e 
estratificação (bedding) lenticular em fácies 
pristine sugere acumulação em ambientes de 
perimarés (Reinick, 1972). Camadas de fosforito 
gradadas, retrabalhadas, são interpretadas como 
tempestitos formados quando tempestades 
retrabalharam e transportaram sedimento de 
ambientes de intermarés rasos para ambientes 
de submarés mais profundos (Seilacher e Aigner, 
1991).
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Figura XIII.8 - A) Fácies fosforito puro. Grãos de cor de mel-marron são peloides fosfáticos in situ parcialmente 
substituídos por sílica, similares àqueles em D. Contém grãos de quartzo subangulares de tamanho de silte. 
Formação Sete Lagoas. PPL. B) Fácies fosforito puro. Essa trama coagulada e peloidal é comum em siltitos 
fosfáticos do Grupo Bambuí. Contém grãos de quartzo angulares a subangulares de tamanho de silte e 
muscovita rara. Formação Sete Lagoas. PPL. C) Fácies fosforito retrabalhado, granular. Intensa alteração de 
sílica, típica de fácies granular. Quartzo em drusa e cimento calcedônico capeiam grãos fosfáticos (cores cinza 
escuro e cinza-marron). Formação Sete Lagoas. XN. D) Fácies fosforito puro. Abundantes peloides fosfáticos 
in situ (cor de mel-marron) com trama ajustada, indicando que crescimento autigênico foi interrompido por 
peloides adjacentes. Grãos de quartzo subangulares, de tamanho de silte, também presentes. Antes Formação 
Rocinha segundo Dardenne (2000). PPL. E) Fácies fosforito retrabalhado, granular. Intraclastos fosfáticos em 
cimento de calcita maciça. Antes Formação Rocinha segundo Dardenne (2000). PPL. F) Fácies fosforito puro. 
Trama silicificada coagulada e peloidal similar a B. Veios de quartzo que cortam transversalmente essa trama 
estão preenchidos com quartzo em drusa. Antes Formação Rocinha segundo Dardenne (2000). PPL.
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XIII.4 - CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS DE 
TRABALHOS FUTUROS

 

As evidências estratigráficas de campo 
demonstram que, apesar da grande distância 
entre os depósitos, o principal horizonte 
contendo minério fosfático nas áreas de 
Campos Belos e Lagamar pertencem a uma 
única sequência estratigráfica confinada 
por discordância englobando rochas antes 
classificadas como formações Sete Lagoas e 
Rocinha. Ou seja, os sedimentos considerados 
previamente como Formação Rocinha podem 
ser considerados como pertencentes a Formação 
Sete Lagoas do Grupo Bambuí. Signorelli et al. 
(no prelo) já havia considerado a sequência 
como pertencente ao Grupo Bambuí, mas como 
correlacionada a Unidade Serra de Santa Helena. 
Pesquisa em andamento focaliza compreender a 
natureza do ambiente de água rasa nos siltitos 
das formações Sete Lagoas e Rocinha, onde 

são encontrados os fosforitos tipo pristine e 
retrabalhado. Tal acumulação de fosforito é 
típica de ambientes precambrianos/cambrianos, 
associados a águas rasas, que contrasta com 
muitos sistemas deposicionais fanerozoicos 
onde fosfogênese ocorre ao longo de toda 
a plataforma. Compreender as sequências 
de calcário fosfático embaixo e acima desta 
sequência é um objetivo adicional. A questão 
maior é elucidar as modificações e a estratigrafia 
do que seria o chamado Grupo Vazante, 
considerando os processos estruturais atuantes 
na faixa Brasília. Análise petrográfica revela que, 
embora muitas unidades tenham granulação fina 
e sejam, assim, difíceis de discernir no campo, 
elas são petrograficamente distintas em secção 
delgada (Figura XIII.9). Tais dados petrográficos 
ajudarão a identificar adequadamente unidades 
estratigráficas em afloramento ou testemunho 
de sondagem, melhorando a habilidade para 
mapear e compreender relações estratigráficas.   

Figura XIII.9 - A) Siltito rico em quartzo e muscovita. Formação Sete Lagoas acima de carbonatos estromatolíticos. 
PPL. B) Quartzo siltito rico em carbonatos. Formação Serra da Santa Helena. XN. C) Siltito rico em quartzo. 
Caracterizado por distribuição polimodal em grãos subangulares de quartzo. Antes considerada como 
Formação Santo Antonio do Bonito. PPL. D) Siltito rico em quartzo. Grãos subarredondados de quartzo são 
abundantes. Formação Lagamar acima de carbonatos estromatolíticos.   
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XIV.1 – INTRODUÇÃO

Apresenta-se aqui o resultado da prospecção 
de fosfato na região centro norte do estado de 
Minas Gerais. A pesquisa abrangeu as Folhas 
Januária (SD-23-Z-C-II), São João da Ponte (SD-
23-Z-C-V) e São Francisco (SD-23-Z-C-IV).

Os principais litotipos aflorantes na região 
são representados pela sequência pelítico 
carbonática do Grupo Bambuí, de idade 
neoproterozoica, recobertos discordantemente 
pelas coberturas fanerozoicas do Grupo Urucuia. 
A prospecção teve como maior foco as rochas 
do Grupo Bambuí, mais especificamente a 
Formação Sete Lagoas.

XIV.1.1 – Objetivos

Os principais eventos fosfogenéticos em 
termos de tonelagem conhecidos no Brasil 
estão relacionados ao Neoproterozoico, 
mais especificamente à Bacia do Bambuí, 
representados pelos depósitos de Rocinha e 
Lagamar no estado de Minas Gerais e Arraias, no 
estado do Tocantins.

Desta forma, a principal finalidade desta 
pesquisa é a tentativa de ampliação das áreas 
com potencial para mineralização de fosfatos 
economicamente exploráveis associadas ao 
Neoproterozoico para produção de fertilizantes 
no Brasil.

Objetivou-se, portanto um maior 
detalhamento nas unidades do Grupo Bambuí 
na tentativa de localizar possíveis horizontes 
mineralizados em fosfatos relacionados a esta 
unidade.

Objetivou-se também uma contribuição 
para evolução do conhecimento das unidades 
litológicas em questão.

XIV.1.2 – Metodologia e Dados Físicos de 
Produção

A pesquisa realizada foi desenvolvida 
de acordo com os métodos tradicionais de 
prospecção mineral em superfície.

Foram coletadas 359 amostras de sedimentos 
de corrente a fim de se fornecer uma geoquímica 
orientativa, estabelecendo um nível hierárquico 
entre as bacias hidrográficas da região 
determinando aquelas com o melhor potencial 
para mineralizações fosfáticas.

Foram então interpretadas imagens geofísicas 
de gamaespectrometria, principalmente o 
canal do urânio, usualmente correlacionado 
com mineralizações fosfáticas. Também 
foram interpretados dados geofísicos de 
aeromagnetometria para análise do arcabouço 
estrutural da área investigada.

Desta forma foram determinados nove alvos 
potenciais para checagem em campo.

Estes alvos foram então mapeados em 
diferentes escalas, a depender do tamanho 
do mesmo e do nível de exposição litológica 
presente, totalizando 200,25km² de área 
checada. Durante o mapeamento foram 
coletadas 101 amostras de rochas contemplando 
os principais níveis estratigráficos observados.

Também foram coletadas 107 amostras de 
solo, sendo 86 amostras para checagem de área 
pobre em afloramentos com substrato rochoso 
pertencente ao Grupo Bambuí, e 21 amostras 
para checagem de área definida em mapas 
anteriores como Grupo Urucuia, mas sem 
litotipos aflorantes.

A Tabela XIV.1 apresenta os alvos mapeados 
com suas respectivas áreas e a Tabela XIV.2 
resume o quantitativo de amostras coletadas 
durante a pesquisa.
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ALVO FOLHA ÁREA MAPEADA (km²)
Caraíbas Norte Januária 19,16

Caraíbas Sul Januária 26,88
Cônego Marinho Januária 12,77

Jatobá Januária 12,72
Riacho da Cruz Januária 8,40

Brejo do Amparo Januária 5,36
Barreiro Januária/São João da Ponte 14,98

Melancias São João da Ponte 25,08
Tejuco São Francisco 74,90

TOTAL = 200,25

Tabela XIV.1 – Alvos investigados com especificação das respectivas folhas e áreas mapeadas.

TIPO DE AMOSTRA OBJETIVO QUANTIDADE
Sedimentos de Corrente Geoquímica Orientativa 359

Rocha Checagem de Alvos 101

Solo Checagem do Alvo Cônego 
Marinho 21

Solo Checagem do Alvo Tejuco 86
TOTAL = 567

Tabela XIV.2 – Quantitativo de amostras coletadas durante a pesquisa e objetivos.

XIV.1.3 – Motivação Prospectiva

No Fanerozoico, fosforitos marinhos ocorrem 
principalmente em plataformas continentais, 
sob a influência de correntes de ressurgência 
altamente ricas em nutrientes onde o fósforo 
é liberado através da degradação da matéria 
orgânica pela atividade microbiana. 

No Precambriano os fosforitos foram 
depositados em águas muito rasas em 
ambientes de margem continental ou mares 
epicontinentais (Riggs, 1986). Nestes casos, os 
fosforitos decorrem de processos de fosfogênese 
associados preferencialmente a liberação do P 
por sistemas tipo Fe-redox pumping (Nelson et 
al. 2010), mas também podem estar associados 
a atividade microbiana, especialmente no 
final do Neoproterozoico. Essas características 
deposicionais ocorrem na Bacia do Bambuí, em 
Rocinha, Lagamar e Arraias e no Grupo Una, em 
Irecê.

O estudo do potencial para mineralização em 
fosfato sedimentogênico na região de Januária 
foi previsto no Projeto Fosfato Brasil, Parte I, 
publicado em 2011. 

O interesse nessa região deve-se à sua 
ambiência geológica guardar semelhanças com 
jazidas de fosfato atualmente lavradas em Irecê 
(BA) e Arraias (TO), formadas nas bacias Una-
Utinga e Bambuí, respectivamente, e correlatas 
entre si.

Em Januária, as condições deposicionais das 
rochas carbonáticas que compõem a Formação 
Sete Lagoas, a mesma encontrada em Arraias, 
na porção basal do Grupo Bambuí, são muito 
semelhantes ao interpretado em Irecê, na 
Formação Salitre, base do Grupo Una e correlata 
a Formação Sete Lagoas. De acordo com 
Iglesias e Uhlein (2009), a deposição das rochas 
carbonáticas da Formação Sete Lagoas, na região 
de Januária, ocorreu em ambiente marinho 
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raso, em resposta a um importante evento 
transgressivo. Desenvolveram-se plataformas 
essencialmente carbonáticas, com presença de 
biohermas estromatolíticos e tapetes algais, 
em um contexto tectônico extensional com 
formação de grabéns e horsts sin-sedimentares.

Na região de estudo há um alto gravimétrico 
que indica que houve um extenso soerguimento 
do embasamento, denominado Alto de Januária, 
com exposições restritas de rochas com 
composição diorítica a granítica. A formação de 
paleovales no embasamento é uma condição 
de relevante importância na precipitação do 
fósforo observada em Arraias e, portanto, os 
afloramentos de granitoides e suas imediações 
foram conferidos durantes os trabalhos de 
campo executados na região de Januária.

 

XIV.2 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

XIV.2.1 – Localização e Acessos

A área investigada encontra-se localizada na 

porção central do norte do estado de Minas 
Gerais, representada pelas Folhas Januária (SD-
23-Z-C-II), São João da Ponte (SD-23-Z-C-V) e São 
Francisco (SD-23-Z-C-IV). Abrangeu os municípios 
de Itacarambi, Cônego Marinho, Januária, Pedras 
de Maria da Cruz, Ibiracatu, Varzelândia, São 
João da Ponte, Lontra, Japonvar e São Francisco, 
situados na área geograficamente conhecida 
como Médio São Francisco (figura XIV.1).

O principal acesso à área pode ser feito a 
partir de Montes Claros, cidade do norte de 
Minas Gerais, detentora do aeroporto regional 
que recebe voos domésticos. Partindo de 
Montes Claros, toma-se a BR-135 no sentindo 
norte, passando pelos municípios de Mirabela, 
Japonvar, Lontra e Pedras de Maria da Cruz, 
respectivamente, até chegar à cidade de 
Januária. Este trajeto possui distância total 
aproximada de 170km.

A figura XIV.1 apresenta a localização das 3 
Folhas investigadas, bem como os principais 
acessos e os municípios abrangidos pela 
pesquisa.

Figura XIV.1 – Localização da área de pesquisa.
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XIV.2.2 – Aspectos Fisiográficos

A compartimentação morfológica da área 
estudada reflete tanto as condições do substrato 
litológico quanto o arcabouço tectono estrutural 
em questão. A figura XIV.2 apresenta as principais 
referências morfológicas encontradas na área 
estudada. A base utilizada para as divisões 
morfológicas foi adaptada de Iglesias (2007).

Pela margem direita destaca-se o Ribeirão 
Mangaí.

De grande expressão na área considerada 

observa-se a planície aluvionar do Rio São 
Francisco. Ela possui direção geral SW-NE com 
leve inflexão para NNE-SSW nas imediações 
do 3° quadrante da Folha Januária. A planície 
aluvionar possui larguras variando de 4.500 
a 5.000 metros na porção SW da Folha São 
Francisco até 10.000 metros na região da cidade 
de Januária. Esta direção bem marcada pela qual 
o Rio São Francisco percorre seu curso de SW 
para NE é atribuída a um traço de falha com a 
mesma direção geral encoberto pelas coberturas 
aluvionares, segundo Cassedane (1972).

Figura XIV.2 – Mapa Morfológico da área estudada (Modificado de Iglesias 2007). 
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O substrato pelítico carbonático das litologias 
pertencentes ao Grupo Bambuí possui uma 
morfologia marcada por serras com extensos 
e íngremes paredões com feições de relevos 
cársticos onde predominam os calcários e 
dolomitos. Este domínio carbonático também 
ocorre como morrotes testemunhos nas 
proximidades da planície aluvionar do Rio São 
Francisco, como o Morro Itacarambi, na Folha 
Januária. Ainda nesta folha, os litotipos do Grupo 
Bambuí possuem marcada orientação NE-SW 
representados pela Serra do Cardoso das Minas, 
Serra da Mãe Joanna, Serra do Atalho, Serra 
da Marmelada, Serra Tabocas, Serra Pelegrino 
e Serra do Furado, esta última no extremo NE 
da Folha São Francisco. As cotas nestas serras 
variam de 520 metros nas bases dos paredões 
até em torno de 830 metros nos topos. Já na 
Folha São João da Ponte, a morfologia do Grupo 
Bambuí possui mesma direção, representada 
de NE para SW pela Serra São Felipe, Serra do 
Bom Sucesso e Serra Taboquinhas, esta última 
já na Folha São Francisco. As cotas nestas serras 
variam de 520 metros na base até 800 metros 
no topo.

O substrato sedimentar terrígeno do Grupo 
Urucuia possui morfologia marcada por colinas 
côncavas convexas com topos aplainados. 
Ocorrem nas cotas acima de 800 metros na 
porção sudeste da Folha São João da Ponte e 
acima da cota 680 metros na porção noroeste da 
Folha Januária. Em algumas extensões ocorrem 
como amplos chapadões sem exposições 
de afloramentos rochosos, o que faz da sua 
morfologia típica um marco para o mapeamento 
geológico em superfície. A figura XIV.3 apresenta 
um exemplo desta morfologia típica.

As encostas das serras correspondentes aos 
litotipos do Grupo Bambuí, as porções centro 

e oeste da Folha São Francisco e os topos de 
algumas chapadas da porção noroeste da Folha 
Januária são caracterizadas por coberturas 
detríticas eluvio coluvionares e carapaças 
lateríticas. A figura XIV.4 mostra um matacão 
rolado de laterita em área de chapada.

A principal drenagem da área pesquisada 
como supracitado trata-se do Rio São Francisco, 
com direção geral SW-NE correndo neste mesmo 
sentido, com padrão meandrante.

Os principais afluentes diretos do Rio São 
Francisco possuem de forma geral direção NW-
SE, concordantes com lineamentos estruturais 
representados por linhas de cumeadas e fundos 
de vales encaixados. Na Folha Januária destacam-
se na margem direita o Riacho Tapera e o Riacho 
São Felipe. Na margem esquerda o Rio Peruaçu 
e o Riacho da Cruz. Na Folha São João da Ponte 
pela margem direita destacam-se o Riacho Buriti 

Figura XIV.3 – Morfologia Grupo Urucuia.

Figura XIV.4 – Matacão rolado de laterita.
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afluente do Ribeirão São Pedro este último 
afluente direto do Rio São Francisco. Na Folha 
São Francisco, pela margem esquerda, destaca-
se o Riacho Tejuco, os ribeirões Pandeiros e do 
Peixe, o Rio Pardo e o Riacho Bom Jardim. Pela 
margem direita destaca-se o Ribeirão Mangaí.

XIV.3 – CONTEXTO GEOTECTÔNICO E GEOLOGIA 
REGIONAL

XIV.3.1 – Contexto Geotectônico

A área de pesquisa está inserida na porção 
centro-sul do Cráton São Francisco (Almeida 
1977) no norte do estado de Minas Gerais. 
O embasamento da região do vale do rio São 
Francisco na região de Januária constitui o 
Alto de Januária, composto por rochas granito 
gnáissicas de idade Pré Cambriana. A cobertura 
sedimentar é composta pelas rochas do Grupo 
Bambuí de idade Neoproterozoica, bem como do 
Grupo Urucuia do Cretáceo Superior e depósitos 
terciário-quaternários. A área considerada 
é pertencente à Bacia Intracratônica do São 
Francisco (Alkimim & Martins-Neto, 2001). A 
área apresenta uma cobertura tabular sub-
horizontal, pouco deformada na escala regional. 
As principais estruturas regionais são falhas de 
direção E-W a NW-SE e horsts controlados pelo 
embasamento que foi soerguido. O controle do 
soerguimento se deu possivelmente por ação 
de falhas normais coincidentes com o início 
da sedimentação do Grupo Bambuí gerando 
uma subsidência diferencial ao longo da bacia, 
provocando o afundamento para todas as 
direções a partir da região de Januária (Iglesias 
& Uhlein, 2009).

A figura XIV.5 mostra a área de estudo inserida 
no seu contexto geotectônico, juntamente 

com as ocorrências de depósitos de fosfato 
no Cráton do São Francisco. Os depósitos de 
fosforito que ocorrem nas bacias sedimentares 
neoproterozoicas estão relacionadas a um 
grande episódio de fosfogênese ocorrido durante 
o final do Proterozoico (Sanches et al. 2007). As 
principais ocorrências situam-se na borda oeste 
do Cráton, na região de Arraias (TO), na região 
de Rocinha/Lagamar (MG), bem como na porção 
nordeste na bacia de Irecê (BA).

Em Arraias, a acumulação de fosfato se 
deu ao longo da margem oeste do Cráton do 
São Francisco, associada a uma transgressão 
marinha pós-glacial com formação de 
plataforma carbonática mista, rasa, tendo o 
controle paleotopográfico como um dos mais 
importantes condicionantes à deposição. A 
mineralização ocorre como siltitos fosfatados 
e fosforitos, ora acamadados, ora laminados, 
brechados ou em laterização, com teores de até 
35% P2O5 (Monteiro, 2009). Foi cubada reserva 
indicada de 79 Mt @ 4,93% P2O5 e reserva 
inferida de 12,7 Mt @ 3,86% P2O5 (Ackroyd et al. 
2013).

Na região de Rocinha e Lagamar, noroeste do 
estado de Minas Gerais, ocorrem importantes 
depósitos de fosforitos atribuídos ao Grupo 
Vazante originalmente definido por Dardenne 
(2001). Segundo Misi et al. (2014) são três 
horizontes de fosforitos. O primeiro representado 
por uma antiga mina na região de Lagamar, 
com depósitos da ordem de 5 Mt @ 35-38% 
P2O5 associados à seção superior da Formação 
Rocinha. O segundo trata-se de uma mina em 
atividade na região de Rocinha, com reservas da 
ordem de >250 Mt @ 12% P2O5 atribuído a porção 
intermediária da Formação Rocinha. O terceiro 
horizonte ocorre na região de Coromandel 
associados à Formação Santo Antonio do Bonito. 
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As unidades do Grupo Vazante sempre alvos de 
intensos estudos não somente devido a estes 
importantes depósitos de fosfatos bem como 
os depósitos de zinco e chumbo hospedados 
nas sequências carbonáticas. Mais informações 
sobre a nova proposta de empilhamento das 
unidades do Grupo Vazante é proposta por 
Misi et al. (2014). Em Signorelli et al. (no prelo) 
e Pufahl et al. (inédito), estes depósitos são 
atribuídos ao Grupo Bambuí.

Em Irecê, os depósitos de fosfato se 
acumularam em ambiente de plataforma 
predominantemente carbonática, rasa, 
desenvolvida sobre o Cráton São Francisco, e 
também relacionada a um evento transgressivo 
pós-glaciação, com formação de extensos 
biohermas estromatolíticos e tapetes algais, que 
assimilaram o fosfato presente na água do mar. 
Misi (1992) e Misi e Kyle (1994) descreveram 
três tipos de fosforito primário: estromatolítico 
colunar, estromatolítico laminar e intraclástico. 
Segundo a Companhia Baiana de Pesquisa 
Mineral (CBPM), as reservas são estimadas em 
40 Mt @ 14% P2O5.

XIV.3.2 – Geologia Regional

Segundo Almeida & Uchigasaki (2003) 
as rochas cristalinas aflorantes na área de 
pesquisa são separadas como deformadas 
e indeformadas. As primeiras são gnaisses 
bandados com enclaves máficos, enquanto as 
não deformadas tratam-se de corpos intrusivos 
graníticos. Idades obtidas em rochas graníticas e 
dioríticas pelo método Rb/Sr indicam idade de 
1970 Ma (Radambrasil, 1982, In: Iglesias 2007). 
De ocorrência restrita, estas rochas cristalinas 
carecem de estudos detalhados.

O Grupo Bambuí ocorre como cobertura 

do Cráton e apresenta deformação nas bordas 
da bacia em função da influência tectônica 
Brasiliana das faixas Araçuaí e Brasília (Almeida, 
1977). O grupo apresenta uma espessa camada 
de rochas sedimentares e metassedimentares 
de baixo grau metamórfico que abrangem 
grande área dos estados de Minas Gerais, Goiás 
e Bahia (Uhlein et al. 2004). Segundo Misi et 
al. (2007) as unidades se formaram durante os 
ciclos tectono-sedimentares. A subdivisão do 
Bambuí proposta por Dardenne (1978) adotada 
no presente trabalho compreende as seguintes 
formações da base para o topo: Jequitaí, 
caracterizada por um paraconglomerado basal 
(tilito); Sete Lagoas, calcários e dolomitos, de 
plataforma carbonática; Serra de Santa Helena, 
essencialmente pelítica, com folhelhos e siltitos; 
Lagoa do Jacaré, calcários oolíticos/pisolíticos 
intercalados com argilitos e margas; Serra da 
Saudade, folhelhos esverdeados, argilitos e 
siltitos; Três Marias, siltitos esverdeados e 
arcósios.

Não existem relatos de ocorrência da 
Formação Jequitaí na região de Januária, estando 
a Formação Sete Lagoas assentada diretamente 
sobre o embasamento cristalino da região.

Na região de Januária, Nobre-Lopes (2002) 
propõe para a Formação Sete Lagoas diversas 
sucessões estilo shallowing-upward, em que as 
litofácies são depositadas em águas cada vez 
mais rasas.

Segundo Iglesias & Uhlein (2009), a 
Formação Serra de Santa Helena representa, 
na região de Januária, o afogamento gradual 
da plataforma carbonática da Formação Sete 
Lagoas, com deposição de uma sucessão em 
ambiente marinho plataformal. Ainda segundo 
estes autores, a formação Lagoa do Jacaré 
representa uma sedimentação regressiva, 
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constituindo instalação de uma nova plataforma 
carbonática de alta energia, sujeita a constante 
retrabalhamento de ondas.

Segundo Uhlein et al. (2004) a deposição da 
Formação Serra da Saudade está relacionada a 
uma rápida transgressão marinha, tendo ocorrido 
provavelmente em contexto plataformal com 
influência de correntes de turbidez e episódios 
de tempestades. Ainda segundo estes autores, 
a sedimentação da Formação Três Marias 
ocorreu após uma significativa regressão, com 
predomínio de ambiente plataformal.

O Grupo Urucuia corresponde aos sedimentos 
neocretáceos inseridos na área de estudo. 
Segundo Iglesias (2007), eles se apresentam 
em discordância com as formações inferiores, 
podendo estar assentados sobre quaisquer 
delas, inclusive sobre o embasamento cristalino. 
Em relação à caracterização litoestratigráfica, 
Campos & Dardenne (1997b) subdividem o 
grupo em duas formações: Formação Posse, 
composta por quartzo-arenitos muito finos, 
finos, médios, com ausência de matriz argilosa, 
boa maturidade textural e mineralógica, 
geralmente apresentando bom selecionamento 
na Fácies 1, e na Fácies 2 arenitos feldspáticos e 
quartzo arenitos brancos, ocres, finos argilosos 
ou não, bem selecionados e menos maturos 
que os arenitos da Fácies 1. Formação Serra 
das Araras composta por arenitos, argilitos, e 
conglomerados com coloração avermelhada, 
intraclastos em bancos plano-paralelos de 
espessura de 50 cm a 2 metros. Ainda segundo 
estes autores, a disposição dos arenitos em 
estratos cruzados tabulares e acanalados, 
a presença de conglomerados, grãos sub 
esféricos associados a ótimo selecionamento 

e escassa matriz argilosa permitem associar a 
sedimentação do Grupo Urucuia a um sistema 
eólico fluvial.

A figura XIV.6 apresenta a área das folhas 
estudadas (Januária, São João da Ponte e São 
Francisco) inseridas em seu contexto geológico 
regional.

XIV.4 – PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA REGIONAL: 
SEDIMENTOS DE CORRENTE

XIV.4.1 – Amostragem

A amostragem de sedimentos ativos 
de corrente obedeceu aos procedimentos 
padrão da CPRM adotados nos levantamentos 
geoquímicos para a escala de 1:100.000 cuja 
densidade amostral é de 1 amostra /10km2 e foi 
realizada pela empresa contratada Brasil Explore. 
Foram amostradas 358 estações distribuídas 
espacialmente de forma a representar as 
principais unidades com potencial para a 
ocorrência de mineralizações de fosfato e cobrir 
a folha 1:100.000, especialmente as unidades 
do Grupo Bambuí.  A área a norte/nordeste da 
folha Januária não pode ser amostrada devido 
ao impedimento do Parque Nacional Cavernas 
do Peruaçu. A área amostrada abrange as 
unidades neoproterozoicas do Grupo Bambuí e 
unidades das coberturas fanerozoicas. Devido a 
distribuição da rede de drenagem e coberturas 
sedimentares, grande parte das amostras 
coletadas está no domínio da Formação Serra de 
Santa Helena (Figura XIV.7).

Foram coletadas 36 amostras duplicatas de 
campo para a quantificação da variabilidade da 
composição das amostras no local de coleta.
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Figura XIV.5 – Contexto Geotectônico da área de pesquisa destacada em vermelho 
(Modificado de Sanches et al. 2007).
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Figura XIV.7 – Mapa de localização das estações de coleta das amostras de sedimento de corrente.

XIV.4.2 – Análises químicas

A preparação e análises das amostras de 
sedimento de corrente foram efetuadas no 
laboratório da SGS-GEOSOL. As amostras 
foram previamente secas, peneiradas a 80# e 
pulverizadas. As alíquotas desta preparação 
foram analisadas por ICP-OES e ICP-MS após a 
digestão por solução multiácida composta por 
HF, HClO4, HCl e HNO3. Foram determinados 
50 elementos químicos pelo pacote analítico 
ICM40B.

XIV.4.2.1 – Análise de variância

Optou-se por apenas tratar estatisticamente 
elementos com alto grau de detecção e com 
maior contraste em relação ao limite de detecção. 
Foram excluídos das análises os elementos com 
mais de 30% de valores qualificados: Cs (77%), In 

(46%), Re (100%), S (59%), Se (100%) e Te (87%) 
e os elementos com mais de 50% de valores 
abaixo de 3LD: Cd (75%) e In (85%).

 

XIV.4.2.1.1 – Duplicatas de Campo

Foram analisados 36 pares de duplicatas de 
campo (amostra de rotina e duplicata) e aplicou-
se a análise de variância a estes pares para 
testar a variabilidade da composição no sítio 
de amostragem (Tabela XIV.3). Nesta análise 
foram aplicados dois filtros baseados no grau 
de detecção analítico e na razão entre a média 
da variância da composição dos pares (MVP) e a 
variância total das amostras (VT). Receberam a 
denominação “excluído” os elementos químicos 
com mais de 10% dos pares com valores 
qualificados ou com a razão MVP/VT maior do 
que 25%. Os seguintes elementos não passaram 
nos filtros aplicados: Bi e W.
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 P<LD MVP VT MVP/VT RES

Ag 0% 0.00 0.00 6.05 Incluso
Al 0% 0.27 3.85 7.01 Incluso
As 7% 0.77 12.64 6.13 Incluso
Ba 0% 1835.17 15658.93 11.72 Incluso
Be 3% 0.05 0.56 8.45 Incluso
Bi 4% 0.00 0.01 29.93 Excluído
Ca 1% 0.08 3.61 2.21 Incluso
Ce 0% 95.77 719.86 13.30 Incluso
Co 0% 1.59 57.38 2.78 Incluso
Cr 0% 36.17 392.63 9.21 Incluso
Cu 0% 7.43 58.69 12.66 Incluso
Fe 0% 0.07 1.69 4.28 Incluso
Ga 0% 2.16 27.54 7.85 Incluso
Hf 0% 0.14 1.00 14.32 Incluso
K 0% 0.02 0.46 4.12 Incluso
La 0% 34.31 171.53 20.00 Incluso
Li 0% 25.57 388.09 6.59 Incluso
Lu 0% 0.00 0.02 13.84 Incluso
Mg 0% 0.00 0.04 4.07 Incluso
Mn 3% 0.00 0.00 5.57 Incluso
Mo 0% 0.01 0.07 16.91 Incluso
Na 7% 0.00 0.01 5.48 Incluso
Nb 0% 2.48 13.56 18.32 Incluso
Ni 0% 13.35 115.93 11.52 Incluso
P 7% 9093.13 125766.20 7.23 Incluso

Pb 0% 4.16 70.08 5.93 Incluso
Rb 0% 140.48 1670.90 8.41 Incluso
Sb 0% 0.00 0.06 8.61 Incluso
Sc 0% 1.70 16.40 10.37 Incluso
Sn 0% 0.15 0.73 20.13 Incluso
Sr 0% 19.12 296.76 6.44 Incluso
Ta 1% 0.03 0.12 21.92 Incluso
Tb 1% 0.02 0.12 16.77 Incluso
Th 0% 1.50 10.72 14.03 Incluso
Ti 0% 0.00 0.01 15.16 Incluso
Tl 1% 0.00 0.05 8.64 Incluso
U 0% 0.07 0.47 14.27 Incluso
V 0% 84.06 992.68 8.47 Incluso
W 1% 0.16 0.48 32.70 Excluído
Y 0% 8.76 74.98 11.68 Incluso

Yb 0% 0.10 0.81 12.53 Incluso
Zn 0% 53.78 572.48 9.39 Incluso
Zr 0% 223.43 1579.39 14.15 Incluso

Tabela XIV.3 – Análise de variância dos pares de duplicatas de campo (N=36).
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XIV.4.2.1.2 – Replicatas de Laboratório

Foram elaborados gráficos pelo método 
Thompson-Howarth (Thompson & Howarth, 
1978) das replicatas de laboratório para testar 
a precisão dos resultados analíticos (Anexo 
XIV.1). Ag, As, Bi, Mo, Ta, e W apresentaram 
maiores problemas analíticos com a maioria dos 
pontos acima da reta de precisão de 10% sendo, 
portanto excluídos do tratamento estatístico.

Assim, os elementos químicos Ag, As, Bi, Cd, 
Mo, Ta e W apresentaram problemas nos testes 
de variância aplicados e serão desconsiderados 
no tratamento estatístico.

XIV.4.3 – Processamento dos Dados

Os valores qualificados com sinal “maior 
que” e “menor que” (> e <) foram substituídos 
seguindo as relações: <LDI = LDI*0,5 e >LDS = 
LDS. Sendo LDI o limite inferior de detecção e LDS 
o limite de detecção superior. Para o tratamento 
estatístico multivariado os dados analíticos 
assim substituídos foram log transformados e 
padronizados.

A matriz de dados construída para o 
tratamento estatístico contém as coordenadas 
dos pontos, o número da bacia, os dados 
analíticos, informações das unidades litológicas 
que interceptam a área da bacia (proporção de 
área, codificação da litologia dominante e sigla 
das unidades). As litologias foram divididas em 
seis grupos: 1-Cobertura Laterítica e Aluviões, 
2-Formação Lagoa do Jacaré, 3–Grupo Urucuia, 

4–Formação Serra de Santa Helena, 5–Formação 
Sete Lagoas e 6–Formação Paraopeba.

XIV.4.3.1 – Análise Estatística Univariada

A análise estatística univariada foi feita para 
48 elementos, os principais parâmetros estão 
nas Tabelas XIV.4 e XIV.5.

Para melhor visualizar a distribuição dos 
teores dos elementos analisados foram 
construídos histogramas, diagramas de juntas 
(box-plot) e mapas geoquímicos (Anexos XIV.2, 
XIV.3, XIV.4). Mapas geoquímicos de elementos 
químicos apresentam a distribuição espacial de 
seus teores em trechos de bacias hidrográficas 
classificadas segundo os diagramas de juntas 
(Anexo XIV.4 e Figuras XIV.8 a IV.11).

O mapa geoquímico do P mostra anomalias 
em quase todas as unidades com concentrações 
maiores (> 1000 ppm) deste elemento associadas 
a Formação Sete Lagoas (2), Grupo Urucuia (2) e 
coberturas lateríticas (2). Amostras relacionadas 
ao Subgrupo Paraopeba (7) apresentaram 
concentrações menores de P (entre 700 e 1000).

Nos mapas geoquímicos de Cu, Ba, Pb 
e Zn as anomalias estão frequentemente 
relacionadas à Formação Serra de Santa 
Helena. Subordinadamente, as anomalias estão 
presentes no contato dos sedimentos do Grupo 
Urucuia com sedimentos da Formação Lagoa do 
Jacaré e nos calcários e metapelitos da Formação 
Sete Lagoas.
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NV MA MG MOD FMOD MIN MAX VAR CV DM DVPA DVPG

Ag 357 0,12 0,09 0,09 42 0,01 1,88 0,03 141,07 0,06 0,16 1,90

Al 358 2,68 1,95 1,46 5 0,10 9,10 3,92 73,98 1,66 1,98 2,36

As 333 5 3 2 65 1 75 30 108 3 5 2

Ba 357 195 133 36 6 3 3144 48473 113 120 220 3

Be 338 1,0 0,7 0,2 30 0,1 2,9 0,5 75,3 0,6 0,7 2,8

Bi 333 0,16 0,13 0,02 25 0,02 0,50 0,01 61,53 0,08 0,10 2,16

Ca 355 0,63 0,22 0,04 20 0,01 15,00 2,03 227,11 0,66 1,42 4,25

Cd 271 0,04 0,03 0,01 87 0,01 0,23 0,00 79,25 0,02 0,03 2,19

Ce 358 42,61 33,62 múltipla 2,71 238,16 761,45 64,75 21,21 27,59 2,14

Co 358 10,4 7,1 2,2 6 0,2 49,2 62,2 75,8 6,3 7,9 2,8

Cr 358 30 23 14 19 1 98 414 68 17 20 2

Cs 81 3 3 2,5 277 3 11 4 55 1 2 2

Cu 358 13,8 11,6 múltipla 1,8 65,1 67,7 59,4 6,5 8,2 1,9

Fe 357 1,95 1,52 múltipla 0,06 15,00 1,98 72,03 1,05 1,41 2,16

Ga 358 7,4 5,4 múltipla 0,5 28,3 29,8 74,1 4,6 5,5 2,3

Hf 358 2,11 1,87 múltipla 0,35 6,57 1,04 48,40 0,84 1,02 1,66

In 192 0,03 0,02 0,01 166 0,01 0,12 0,00 78,81 0,02 0,02 2,14

K 356 0,77 0,46 0,28 9 0,01 2,52 0,40 81,53 0,53 0,63 3,45

La 358 18,5 14,6 múltipla 1,6 121,2 154,1 67,0 9,6 12,4 2,1

Li 357 22 14 4 29 1 116 430 95 16 21 3

Lu 358 0,22 0,18 0,14 17 0,02 1,11 0,02 57,58 0,10 0,13 1,87

Mg 346 0,23 0,13 0,02 20 0,01 0,85 0,04 87,70 0,17 0,20 3,47

Mn 323 0,05 0,04 0,02 47 0,01 1,27 0,01 140,61 0,03 0,08 2,57

Mo 358 0,46 0,39 0,27 11 0,08 2,57 0,09 65,09 0,21 0,30 1,77

Na 330 0,07 0,04 0,01 53 0,01 0,55 0,01 112,71 0,06 0,08 3,19

Nb 358 6,8 5,8 5,4 9 1,3 32,0 16,2 59,2 3,1 4,0 1,8

Ni 358 17,0 12,6 10,4 8 0,9 50,6 140,7 69,7 10,0 11,9 2,3

P 310 237 158 25 48 25 2056 57828 102 149 240 3

Pb 358 15,1 12,6 múltipla 2,5 60,5 87,3 61,8 6,9 9,3 1,9

Rb 351 50,7 29,7 0,1 7 0,1 189,0 1684,2 80,9 34,1 41,0 3,9

S 145 0,0 0,0 0,005 213 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1

Sb 358 0,38 0,31 múltipla 0,05 1,28 0,05 123,89 0,18 0,23 1,88

Sc 356 5,9 4,3 múltipla 0,3 19,8 20,2 61,4 3,7 4,5 2,4

Sn 358 2,1 1,9 1,7 26 0,8 11,6 1,0 75,9 0,7 1,0 1,5

Sr 358 22,0 16,0 4,3 5 1,1 252,0 449,2 5,3 13,4 21,2 2,3

Ta 337 0,4 0,2 0,025 21 0,0 1,8 0,1 48,0 0,3 0,3 2,7

Tb 345 0,45 0,34 0,03 13 0,03 2,98 0,10 96,13 0,24 0,31 2,33

Te 47 0,03 0,03 0,025 311 0,03 0,21 0,00 87,62 0,01 0,02 1,46

Th 358 5,5 4,5 múltipla 0,9 16,0 10,9 69,4 2,8 3,3 2,0

Ti 358 0,25 0,22 0,18 21 0,01 0,81 0,01 67,60 0,09 0,11 1,65

Tl 343 0,30 0,21 0,01 15 0,01 1,69 0,05 59,70 0,17 0,22 2,73

U 358 1,1 0,9 0,6 37 0,2 3,8 0,5 45,0 0,6 0,7 1,9

V 357 50 39 34 12 1 231 1036 73 26 32 2

W 357 1,0 0,6 múltipla 0,1 80,8 18,2 64,3 0,8 4,3 2,3

Y 358 12,7 10,3 múltipla 1,3 73,9 68,7 423,9 6,5 8,3 2,0

Yb 358 1,4 1,2 0,9 27 0,2 7,4 0,7 65,0 0,6 0,8 1,8

Zn 356 37 27 28 12 1 151 634 57 20 25 2

Zr 358 76,7 68,1 128 6 3,7 287,0 1329,7 47,5 29,6 36,5 1,7

Tabela XIV.4 – Sumário da Estatística Descritiva

NV: Número de Valores Válidos, MA: Média Aritmética, MG: Média Geométrica, MOD: Moda, FMOD: 
Frequência da Moda, MIN: Valor Mínimo, MAX: Valor Máximo, VAR: Variância, CV: Coeficiente de Variância, 
DM: Desvio Médio, DVPA: Desvio Padrão Aritmético, DVPG: Desvio Padrão Geométrico.
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MED Q1 Q3 AIQ Q3 +1,5xAIQ Q3 +3xAIQ

Ag 0,09 0,06 0,12 0,06 0,21 0,30

Al 2,05 1,10 4,02 2,92 8,40 12,78

As 4 2 7 5 15 22

Ba 158 75 261 186 540 819

Be 0,8 0,4 1,5 1,1 3,2 4,8

Bi 0,15 0,08 0,23 0,15 0,46 0,68

Ca 0,25 0,07 0,61 0,54 1,42 2,23

Cd 0,04 0,02 0,05 0,03 0,10 0,14

Ce 38,01 21,76 59,50 37,74 116,11 172,72

Co 8,6 4,1 15,8 11,7 33,4 50,9

Cr 25 14 42 28 84 126

Cs 3 3 3 0 3 3

Cu 11,7 7,8 19,2 11,4 36,3 53,4

Fe 1,60 0,97 2,78 1,81 5,50 8,21

Ga 5,5 3,0 11,1 8,1 23,3 35,4

Hf 1,88 1,28 2,82 1,54 5,13 7,44

In 0,02 0,01 0,04 0,03 0,09 0,13

K 0,61 0,24 1,25 1,01 2,77 4,28

La 16,4 9,5 26,0 16,5 50,8 75,5

Li 14 7 32 25 70 107

Lu 0,20 0,13 0,30 0,17 0,56 0,81

Mg 0,17 0,06 0,35 0,29 0,79 1,22

Mn 0,04 0,02 0,07 0,05 0,15 0,22

Mo 0,38 0,26 0,58 0,32 1,06 1,54

Na 0,04 0,02 0,10 0,08 0,22 0,34

Nb 5,7 3,9 9,1 5,2 16,9 24,7

Ni 13,3 7,4 25,7 18,3 53,2 80,6

P 189 91 308 217 634 959

Pb 13,5 8,8 19,8 11,0 36,3 52,8

Rb 41,1 16,7 79,8 63,1 174,5 269,1

S 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Sb 0,32 0,20 0,50 0,30 0,95 1,40

Sc 4,4 2,3 8,7 6,4 18,3 27,9

Sn 1,8 1,4 2,6 1,2 4,4 6,2

Sr 16,6 9,8 29,3 19,5 58,6 87,8

Ta 0,3 0,1 0,6 0,4 1,2 1,9

Tb 0,39 0,22 0,62 0,40 1,22 1,82

Te 0,03 0,03 0,03 0,00 0,03 0,03

Th 4,7 2,8 8,1 5,3 16,1 24,0

Ti 0,24 0,17 0,32 0,15 0,55 0,77

Tl 0,25 0,13 0,44 0,31 0,91 1,37

U 0,9 0,6 1,6 1,0 3,1 4,6

V 43 25 71 46 140 209

W 0,6 0,3 1,2 0,9 2,6 3,9

Y 10,9 6,7 17,8 11,1 34,5 51,1

Yb 1,3 0,8 1,9 1,1 3,6 5,2

Zn 29 18 53 35 106 158

Zr 70,6 48,4 101,0 52,6 179,9 258,8

Tabela XIV.5 – Sumário da Estatística dos diagramas de juntas (Box-Plot).

MED: Mediana, Q1: 1º. Quartil, Q3: 3o. Quartil, AIQ: Amplitude Interquartil.
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Figura XIV.8 – Mapas geoquímicos para os elementos P e Ca.

Figura XIV.9 – Distribuição de escore do Fator 3 - Ca-P-Sr.
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Figura XIV.10 – Mapas geoquímicos para os elementos Pb e Zn.

Figura XIV.11 – Distribuição de escore do Fator 1 - Co-Rb-K-Be-Tl-Mg-Ba-Tb-Ni-Mn-Ce-Y-Lu-La (Pb e - Zn).
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XIV.4.3.2 – Análise Estatística Multivariada

O método de tratamento multivariado inicia 
com o cálculo da matriz de correlação (índice r) e 
análise de grupamento (cluster) dos elementos 
químicos. Utilizou-se também de análise visual 
dos gráficos para avaliar os outliers e suas 
características químicas e litológicas.

Para os tratamentos multivariados os dados 
foram log transformados e padronizados com a 
finalidade de normalizar e centralizar a curva de 
distribuição dos dados químicos.

XIV.4.3.2.1 – Matriz de correlação

Os cálculos da matriz de correlação foram 
efetuados para 36 elementos (Anexo XIV.5). 
Observa-se que o P está fracamente relacionado 
(r entre 0,6 e 0,7) com vários elementos. P e 
Al estão moderadamente correlacionados e 
possivelmente associados a minerais secundários 
como os fosfatos aluminosos.

Além do P os elementos K, Sn, Ti, Zr, Hf, Mn e 
Nb apresentam poucos pares de elementos com 
índice de correlação (r) maior do que 0,7.

As matrizes de diagramas binários e 
histogramas com barras classificadas por 
litologia (Anexo XIV.5) indicam que as litologias 
que estão mapeadas como Formação Serra de 

Santa Helena apresentam os maiores teores 
de Pb-Zn e que o P é mais enriquecido no que 
corresponde às unidades Formação Sete Lagoas 
e Grupo Urucuia.

XIV.4.3.2.2 – Análise de Agrupamento

A análise de grupamento foi efetuada para 
os elementos selecionados no tratamento 
estatístico univariado e na análise da matriz de 
correlação.

Observaram-se os seguintes grupos de 
associações na distância de ligação 0,6 observada 
para 38 variáveis (Figura XIV.12):

1. P - (Sr - Ca);

2.  (Yb - Lu - Tb- Y - La - Ce) e (Mn -Zn- Tl - Pb - Co 
-Ni - Be) (Li - Rb - Mg - K – Ba);

3. (Nb - Ti - Zr - Hf), Sn e (Sb - Fe – V - Cr) (U - Th 
- Sc - Ga – Al)

P - (Sr - Ca) (grupo 1) estão presentes na 
composição das apatitas que são encontradas 
nos níveis fosfáticos das sequências calcárias/
siliciclásticas. P-Zn (grupo 2) estão relacionados 
à presença de sulfetos comum nas sequências 
calcárias. As associações do grupo 3 estão 
relacionadas a argilominerais, óxidos de ferro 
e minerais residuais das coberturas lateríticas e 
sedimentos clásticos.

Figura XIV.12 – Dendrograma da análise de grupamento (cluster) para 36 elementos químicos.
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XIV.4.3.2.3 – Análise dos Fatores

Para o estudo das associações geoquímicas 
foi efetuada a análise dos fatores de forma a 
estruturar e simplificar a base de dados. A Tabela 
XIV.6 mostra os coeficientes de contribuição (ou 
carga) dos fatores para os elementos estudados, 
obtidas pelo método de Principais Componentes.

O mapa de distribuição do escore do Fator 3 
possui a maior contribuição dos elementos P, Sr 
e Ca e mostra que os valores de escore são mais 
elevados nos domínios do Subgrupo Paraopeba 
onde ocorrem também coberturas lateríticas 
(Figura XIV.9).

O mapa de distribuição do escore do Fator 
1 é representado pelos elementos Co-Rb-K-
Be-Tl-Mg-Ba-Tb-Ni-Mn-Ce-Y-Lu-La (Pb e Zn), 
conforme figura XIV.11. Os elevados valores do 
escore deste fator estão associados às rochas da 

Elemento Fator 
1

Fator 
2

Fator 
3 Elemento Fator 

1
Fator 

2
Fator 

3

Al 0,48 0,69 0,46 Ni 0,75 0,47 0,34
Ba 0,76 0,40 0,26 P 0,30 0,35 0,76
Be 0,81 0,41 0,30 Pb 0,64 0,51 0,38
Ca 0,42 0,13 0,77 Rb 0,87 0,28 0,24
Ce 0,74 0,52 0,29 Sb 0,45 0,69 0,37
Co 0,89 0,32 0,17 Sc 0,58 0,67 0,37
Cr 0,48 0,60 0,45 Sn 0,40 0,70 0,19
Cu 0,62 0,62 0,36 Sr 0,59 0,37 0,63
Fe 0,57 0,63 0,24 Tb 0,75 0,45 0,33
Ga 0,54 0,69 0,41 Th 0,52 0,76 0,29
Hf 0,39 0,87 0,04 Ti 0,34 0,82 0,18
K 0,85 0,33 0,23 Tl 0,80 0,40 0,34
La 0,70 0,54 0,33 U 0,56 0,73 0,29
Li 0,66 0,53 0,35 V 0,55 0,65 0,38
Lu 0,71 0,58 0,25 Y 0,72 0,55 0,32
Mg 0,79 0,41 0,33 Yb 0,69 0,62 0,26
Mn 0,75 0,32 0,15 Zn 0,69 0,44 0,45
Nb 0,24 0,79 0,33 Zr 0,28 0,88 0,11

Formação Serra de Santa Helena e aos domínios 
das coberturas lateríticas ao norte da área.

O mapa de escore do Fator 2, que possui a 
maior contribuição dos elementos Zr, Hf, Nb, 
Sn, U e Th, os valores de escore mais altos estão 
frequentemente associados a Formação Serra 
de Santa Helena (Anexo XIV.5.2). São atribuídos 
a minerais residuais que se acumulam nos 
produtos da alteração intempérica das rochas.

Assim os resultados obtidos mostram uma 
compartimentação nos mapas geoquímicos 
e indicam áreas com potencial para sulfetos 
e fosfatos. Áreas com anomalias para Pb-
Zn (sulfetos) estão relacionadas às unidades 
Formação Serra de Santa Helena e Grupo Urucuia 
e áreas com anomalias para P-Ca-Sr (fosfatos) 
estão relacionadas a unidades Formação Serra 
de Santa Helena, Grupo Urucuia, Subgrupo 
Paraopeba e coberturas lateríticas.

Tabela XIV.6 – Fator de carga para 36 elementos (Rotação Varimax Raw).
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XIV.5 – MAGNETOMETRIA E GAMAESPEC-
TROMETRIA REGIONAL / ÁREA DE JANUÁRIA-
ITACARAMBI-MONTALVÂNIA: INDICATIVOS 
DE ALVOS PARA PROSPECÇÃO DE FOSFATO, 
CHUMBO E ZINCO

XIV.5.1 – Considerações Iniciais

XIV.5.1.1 – Geologia em estudo

Na área em estudo espera-se encontrar 
ocorrências associadas ao Grupo Bambuí, na 
Formação Sete Lagoas que é constituída por 
rochas carbonáticas, pelíticas e fosfatadas, que 
particularmente na região estudada, repousa 
discordantemente sobre o embasamento 
cristalino. Os afloramentos da Formação 
Sete Lagoas estão à margem esquerda do Rio 
São Francisco onde constituem as serras dos 
municípios de Januária e Itacarambi, onde se 
insere a área do levantamento aerogeofísico 
apresentado.

As rochas do embasamento cristalino do 
Cráton São Francisco afloram na margem 
esquerda do rio São Francisco, constituindo 
parte do Alto de Januária (Alkmim e Martins-
Neto, 2001). As respostas da magnetometria 
encontradas ao longo desse trabalho referem-
se ao controle estrutural de parte do Alto 
de Januária (Figura XIV.13) e proximidades, 
demarcando mais significativamente os reflexos 
de esforços associados à Faixa Araçuaí. Quanto 
à gamaespectrometria, o que se observa é a 
assinatura, dentre outras, de parte da Formação 
Sete Lagoas.

XIV.5.1.2 – Magnetometria e Gamaespec-
trometria aplicadas à prospecção de Fosfato

Realizar estudos magnetométricos sobre 
ocorrência de fosfato em rochas sedimentares 
se torna inviável justamente devido à falta de 
resposta de material com alta susceptibilidade 
magnética, ou devido o contraste relativo entre 
as rochas do entorno (Fianco, 2011). Dessa 
forma, mineralizações fosfáticas sedimentares 
não apresentam relação direta com 
minerais magnéticos (Fianco, 2011). Ou seja, 
interpretações de dados magnetométricos para 
fosfato devem ser direcionados para ocorrência 
em rochas ígneas, como é o caso de rochas 
carbonatíticas. No entanto, como há registros 
de diversas ocorrências de rochas carbonatíticas 
mais a sudoeste de Minas Gerais (há citar em 
Araxá e Tapira), é plausível uma investigação 
de possíveis anomalias magnetométricas com 
padrões compatíveis a essas rochas.

A gamaespectrometria deve ser utilizada 
para estabelecer contrastes de resposta 
radiométricas, principalmente pelas assinaturas 
associadas a altos teores de urânio. Nordemann 
(1966, in Ferreira et al., 1992) em estudos 
anteriores demonstrou que rochas calcárias 
geralmente apresentam baixos teores de 
radioativos, permitindo com isso um contraste 
com as rochas mineralizadas na região, uma 
vez que as rochas calcárias e siliciclásticas são 
as encaixantes dos fosforitos e que a apatita na 
maioria das vezes possui um teor elevado de U e 
Th (IAEA, 2003).
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Figura XIV.13 - Localização do levantamento aerogeofísico Área 5 Januária - Itacarambi - Montalvânia em 
relação ao estado de Minas Gerais.

XIV.5.1.3 – Fonte dos Dados

O levantamento sobre a área de Januária-
Itacambi-Montalvânia está inserido no Programa 
de Levantamento Aerogeofísico de Minas Gerais 
(Megafísica, 2001), Área 5 conforme figura 
XIV.13. Os principais objetivos para esta aquisição 
foram aumentar os conhecimentos geofísicos e 
geológicos, fornecendo uma redução de custos 
em pesquisa mineral, principalmente para os 
elementos como diamante, chumbo, cobre, 
fósforo, ouro, prata e zinco, presentes na região. 

O levantamento compreende cerca de 40 
km de perfis e aproximadamente 8.297 km2 

de superfície. As linhas de produção foram 
realizadas na direção N30ºW e linhas de 
controle na direção N60ºE, sendo que as linhas 
de produção possui um espaçamento de 250 
m enquanto que as linhas de controle de 2.500 
m. A altura do voo é de 100 m com velocidade 
aproximada de 200 km/h.

XIV.5.2 – Processamentos dos Dados

Os dados foram processados utilizando o 
método de interpolação bidirecional (bigrid) e 
o critério de ¼ do menor espaçamento entre 
as células. A seguir foram obtidos os mapas de 
magnetometria: anomalia de campo magnético 
total residual, AMT reduzida ao polo e 
subprodutos: primeira derivada em cada direção 
XYZ, amplitude do sinal analítico, inclinação do 
sinal analítico da AMT e gradiente horizontal.

Os dados de gamaespectrometria foram 
obtidos pelos mesmos procedimentos de 
interpolação descritos na magnetometria. 
Posteriormente algumas correções foram 
necessárias devido a existências de valores 
negativos nos canais radiométricos. 

Em termos de produtos foram gerados: a 
contagem total, os canais de Potássio K (%), 
tório equivalente eTh (ppm), urânio equivalente 
eU (ppm), o ternário RGB, as razões equivalentes 
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eU/K eTh/k, eU/eTh. Estes correspondem 
respectivamente às figuras XVI.24 à XVI.29 e 
figura XIV.35.

XIV.5.3 – Características Magnetométricas

Foram utilizados diferentes mapas (Figuras 
XIV.16 à XIV.23) para identificar qualitativamente 
as profundidades e distribuições de lineamentos, 
estruturas e domínios magnéticos. Para 
realizar as interpretações, o mapa de anomalia 
magnética total reduzida ao polo (Figura XIV.17), 
obtido a partir de transformada de Fourier do 
mapa da anomalia magnética de campo total 
(Figura XIV.16), fornece melhor a localização da 
fonte induzida e/ou remanescente projetada no 
mapa, retirando o aspecto dipolar natural do 
campo. Os lineamentos, as possíveis estruturas 
e as anomalias magnéticas foram analisados a 
partir dos mapas derivados e principalmente do 
campo magnético total reduzido ao polo.

Alguns mapas (Figuras XIV.14 e XIV.15) 
presentes na literatura foram utilizados para o 
entendimento e avaliação do controle estrutural, 
o que permitiu a associação das respostas 
magnetométricas às rochas do Alto de Januária.

XIV.5.3.1 – Lineamentos Magnéticos

Em todos os mapas gerados é possível 
verificar os lineamentos com valores ao longo 
das direções NW e NE, sendo que as primeiras 
assinaturas estão mais acentuadas em termos 
de frequência e amplitude, apresentando 
comportamento periódico, associado às falhas 
normais, cuja direção é discutida segundo 
Iglesias (2007). Existe um grande lineamento 
principal que possui direção NE-SW, sendo 
sobreposto por todos os de direção NW-SE. 

Os lineamentos na direção NE são 
teoricamente mais antigos em relação àqueles 

de direção NW. Isto pode ser observado devido 
à sobreposição das amplitudes e frequências 
das assinaturas NW, que são maiores em 
relação às de direção NE, e que inclusive causam 
descontinuidades nesta segunda. Também 
nos mapas de derivadas (Figuras XIV.18, XIV.19 
e XIV.20) e do sinal analítico (Figura XIV.21), 
que ressaltam fontes rasas assinaladas por 
frequências maiores, esse comportamento fica 
bastante evidente. Quando se compara o mapa 
da derivada-z da anomalia magnética total 
(Figura XIV.20), com a resposta reduzida ao polo 
(Figura XIV.17), verifica-se que o lineamento 
maior NE aprofunda-se ao norte.

Segundo Alkmim e Martins-Neto (2001), a 
área em estudo corresponde ao compartimento 
central do Cráton São Francisco, não sendo 
afetado pelos dobramentos da Faixa Brasília, 
presente no seu entorno. Iglesias (2007) 
afirma que a estrutura regional está regida por 
complexo cristalino, que apresenta partes mais 
elevadas no município de Bonito, que está a 
47,0 km de distância do município de Januária, 
sendo que ocorrem afloramentos em altitudes 
de aproximadamente 600,0 m.

Na área de Januária-Montalvânia-Itacarambi, 
a estrutura geral é sub-horizontal o que evidencia 
um tectonismo fraco, no entanto ocorrem 
destacados falhamentos normais como os horts-
anticlinais de Montalvânia e Itacarambi (Iglesias, 
2007). 

Intercalados aos lineamentos magnéticos 
NW, existem zonas possivelmente associadas a 
faixas dobradas, derrames basálticos ou tufos: 
o que precisaria de uma melhor investigação. 
Geologicamente temos próximo a essa região 
as faixas dobradas devido a processos de 
deformação, relacionados às faixas Brasília e 
Araçuaí, sendo essa última a mais significativa 
para o local em estudo.
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Figura XIV.14 – À esquerda: comportamento das unidades e supergrupos associados à Bacia do São Francisco; 
À direita: Elevações dos altos e baixos estruturais (Martins-Neto et. al., 2001).

Figura XIV.15 – Fotolineamentos da região do estado de Minas Gerais, a partir do corte de imagem Geocover, 
escala 1:500.000. Bandas espectrais utilizadas: 7, 4, 2 e 8 do sensor ETM+ do Landsat 7 (Iglesias, 2007).
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XIV.5.3.2 – Arco de Januária

As assinaturas marcadas pelo conjunto de 
lineamentos NW e NE estão contidas numa 
estrutura em arco (Figuras XIV.30 e XIV.31) de 
direção NNW, cuja concavidade está voltada 
para o sul, discutida em Martins-Neto et al. 
(2001). Este arco não é muito bem assinalado 
no mapa de anomalia magnética total (Figura 
XIV.16), no entanto, fica evidente nos mapas 
de suas derivadas, assim como no mapa de 
anomalia magnética total reduzido ao polo (e 
seus subprodutos).

A continuidade desse arco a leste é 
subitamente perdida, o que indica por hipótese 
duas alternativas: o mesmo pode mergulhar 
para zonas profundas ou não possui fontes 
magnéticas razoáveis nessa região. Analisando 
o mapa de inclinação do sinal analítico (ISA-
RTP-MAG; Figura XIV.22), é possível verificar 
esse comportamento, o que implica na segunda 
hipótese, pois o ISA-RTP-MAG iguala as 
amplitudes de resposta das fontes.

XIV.5.3.3 – Anomalias Magnéticas

Existem algumas possíveis anomalias 
circulares que podem ser observadas 
principalmente no mapa de gradiente horizontal 
da anomalia magnética total reduzida ao polo 
(GHT-RTP-MAG) nas figuras XIV.23 e XIV.33, 
onde foi feito um contorno delimitando essas 
fontes (Figura XIV.33). Nos mapas anteriores as 
assinaturas das mesmas ficam atenuadas pelas 
respostas das demais fontes, que possuem 
características de adensamento de amplitudes 
de baixa para altas frequências: ou seja, corpos 
com diferentes profundidades. O gradiente 
horizontal da anomalia magnética total 
reduzida ao polo fornece respostas das bordas 
das fontes onde as mesmas ficam delineadas, 
todavia à medida que os corpos se tornam mais 

profundos, as amplitudes do campo magnético 
ficam atenuadas.

No mapa de amplitude do sinal analítico do 
campo magnético total (Figuras XIV.21 e XIV.32), 
bem como na anomalia magnética total residual 
(Figura XIV.16), é possível notar essas anomalias 
circulares. Apenas pelo mapa de amplitude do 
sinal analítico haveria diversas fontes circulares 
indistinguíveis, no entanto com o gradiente 
GHT-RTP-MAG (Figuras XIV.23 e XIV.33) foi 
possível estabelecer uma melhor separação 
das amplitudes que são mais acentuadas, 
como aquelas interpretadas nas figuras XIV.32 
e XIV.33. É possível também que esses corpos 
estejam relativamente mais rasos devido à alta 
frequência do comprimento de onda da fonte, 
o que pode ser visto no mapa de amplitude do 
sinal analítico do campo magnético total (Figuras 
XIV.21 e XIV.32), assim como no tema de 1ª 
derivada vertical do campo magnético total dz-
RTP-MAG (Figura XIV.20). No mapa ISA-RTP-MAG 
(Figura XIV.22), não é possível visualizar essas 
assinaturas, pois ao igualar as respostas dessas 
amplitudes magnéticas, independentemente de 
suas respectivas profundidades, essas respostas 
ficam mascaradas pelas demais fontes.

XIV.5.4 – Características Gamaespectrométricas

Os dados de gamaespectrometria 
foram avaliados analisando as informações 
principalmente fornecidas pelo canal de urânio 
(Figuras XIV.26 à XIV.28)  e mapas geológico 
(Figura XIV.34) na área do levantamento 
aerogeofísico. Primeiramente foi identificada 
a Formação Sete Lagoas, no mapa geológico, 
e dentro da mesma as possíveis anomalias de 
urânio marcadas pelos canais da razão eU/eTh 
(Figura XIV.28) e eU/eTh (Figura XIV.27) e o mapa 
ternário RGB (Figura XIV.35). Mesmo com todas 
essas tentativas seria necessária a checagem 
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em campo para verificar se essas assinaturas 
superficiais estariam associadas a fosfato de 
origem sedimentar.

Um fato interessante é que uma das anomalias 
circulares mapeadas através da magnetometria 
coincide com as da área interpretada, de forma 
independente, como anomalias de urânio. 
As amplitudes desses corpos possuem altas 
frequências, que podem ser vistas no mapa de 
sinal analítico assim como das 1ª derivadas, que 
denota fontes rasas.

XIV.5.4.1 – Interpretações dos canais de Potássio, 
Tório e Urânio equivalentes

As assinaturas do potássio (Figura XIV.24) 
estão controladas pela rede de drenagem e 
pelas regiões onde o gradiente da topografia 
é elevado. Isso pode ser observado pelo MDT 
calculado a partir dos dados obtidos durante o 
levantamento aerogeofísico.

A reposta do canal do tório (Figura XIV.25) na 
borda oeste do rio São Francisco está associada 
aos pontos mais elevados topograficamente 
e possui também valores elevados nas barras 
laterais ao longo do rio. Esse comportamento 
pode ser visualizado inclusive no canal do 
urânio (Figura XIV.26). Na borda leste do rio, o 
comportamento do tório (Figura XIV.25) é mais 
irregular em relação aos altos topográficos. 
A distribuição do urânio (Figura XIV.26) nessa 
região é aproximadamente similar à do tório 
(Figura XIV.25) e acompanha de forma irregular 
o relevo. Os locais onde não se tem essa relação 
dos canais com as elevações, no mapa ternário 
RGB (respectivamente para os canais de potássio, 
tório e urânio), possuem típicas assinaturas de 
crostas lateríticas.

Os valores dos canais de tório e urânio ao 

longo da Formação Sete Lagoas ou está na borda 
do rio São Francisco ou é ligeiramente controlado 
pela elevação. Ao longo das barras laterais do 
rio existe um valor elevado de potássio, tório e 
urânio.

XIV.5.4.2 – Interpretações das razões e do mapa 
ternário

Primeiramente foram verificadas as diversas 
razões dos canais gamaespectro-métricos 
visando encontrar assinaturas expressivas do 
elemento urânio. Como o foco de trabalho foi 
justamente tentar associar essas respostas à 
Formação Sete Lagoas, onde há a possibilidade 
de se encontrar fosfato, tentou-se sugerir 
possíveis fontes de urânio a serem averiguadas.

É possível observar valores elevados nas 
razões de eU/K (Figura XIV.27) e eU/eTh (Figura 
XIV.28), na região discriminada pela Formação 
Sete Lagoas (Figuras XIV.27, XIV.28 e XIV.35) 
presente na borda oeste do rio São Francisco. 
Comparativamente as razões em relação ao 
potássio (Figuras XIV.27 e XIV.29) possuem 
assinaturas similares, diferindo apenas em 
relação ao controle do rio São Francisco, que 
inclusive através da razão eU/eTh (Figura XIV.28), 
fica destacada pela assinatura do urânio.

Localmente foi interpretado (Figura XIV.35) 
um domínio de valores pontuais elevados 
de urânio (marcado em azul), a partir do 
mapa ternário RGB, coincidente com valores 
elevados nas razões citadas e juntamente 
com a delimitação da Formação Sete Lagoas. 
Curiosamente, uma das anomalias magnéticas 
interpretadas (independentemente dos dados de 
gamaespectrometria) mais ao sul, está presente 
nos limites da Formação e razões citadas acima.
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Figura XIV.30 – Mapa de anomalia magnética total residual reduzido ao polo: em detalhe lineamentos 
magnéticos interpretados principalmente a partir do mapa ISA-RTP-MAG e 1ª derivada vertical Z da anomalia 
magnética total reduzida ao polo; assinatura aproximada do Arco de Januária.

Figura XIV.31 – Mapa da Inclinação do sinal analítico da anomalia magnética total: em detalhe lineamentos 
magnéticos interpretados principalmente a partir do mapa ISA-RTP-MAG e 1ª derivada vertical Z da anomalia 
magnética total reduzida ao polo; assinatura aproximada do Arco de Januária.
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Figura XIV.32 – Mapa de sinal analítico da anomalia magnética de campo total: em detalhe alvos selecionados 
principalmente pelo mapa do gradiente horizontal da anomalia magnética de campo total reduzida ao polo. 
As fontes possuem assinaturas de altas frequências o que implica baixas profundidades.

Figura XIV.33 – Mapa do gradiente horizontal da anomalia magnética de campo total reduzida ao polo: em 
detalhe três alvos cuja as bordas estão sendo delineadas; Esse alvos corroboram com os mapas de 1ª derivada 
e do sinal analático: nestes as assinaturas possuem altas frequências o que denota corpos. 
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Figura XIV.34 – Mapa geológico delimitando as formações e coberturas na região em estudo: em detalhe a 
delimitação do polígono do levantamento aerogeofísico área 5  e os lineamentos magnéticos interpretados 
nos mapas de magnetometria.

Figura XIV.35 – Mapa ternário gamaespectrométrico RGB (K; eTh; eU): em detalhe a formação Sete Lagoas 
(em vermelha), anomalias circulares interpretadas através dos mapas obtidos na magnetometria e o domínio 
de locais pontuais das possíveis anomalias de urânio (em azul) – nesse caso teria que ser realizada a checagem 
em campo dessa região (Iglesias; Uhlein, 2009).
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XIV.6– DEFINIÇÃO DOS ALVOS ANÔMALOS PARA 
CHECAGEM DE CAMPO

De posse dos dados supracitados de sub-
bacias hidrográficas com conteúdos anômalos de 
fósforo (P @ppm) e das bases geofísicas regionais 
de magnetometria e gamaespectrometria, 
foram selecionados 9 alvos para serem checados 
em campo denominados de Alvos Caraíbas 
Norte e Sul, Alvo Cônego Marinho, Alvo Jatobá, 
Alvo Riacho da Cruz, Alvo Brejo do Amparo, Alvo 
Barreiro, Alvo Tejuco e Alvo Melancias.

Os alvos Caraíbas Norte e Sul estão situados 
nas imediações do povoado Caraíbas, no 
município de Itacarambi, porção centro noroeste 
da Folha Januária. Eles foram definidos em função 
dos resultados das amostras de sedimentos de 
corrente com valores anômalos em P. A amostra 
HGB700 com 1596 ppm de P definiu o Alvo 
Caraíbas Norte enquanto a amostra HGB702 
com 975 ppm de P definiu o Alvo Caraíbas Sul.

O Alvo Cônego Marinho está situado a norte 
da cidade de mesmo nome. Foi definido em 
função do resultado anômalo em sedimento de 
corrente da amostra HGB795 com 1357 ppm de 
P.

O Alvo Jatobá situa-se na porção centro leste 
da Folha Januária, nas proximidades do povoado 
de mesmo nome. Foi definido em função do 
resultado anômalo em sedimento de corrente 
da amostra HGB853 com 994 ppm de P.

O Alvo Riacho da Cruz situa-se no centro 
sudoeste da Folha Januária, nas proximidades da 
cidade de mesmo nome. Foi definido em função 
da identificação de uma anomalia pronunciada 
de valores do canal do urânio da ordem de 8000 
ppm nos dados de gamaespectrometria.

O Alvo Brejo do Amparo situa-se na porção 
sudoeste da Folha Januária, tendo sido definido 
pelo resultado anômalo em sedimento de 

corrente da amostra HGB788 com 2056 ppm de 
P.

O Alvo Barreiro situa-se na interface sudoeste 
da Folha Januária com a porção noroeste da 
Folha São João da Ponte. Foi definido em função 
do resultado anômalo em sedimento de corrente 
da amostra HGB691 com 1984ppm de P.

O Alvo Tejuco está situado na porção 
nordeste da Folha São Francisco. Foi definido 
em função tanto de resultados da geoquímica 
orientativa quanto da prospecção geofísica 
regional. Nos sedimentos de corrente analisados 
a amostra HGB686 retornou 1138 ppm de P. No 
canal do urânio na gamaespectrometria foram 
observados valores da ordem de 4000 ppm de 
urânio, além de lineamentos magnéticos bem 
marcados de direção NW-SE, aos quais antigos 
garimpos de Ag e Zn presentes na região podem 
estar relacionados.

O Alvo Melancias situado na porção sudoeste 
da Folha São João da Ponte foi definido em 
função das anomalias geoquímicas verificadas 
na amostragem de sedimento de corrente 
principalmente para Ag (1,31ppm), mas também 
para Pb (51,1 ppm) e Zn (135 ppm), todos 
identificados na amostra HGB711.

XIV.7 – GEOLOGIA DOS ALVOS

A deposição do Grupo Bambuí na região 
centro norte de Minas Gerais está controlada pela 
disposição do embasamento, que foi soerguido, 
formando o Alto de Januária (Figura XIV.36), 
provavelmente por ação de falhas normais 
sin-sedimentares reativadas, que permitiram 
subsidência diferencial acompanhada de 
progressivo afundamento para todas as direções 
a partir de Januária (Iglesias & Uhlein, 2009).

O contexto geológico dos alvos selecionados 
para estudo compreende exposições restritas 
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do embasamento diorítico a granítico que 
constitui o Cráton do São Francisco, parte 
da bacia sedimentar Bambuí, composta por 
rochas carbonáticas e terrígenas depositadas 
em ambiente de mar epicontinental e rochas 
psamíticas cretáceas do Grupo Urucuia, além de 
coberturas recentes, como lateritas e aluviões 
(Figuras XIV.37 e XIV.38).

A Formação Jequitaí não é encontrada na 
região de Januária, enquanto que, as formações 
Serra de Santa Helena e Lagoa do Jacaré 

exibem ampla distribuição. A Formação Sete 
Lagoas aflora exclusivamente a oeste da falha 
do rio São Francisco, onde estão localizados 
todos os alvos pesquisados, à exceção do Alvo 
Melancias, que está situado a leste do rio São 
Francisco. As formações Serra da Saudade e 
Três Marias não foram identificadas nas áreas 
estudadas e afloram apenas localmente, ao sul 
do Alvo Melancias e a nordeste do município de 
Verdelândia.

Figura XIV.36 – Mapa esquemático da Bacia São Francisco, mostrando a distribuição de altos e baixos do 
embasamento. Elaborado a partir dos mapas Bouguer de Lesquer et al. (1981), Mascarenhas et al. (1983), 
Ortu (1980) e Ussami (1993) (Modificado de Alkmin e Martins-Neto, 2001).
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Figura XIV.37 – Mapa geológico simplificado da região de Januária de acordo com Nobre-Lopes (2002), com a 
disposição dos alvos estudados e com a localização das colunas estratigráficas levantadas na área. (Modificado 
de Nobre-Lopes, 2002).
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Figura XIV.38 – Perfis geológicos na região de Januária obtidos de Nobre-Lopes (2002) e Iglesias & Uhlein 
(2009).

Iglesias & Uhlein (2009) mapearam e 
integraram dados geológicos de uma área de 
40.000 km2 no norte do Estado de Minas Gerais e 
definiram uma coluna estratigráfica para a região 
do Vale do Rio São Francisco (Figura XIV.39), 
onde estão situadas as áreas selecionadas, e 
que contempla desde o embasamento até os 
depósitos aluvionares quaternários.

A Formação Sete Lagoas, foco dos estudos, 
é essencialmente constituída na área de 
interesse por rochas carbonáticas com restrita 
contribuição terrígena, que formam inúmeras 
serras dispostas entre os municípios de Januária 
e Itacarambi na margem oeste do rio São 
Francisco, com espessura estimada de 200 m, 
de acordo com Iglesias & Uhlein (2009). Na 
margem leste do rio São Francisco a presença 
da Formação Sete Lagoas foi constatada por 
meio de furos de sondagem (Brandalise et al., 
1980), atingindo espessuras de até 330 m. Essa 
enorme diferença de espessuras é explicada pela 
existência de uma falha normal aproveitada pelo 
curso do rio São Francisco, de direção NNE, com 

rebaixamento do bloco da margem leste (Figura 
XIV.38).

A leste e sudoeste de Januária foram 
estudados os alvos Barreiro e Tejuco, que exibem 
as melhores exposições da Formação Sete 
Lagoas dentre os demais alvos selecionados. 
Foi possível estabelecer uma boa correlação 
entre as colunas estratigráficas elaboradas pelos 
autores e por pesquisadores anteriores, com 
destaque para os trabalhos de Nobre-Lopes 
(2002) e Iglesias & Uhlein (2009) (Figura XIV.40).

Nobre-Lopes (2002) dividiu informalmente a 
Formação Sete Lagoas em 7 membros agrupados 
em 3 principais ciclos de sedimentação, 
denominados: basal, compostos pelos Membros 
1 e 2; intermediário, que compreende os 
Membros 3, 4, 5, 6 e 7A, e; superior, representado 
pelo Membro 7B (Tabela XIV.7).

Iglesias & Uhlein (2009), por sua vez, 
individualizam a Formação Sete Lagoas em sete 
litofácies, conforme discriminado na Tabela 
XIV.8.

Embora não compreenda o escopo do estudo, 
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destacam-se ainda conhecidos garimpos de 
Zn/Ag na região do povoado Tejuco atribuídos 
a Formação Sete Lagoas, formados a partir 
de fluidos quentes, que geraram feições de 
dissolução e níveis brechados, com controle 
estrutural. Os Membros 4 e 6 são os mais 
porosos e, portanto, foram mais afetados pela 
circulação de fluidos mineralizantes (Nobre-
Lopes, 2002). Outros vários autores (Beurlen, 
1973; Dardenne, 1979; Lopes, 1979 e; Rabelo, 
1981), no entanto, relacionam as ocorrências de 

Zn/Ag ao desenvolvimento de carstes meteóricos 
resultantes de exposição subaérea.

No que tange ao ambiente de deposição, 
Dardenne (1979) e Abreu-Lima (1992) sugerem 
um único ciclo regressivo para toda a Formação 
Sete Lagoas, enquanto Nobre-Lopes (2002) 
defende que esta formação seja composta 
por três sucessões do tipo shallowing-upward 
(raseamento ascendente), de acordo com a 
Tabela XIV.7.

Figura XIV.39 – Coluna estratigráfica definida por Iglesias & Uhlein (2009) para a região do Vale do Rio São 
Francisco. 
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Figura XIV.39 – Coluna estratigráfica definida por Iglesias & Uhlein (2009) para a região do Vale do Rio São 
Francisco. 

Membro Litologia Cor Granulometria Contato 
basal 

Estruturas 
sedimentares 

Feições especiais Ciclo sedimentar 

1 – Calcário 
argiloso 

Calcissiltito, calcissiltito 
dolomítico, calcarenito muito 
fino (intrapeloidal, packstone 
a grainstone), calcilutito 

Cinza 
escuro 

Silte; areia fina a 
muito fina 

Não há 
afloramentos 

Acamamento plano-
paralelo, laminação 
cruzada de baixo 
ângulo 

Laminação fina, 
micro-estilólitos, 
gradação normal, 
acamamento nodular 

Sucessão shallowing-
upward (sh-up) basal 
(regressiva) 

2 – Calcirrudito 

Calcirrudito (principalmente 
rudstones), calcissiltito 
dolomítico, calcarenito 
dolomítico 

Cinza 
médio 

Seixo; 
intercalações 
variando de silte 
a areia fina 

Gradacional 

Gradação normal; 
hummocky (HCS), 
acamamento 
planar, laminação 
fina 

Maciço, rudstones 
sem classificação, 
estrutura de queda, 
acamamento nodular 

Sucessão sh-up basal 
(regressiva) 

3 – Calcarenito 
dolomítico 

Calcarenito dolomítico 
(sobretudo intraooidal, 
packstone a grainstone), 
calcissiltito dolomítico, 
calcilutito, dolomito 

Cinza 
médio 

Silte; areia média Brusco 

Laminação paralela, 
laminação cruzada 
com baixo ângulo, 
HCS e estratificação 
cruzada similar a 
swales (SCS) 

Micro-estilólitos 
Sucessão sh-up 
intermediária 
(transgressiva) 

4 - Dolomito 

Dolomito com ou sem 
fantasmas de aloquímicos, 
dolomito silicificado, 
dolarenito silicificado, raro 
dolorrudito 

Cinza 
claro 

Areia média; 
areia grossa a 
muito grossa 
(dolarenito 
silicificado); 
grânulo a seixo 

Indefinido; 
clara 
mudança no 
padrão de 
sedimentar 

Estratificação 
cruzada planar, 
acamamento 
ondulado 

Dissolução / brecha 
de colapso 

Sucessão sh-up 
intermediária 
(transgressiva-mar alto) 

5 – Dolomito 
estromatolítico 

Dolomito estromatolítico, 
dolossiltito 

Cinza 
pálido 

Silte Brusco Laminação fina 
Dissolução no topo 
dos biohermas basais 

Sucessão sh-up 
intermediária (mar alto) 

6 – Dolomito 
oolítico/ 
intraclástico 

Dolomito ooidal, dolomito 
oolítico/intraclástico e 
dolomito com pseudo-
intraclasto (grainstone a 
packstone); dolomito 
intraclástico (packstone a 
wackstone) 

Cinza 
claro a 
rosa 

Areia fina a muito 
grossa 

Gradacional 
e brusco 
(com 
estromatólit
os) 

Relictos de 
estratificação 
cruzada planar, 
bidirecional e 
acanalada 

Dissolução / brecha 
de colapso 

Sucessão sh-up 
intermediária (regressiva) 

7 – Dololutito 
(compreende 
as unidades 7A, 
basal, e 7B) 

Dololutito com lentes de 
ooides, intraclastos e/ou 
peloides; tufa-like (Unidade 
7A); dololutito com lentes de 
intraclastos, peloides e 
microfitólitos; dolomito 
estromatolítico (Unidade 7B) 

Cinza 
escuro 
a pálido 

Silte e areia fina a 
muito fina 
(unidades 7A e 
7B). Intercalações 
entre areia média 
e grossa; Grânulo 
a seixo 

Brusco e 
gradacional 

Laminação fina, 
laminação cruzada 
com baixo ângulo e 
acamamento plano-
paralelo 

Meniscos, cimentos, 
tepees, gretas de 
dissecação 

Sucessão sh-up 
intermediária (Unidade 
7A); regressiva, exposição 
subaérea. Sucessão Sh-up 
superior: pequenas 
sucessões transgressivo-
regressivas (Unidade 7B) 

 

Tabela XIV.7 – Principais feições dos Membros da Formação Sete Lagoas, região de Januária, descritos por 
Nobre-Lopes (2002).
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Litofácies Litologia Cor Granulometria 
Estruturas 

sedimentares 
Espessura 

(m) 

Litofácies 1 Dolomito 
Rosa 
pálido 

 Laminação 5 

Litofácies 2 

Calcários argilosos, 
frequentemente 
dolomíticos, com 
filmes argilosos 
verdes 

Roxo Argila 
Laminação fina, 
estratificação 
plano-paralela 

20 

Litofácies 3 Calcários, chert 
preto 

Cinza 
escuro 

Areia fina 

Estratificação 
plano-paralela, 
nódulos de chert, 
estilólitos, marcas 
onduladas, 
estratificações 
cruzadas e 
hummocky 

80 

Litofácies 4 

Brechas 
intraformacionais 
lamelares com 
matriz calcítica 
(cinza) ou 
magnesiana (rosa) 

Cinza e 
rosa 

Cascalho 
Laminação plano-
paralela, 
brechação 

15 

Litofácies 5 

Calcarenitos 
dolomíticos 
oolíticos e, por 
vezes, 
intraclásticos 

Rosado 
ou cinza-

claro 
 

Laminação, 
estratificação 
cruzada 

30 

Litofácies 6 

Dolomito 
sacaroidal, 
vacuolar, 
fortemente 
brechado e 
localmente oolítico, 
estromatolítico ou 
intraclástico 

Rosa, 
cinza 

Areia média a 
grossa 

Estratificação em 
bancos espessos, 
estratificação 
cruzada 

50 

Litofácies 7 Dolomito 
sublitográfico 

Bege  Laminação 30 

 

Tabela XIV.8 – Síntese das Litofácies definidas por Iglesias & Uhlein (2009) para a Formação Sete Lagoas.

A Formação Serra de Santa Helena possui 
ocorrência restrita aos topos de morros, onde 
se assenta em contato concordante e gradativo 
sobre as rochas carbonáticas da Formação Sete 
Lagoas. Sua espessura não passa de poucos 
metros. É essencialmente pelítica, consistindo 
de siltitos e margas, ora laminados, ora 
maciços. Iglesias e Uhlein (2009) descrevem a 
Formação Serra de Santa Helena, da base para 
o topo, como uma sucessão de margas, que 
transicionam a siltitos verdes, ricos em cristais 
de pirita, intercalados com lentes de calcário 
cinza, fétidos e plaqueados, tendo no topo 
siltitos cinza-esverdeados, micáceos, finamente 
laminados e piritosos.

Dardenne (2000) considera que a Formação 
Serra de Santa Helena represente uma súbita 
e generalizada subsidência da bacia Bambuí. 
Iglesias e Uhlein (2009) reforçam que houve um 
afogamento gradual da plataforma carbonática 
da Formação Sete Lagoas e a deposição de 
sedimentos em ambiente marinho plataformal, 

com profundidade variável.

A Formação Lagoa do Jacaré representa a 
instalação de uma nova plataforma carbonática 
dominada por tempestades e correntes de maré 
(Dardenne, 2000). É constituída essencialmente 
por calcários cinza escuros, com abundante 
pirita, que formam morros bem drenados, tendo 
como característica distintiva o odor fétido da 
rocha quando quebrada.

XIV.7.1 – Alvo Melancias

O Alvo Melancias situa-se imediatamente 
a leste do povoado homônimo, englobando 
parte dele. Possui uma área de 25 km2 e situa-se 
entre as coordenadas geográficas -15°51’47” e 
-15°53’54” de latitude  e -44°21’53” e -44°25’01” 
de longitude (Datum WGS-84). Encontra-se 
inserido na Folha São João da Ponte (SD-23-Z-
C-V).

O relevo do Alvo Melancias é 
predominantemente acidentado, tornando-
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se plano a suavemente ondulado em sua 
porção leste, onde afloram arenitos atribuídos 
ao Grupo Urucuia. Em geral, a vegetação 
primária é representada por cerrado e está bem 
preservada. É comum observar cambissolos em 
função do relevo movimentado e da presença de 
rocha pouco profunda.

Para a elaboração do mapa geológico 
(escala 1:30.000) foram utilizados: imagem 
“World Imagery”, cedida pela ESRI, através de 
um consórcio de satélites (TerraColor, SPOT e 

DigitalGlobe), imagem do canal do Th_ppm do 
Levantamento Aerogeofísico da Área 5 e pontos 
de campo. Foram individualizadas as seguintes 
unidades: Formação Serra de Santa Helena, 
Formação Lagoa do Jacaré e Formação Serra 
da Saudade, pertencentes ao Grupo Bambuí, 
e Grupo Urucuia (Figura XIV.41). As estruturas 
são dadas por lineamentos obtidos das imagens 
geofísicas: Intensidade do Sinal Analítico (ISA) e 
Primeira Derivada Vertical (1DZ).

Figura XIV.41 – Mapa geológico do Alvo Melancias.
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Duas colunas estratigráficas foram elaboradas 
ao longo de estradas que cortam o topo dos 
morros, uma na porção central, com direção 
NW-SE, nomeada Coluna F, e outra na porção 
norte da área, com direção aproximada E-W, 
denominada Coluna G (Figura XIV.42).

Ambas as colunas foram passíveis de 
correlação com a coluna estratigráfica da região 
do vale do rio São Francisco definida por Iglesias 
e Uhlein (2009), demostrando que não houve 
grandes variações laterais e verticais entre as 

formações, muito embora algumas localidades 
mostrem peculiaridades próprias do ambiente 
deposicional local, como níveis descontínuos 
de brecha lamelar intraclástica, presença maior 
ou menor de margas ou de camadas de siltitos 
intercaladas.

A figura XIV.43 exibe fotografias 
representativas de cada unidade contemplada em 
ambas as colunas estratigráficas, tomando como 
base a Coluna 6, que apresenta empilhamento 
sedimentar típico do Alvo Melancias.

Figura XIV.42 – Colunas estratigráficas elaboradas no Alvo Melancias, correlacionadas com a coluna 
estratigráfica de Iglesias e Uhlein (2009) estabelecida para a região do Vale do Rio São Francisco.
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Figura XIV.43 – Coluna Estratigráfica 6 definida no Alvo Melancias  com afloramentos típicos de cada unidade 
(567129/8242232, Datum WGS-84).
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Formação Serra da Santa Helena

A Formação Serra de Santa Helena é observada 
apenas em baixas altitudes, frequentemente em 
cotas abaixo de 530 m. Portanto, somente pode 
ser individualizada nos vales de drenagem mais 
profundos, restrita a porção oeste da área.

Consiste em siltitos com coloração rosa e 
bege, laminados, com micas detríticas no plano 
de acamamento, apresentando dobramentos 
suaves a apertados, resultado da atuação 
de tectônica rasa. Também ocorrem margas 
esverdeadas com laminação plano-paralela. 
Lentes de rochas carbonáticas são pouco 
frequentes.

Formação Lagoa do Jacaré

A Formação Lagoa do Jacaré compreende a 
maior parte da área do Alvo Melancias, ocorre 
formando morros com drenagens encaixadas em 
suas encostas, sobrepondo-se gradacionalmente 
à Formação Serra de Santa Helena. Consiste 
de calcarenitos maciços a acamadados com 
coloração cinza escura a preta, cristalinos e 
fétidos (Figura XIV.44). É possível observar níveis 
de brecha lamelar intraclástica com espessuras 
que variam desde poucos centímetros até 

Figura XIV.44 – Calcarenito cinza escuro 
acamadado, atribuído a Formação Lagoa do Jacaré 
(566.433E/8.245.455N, Datum WGS-84).

metros.

Intercalados aos calcarenitos são encontrados 
pacotes com poucos metros de espessura 
de pelitos laminados, intemperizados, com 
coloração bege a cinza esverdeada, exibindo 
dobramentos suaves a apertados (Figura XIV.45).

Dobramentos suaves são observados tanto 
nos calcarenitos, quanto nos pelitos, sugerindo 
atuação de tectônica rasa.

Merece destaque a presença de fluorita 
em calcários da Formação Lagoa do Jacaré, 
conhecida desde a década de sessenta. A 
ocorrência de fluorita em associação com calcita 
branca e calcita preta grossa e fétida sugere 
uma origem relacionada à percolação de fluidos 
hidrotermais em zonas de falha e fratura, com 
direção preferencial NW-SE (Iglesias, 2007) 
(Figuras XIV.46 A-D).

Corrobora com essa hipótese de influência de 
processos de alteração hidrotermal, a associação 
da fluorita com Zn/Ag/Pb em carbonatos da 
Formação Lagoa do Jacaré, assim como ocorre 
na Formação Sete Lagoas (Iglesias, 2007).

Formação Serra da Saudade

A Formação Serra da Saudade sobrepõe-
se em contato concordante e gradacional à 

Figura XIV.45 – Camada de siltitos laminados, 
intemperizados, cinza-esverdeados, intercalados aos 
pacotes de calcarenitos da Formação Lagoa do Jacaré 
(564.619E/8.243.831N, Datum WGS-84).
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Formação Lagoa do Jacaré. Sua espessura varia 
entre 40 e 65 metros. Assim como a formação 
anterior, também ocorre formando drenos bem 
encaixados nas encostas de morros.

É composta essencialmente por siltitos 
placosos, laminados, cinza-esverdeados, muito 
intemperizados, com mica detrítica fina no 
plano de acamamento. Laminações plano-
paralelas milimétricas a centimétricas foram 
distinguidas, com destaque para a intercalação 
de níveis de calcarenito cinza escuro puro, níveis 
de calcário argiloso cinza claro e filmes pelíticos 
roxos (Figura XIV.47). Lentes de calcarenitos 

cinza escuro, fétidos, foram observadas próximo 
ao topo da formação, nos quais se podem notar 
dobramentos suaves e abertos com dimensões 
variadas. Na figura XIV.48, exibe-se dobramento 
aberto com amplitude aproximada de 2 metros 
com eixo NE, subhorizontal.

Grupo Urucuia

O Grupo Urucuia aflora somente nos platôs 
elevados, onde assume topografia plana, 
podendo se assentar em discordância sob 
quaisquer formações do Grupo Bambuí. No 

Figura XIV.46 – a: veios e vênulas preenchidas com calcita e fluorita formadas a partir da percolação de 
fluidos que brecharam o calcarenito (564.549E/8.243.825N, Datum WGS-84); b: bolsão de calcita preta 
grosseira em contato brusco com vênulas de calcita + fluorita (564.549E/8.243.825N, Datum WGS-84); c: 
percolação de fluidos carbonáticos em fratura, responsáveis por brechação (564.565E/8.243.851N, Datum 
WGS-84); d: microfraturas e microfalhas preenchidas com calcita englobando fragmentos de calcarenitos 
(564.627E/8.243.837N, Datum WGS-84).
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Alvo Melancias, as rochas psamíticas do Grupo 
Urucuia se assentam diretamente sobre a 
Formação Serra da Saudade.

Este grupo é representado por arenitos 
quartzosos, com coloração branca, vermelha 
e lilás, bem selecionados, com pouca matriz e 
com granulometria fina a média (Figura XIV.49). 
Por vezes, encontram-se silicificados. Na base 
do Grupo Urucuia foram observadas camadas 
decimétricas de conglomerado monomítico, 
matriz suportado.

As rochas do Grupo Urucuia encontram-se 
frequentemente intemperizadas, exibindo-se 
friáveis.

Figura XIV.47 – Intercalação entre lâminas de 
calcarenito cinza escuro, calcário argiloso cinza 
claro e filmes pelíticos roxos (568.259E/8.245.486N, 
Datum WGS-84).

Figura XIV.48 – Dobramento aberto em lente de 
calcarenito na Formação Serra da Saudade com 
flancos mergulhando para SE (120/38) e NW (320/22) 
(568.259E/8.245.486N, Datum WGS-84).

Figura XIV.49 – Arenito médio, bem selecionado, 
silicificado atribuído ao Grupo Urucuia 
(567.129E/8.242.232N, Datum WGS-84).

XIV.7.2 – Alvo Tejuco

O Alvo Tejuco situa-se imediatamente a sul 
do povoado homônimo sendo que o seu limite 
norte intercepta parte do povoado. Possui 
área de 65 km2, limitado pelas coordenadas 
geográficas, -15°33’48” e -15°37’09” de latitude 
e -44°30’08” e -44°36’02” de longitude (Datum 
WGS-84). Encontra-se inserido na Folha São 
Francisco (SD-23-Z-C-IV).

O relevo é predominantemente suave, 
ondulado, com extensas áreas planas, 
principalmente na porção sul do alvo, e com 
serras esparsas formadas por rochas carbonáticas 
da Formação Sete Lagoas. A vegetação é dada 
por áreas de cerrado preservado e por áreas 
desmatadas com crescimento de vegetação 
nativa. O solo é predominantemente arenoso 
com colorações amareladas, bege, vermelha 
e marrom, espesso e com textura granular. Na 
porção norte do alvo há ocorrência de solo silto-
arenoso vermelho com textura grumosa.

Os afloramentos são escassos e estão quase 
sempre restritos às serras. Na porção plano-
ondulada da área somente foram observados 
pequenos aglomerados de matacões e blocos 
de silexitos distribuídos pontualmente e não 
cartografáveis.
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Para a composição do mapa geológico 
foram individualizadas, a partir da imagem 
“World Imagery”, cedida pela ESRI, através de 
um consórcio de satélites (TerraColor, SPOT e 
DigitalGlobe), imagem do canal do Th_ppm do 
Levantamento Aerogeofísico da Área 5 e pontos 
de campo. Foram identificadas as seguintes 
unidades: Formação Sete Lagoas, Formação 
Serra de Santa Helena e Cobertura Detrito-
Laterítica (Figura XIV.50). As estruturas são dadas 
por lineamentos obtidos das imagens geofísicas: 
Intensidade do Sinal Analítico (ISA) e Primeira 
Derivada Vertical (1DZ).

Formação Sete Lagoas 

A Formação Sete Lagoas constitui morros 
isolados no Alvo Tejuco. Duas colunas 
estratigráficas foram definidas na Serra do 
Furado, principal serra do alvo, situada no oeste 
da área. Essas colunas permitiram estabelecer 
correlações com outras elaboradas por Nobre-
Lopes (2002) e Iglesias e Uhlein (2009).

A Coluna Estratigráfica D, elaborada a partir 
de cortes em pedreira abandonada de onde se 
extraíam blocos de dolomito, vendidos como 
rocha ornamental, exibe fácies correlacionáveis 
aos Membros 4, 5, 6 e 7 definidos por Nobre-
Lopes (2002) e às Litofácies 5, 6 e 7 definidas por 
Iglesias & Uhlein (2009) (Figuras XIV.40 e XIV.51). 

Na base da coluna foi observado um nível 
de brecha secundária, formada por clastos 
angulosos dolomíticos, no entremeio a uma 
matriz oxidada, terrosa, com cor alaranjada forte, 
provavelmente formada pela dissolução parcial 
de camadas com maior grau de porosidade pela 
percolação de águas meteóricas, dando origem 
a paleocarstes. No entanto, também estão 
presentes brechas hidrotermais mineralizadas em 
Zn/Ag/Pb. As brechas hidrotermais apresentam-
se com matriz mais bem preservada em relação 

às brechas associadas à paleocarstes. Segundo 
Nobre-Lopes (2002), durante o soterramento, 
as unidades mais permeáveis atuaram como 
condutos para fluidos aquecidos responsáveis 
pela dolomitização, brechação e mineralização.

As fácies correlacionáveis aos membros 
6 e 4 possuem granulometria mais grossa e, 
portanto, são mais porosas e mais afetadas por 
dissolução/colapso. Aquelas correlacionáveis 
aos membros 7 e 3 atuam como selantes. A 
espessura da camada brechada é estimada em 
4 metros. Sobrepõem-se às brechas camadas 
estratificadas de dolomito cinza claro com 20 cm 
de espessura, seguidas por aproximadamente 
80 cm de dolomito rosa bem estratificado, com 
fraturas e cavidades preenchidas por calcita. 
Observam-se estruturas sedimentares como 
camadas centimétricas com formação de brecha 
intraclástica lamelar, acamamento lenticular, 
marcado pela presença de lentes de material 
carbonático com granulometria mais grossa, 
preenchimento secundário de cavidades com 
fluorita e estilólitos. Esse pacote formado pela 
brecha e pelos dolomitos cinza claro e rosa foram 
correlacionados ao Membro 4 e à Litofácies 5 
definidos por Nobre-Lopes (2002) e Iglesias e 
Uhlein (2009), respectivamente (Figuras XIV.40 
e XIV.51).

Em direção ao topo da coluna segue-se 
aproximadamente 1 m de dolomito cinza 
estromatolítico, finamente laminado. Os 
estromatólitos observados são pequenos, 
possuem ocorrência localizada, com formato 
colunar ou pseudo-colunar (Figura XIV.51). 
A presença de biohermas estromatolíticos 
indica que paleorecifes foram formados. 
Segundo Nobre-Lopes (2002), a morfologia dos 
estromatólitos é distribuída aleatoriamente, 
sendo os mais comuns os colunares e pseudo-
colunares contíguos a espaçados com espessuras 
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variando desde centimétricas a decimétricas. 
Estromatólitos com ramificações são escassos. 
Dolomitos e packstones peloidais finos 
preenchem o espaço intercolunar. Em direção 
ao topo os biohermas se tornam menores, mais 
espaçados e são, em sua maioria, nodulares 
a bulbosos. Esse pacote, correlacionável ao 
Membro 5 e à Litofácies 6 de Nobre-Lopes (2002) 
e Iglesias e Uhlein (2009), respectivamente, tem 
sua importância destacada na prospecção de 
fosfato, muito embora, não tenha sido observada 
nenhuma característica distintiva em campo, 
nem amostras com teores satisfatórios de P205.

Sobrepõem-se ao pacote anterior um nível 
de brecha sedimentar dolomítica, intraclástica, 
lamelar, com coloração cinza, apresentando 
espessura entre 5 e 6 metros, correlacionável ao 

Membro 6 e à Litofácies 6 de Nobre-Lopes (2002) 
e Iglesias e Uhlein (2009), respectivamente 
(Figura XIV.51). Essa rocha é resultado do 
incremento de energia das correntes de água, 
ocasionando o retrabalhamento dos sedimentos 
pré-depositados.

Por fim, no topo da coluna exibem-se 
dololutitos, que mantém contato gradacional 
com o pacote de brechas anterior. De acordo 
com Nobre-Lopes (2002), este membro 
consiste de sedimentos de maré compondo 
pequenas sucessões do tipo shallowing-
upwards, delimitado por superfícies erosionais, 
e apresentando em direção ao topo, feições que 
sugerem exposição subaérea. Sugere-se que o 
ambiente sedimentar varie entre submaré raso 
a supramaré.

Figura XIV.50 – Mapa geológico do Alvo Tejuco.
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Figura XIV.51 – Coluna estratigráfica D definida na região da pedreira abandonada (544306/ 8275861, WGS-
84) com seus pacotes de rocha e estruturas sedimentares associadas.
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XIV.7.3 – Alvo Brejo do Amparo

O Alvo Brejo do Amparo situa-se 4,5km 
a noroeste do povoado homônimo. Possui 
área aproximada de 5 km2 e situa-se entre as 
coordenadas geográficas -15°24’18” e -15°25’10” 
de latitude e longitudes -44°25’52” e -44°27’17” 
(Datum WGS-84).

O relevo do Alvo Brejo do Amparo reflete 
as características do substrato carbonático 
encontrado na região. Trata-se de um vale de 
fundo chato de drenagem intermitente com 
direção NW-SE e cotas em torno de 590 metros. 
O vale é circundado por morrotes testemunhos 
de calcário pertencentes à Serra Tabocas, com 
cotas de topo variando de 636 a 656 metros. 
Ocorre vegetação do tipo mata ciliar na área do 
vale e os morrotes testemunhos são cobertos por 
vegetação característica de cerrado. O solo que 
recobre o vale é um silte arenoso de coloração 
marrom que representa o terraço aluvionar. Já 
as áreas topograficamente elevadas apresentam 
pouca ou nenhuma espessura de solo residual. 
Onde presente, trata-se de um silte argiloso de 
coloração vermelha escura.

Para a elaboração do mapa geológico foram 
utilizados: imagem “World Imagery”, cedida 
pela ESRI, através de um consórcio de satélites 
(TerraColor, SPOT e DigitalGlobe), imagem 
de gamaespectrometria do Levantamento 
Aerogeofísico da Área 5 e pontos de campo. 
Foram individualizadas 4 litofácies pertencentes 
à Formação Sete lagoas. A figura XIV.52 apresenta 
o Mapa Geológico do Alvo Brejo do Amparo.

Foram elaboradas 2 colunas estratigráficas 
representativas do Alvo em questão, identificadas 
como H e I tanto no Mapa Geológico do Alvo 
Brejo do Amparo (Figura XIV.52) quanto no mapa 
regional da figura XIV.37.

A Coluna H possui 20 metros de espessura e 

abrange três litofácies descritas a seguir da base 
para o topo.

Litofácies 1: calcissiltito cinza escuro, 
finamente laminado. Nesta litofácies a espessura 
da laminação é milimétrica. Ocorrem silexitos 
em duas morfologias distintas. A primeira é 
composta por lentes com no máximo 1 cm 
de espessura e continuidade lateral de até 2 
metros, denominada de silexito lenticular. Na 
segunda, os silexitos são dispostos como uma 
espécie de nódulos, com 2 a 3 cm de espessura 
e continuidade lateral não ultrapassando 6 cm, 
denominada silexito nodular.

Litofácies 2: calcissiltito cinza escuro, com 
laminações plano paralelas com espessura 
milimétrica a centimétrica. Ocorrem finas 
intercalações de margas de coloração cinza 
esbranquiçadas. As espessuras destas lâminas de 
margas não ultrapassam 2 cm, desta forma para 
efeitos de representação na coluna estratigráfica 
elas foram exageradas. Nesta litofácies ocorrem 
raros silexitos do tipo nodular.

Litofácies 3: calcarenito cinza escuro, 
com granulometria areia fina e laminações 
plano paralelas com espessura milimétrica 
a centimétrica. Marcas onduladas também 
ocorrem nesta litofácies.

A Coluna I possui aproximadamente 60 
metros de espessura. Da base para o topo, ela é 
constituída pela Litofácies 4, intercalada a duas 
camadas da Litofácies 2 descrita acima.

A Litofácies 4 é constituída por um calcissiltito 
com intercalações de silexito. Nesta litofácies, 
os silexitos formam verdadeiras camadas, com 
extensa continuidade lateral e espessura de até 
4 cm, denominados silexitos tabulares.

A figura XIV.53 apresenta as colunas acima 
descritas.
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Figura XIV.52 – Mapa Geológico do Alvo Brejo do Amparo.

Figura XIV.53 – Colunas Estratigráficas H e I do Alvo Brejo do Amparo. 
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XIV.7.4 – Alvo Barreiro

O Alvo Barreiro situa-se na porção limítrofe 
entre as folhas Januária (SD-23-Z-C-II, 3° 
quadrante) e São João da Ponte (SD-23-Z-
C-V, 2° quadrante), englobando o povoado 
homônimo no seu extremo nordeste. Possui 
uma área aproximada de 15 km2 e posiciona-se 
entre as coordenadas geográficas, -15°27’48” e 
-15°30’05” de latitude e longitudes -44°24’47” e 
-44°27’43” (Datum WGS-84).

O relevo do Alvo Barreiro é característico 
de regiões com substrato rochoso carbonático. 
Em sua parte central ocorre um vale de fundo 
chato de drenagem intermitente com direção 
geral NNE-SSW com cotas em torno de 520-530 
metros. Este vale é circundado por morrotes de 
calcário com paredões íngremes. As cotas de 
topo variam em torno de 610 a 640 metros. Na 

área do vale ocorre alguma mata ciliar, porém 
grande parte da região é ocupada por atividades 
de agropecuária. Nos topos dos morrotes ocorre 
vegetação característica de cerrado. A porção 
nordeste do alvo possui um vale de fundo 
chato de drenagem intermitente com direção 
WNW-ESSE que caracteriza uma das porções 
topograficamente menos elevadas da área de 
estudo com cotas em torno de 490 metros.

Para a elaboração do mapa geológico foram 
utilizadas a imagem “World Imagery”, cedida 
pela ESRI, imagem de gamaespectrometria do 
Levantamento Aerogeofísico da Área 5 e pontos 
de campo. As estruturas foram fotointerpretadas 
baseadas principalmente nos lineamentos 
estruturais tais como vales e cristas de morros, 
bem como nas anomalias magnéticas do 
levantamento aerogeofísico. A figura XIV.54 
apresenta o Mapa Geológico do Alvo Barreiro.

Figura XIV.54 – Mapa Geológico do Alvo Barreiro.
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Figura XIV.55 – Detalhe do quartzo diorito representante do embasamento cristalino da região 
(562.589E/8.289.749N, Datum WGS-84).

Foram elaboradas três colunas estratigráficas 
representativas do Alvo em questão, identificas 
como J, K e L tanto no Mapa Geológico do Alvo 
Barreiro (Figura XIV.54) quanto no mapa da 
Figura XIV.37. Está também representada a 
Coluna B elaborada pelos autores, bem como a 
Coluna A, levantada por Nobre-Lopes (2002).

No vale de drenagem intermitente a leste 
do povoado do Barreiro foi possível identificar 
o embasamento cristalino da região. Trata-
se de um afloramento de quartzo diorito não 
mapeável na escala considerada. A rocha possui 
granulação grossa, equigranular, com cristais 
de plagioclásio e quartzo brancos. Os cristais 
de anfibólios e biotitas possuem cor verde e 
preta respectivamente. A textura granoblástica 
é dominante e a rocha não possui deformação 
aparente, exibindo disjunção esferoidal nas 
porções mais intemperizadas. A Figura XIV.55 
apresenta parte do afloramento encontrado.

A Coluna J possui 1,8 metros de espessura e 
está localizada na porção extremo sudoeste da 
área investigada. Foram identificadas 4 litofácies 
descritas a seguir da base para o topo.

Litofácies 6: trata-se de uma brecha calcítica, 
intraformacional. Os clastos são angulosos com 
morfologia tabular e eixos maiores oblíquos 
a subparalelos ao acamamento horizontal. 
Ocorrem raros clastos com eixos perpendiculares 
ao acamamento.

Litofácies 3: Representada por um calcarenito 
cinza escuro, com granulometria areia fina e 
laminações plano paralelas com espessura 
milimétrica a centimétrica. É correlacionável à 
litofácies encontrada na Coluna 8 do alvo Brejo 
do Amparo.

Litofácies 5: Trata-se de calcarenito cinza 
claro com granulometria grossa destacada pelo 
aspecto rugoso da superfície de intemperismo 
da rocha. Os bancos das estratificações plano 
paralelas, quando presentes, possuem espessura 
de tamanho métrico.

Litofácies 7: Ocorre um calcário cinza escuro 
com nódulos de chert. Os nódulos possuem 
formato elipsoidal com tamanho variando de 1 
mm até 2 cm.

A figura XIV.56 apresenta a compilação da 
Coluna J.
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Figura XIV.56 – Coluna Estratigráfica J, Alvo Barreiro.

A Coluna K apresenta 38 metros de espessura 
e encontra-se na porção centro leste da área 
investigada. Foram identificadas 3 litofácies 
descritas a seguir.

Litofácies 1: trata-se de um calcissiltito cinza 
escuro, finamente laminado. Ocorrem silexitos 
com morfologia tanto lenticular quanto nodular. 
Por vezes são encontradas intercalações pouco 
espessas de calcarenito com granulometria 
mais grossa. As estratificações plano paralelas 
possuem espessura milimétrica a centimétrica. 
Esta litofácies é correlacionável à da Coluna 8 do 
Alvo Brejo do Amparo.

Litofácies 3: Ocorre como uma intercalação 
em meio à Litofácies 1. É representada por um 
calcarenito cinza escuro, com granulometria 
areia fina e laminações plano paralelas com 
espessura milimétrica a centimétrica. Também 
são observadas marcas onduladas. Também 
correlacionável à Litofácies 3 da Coluna H do 
Alvo Brejo do Amparo e à Coluna J do alvo em 
questão.

Litofácies 5: trata-se de um calcarenito 
cinza claro com granulometria grossa. As 
estratificações plano paralelas formam bancos 
com espessura métrica, correlacionável à 
Litofácies 5 da Coluna 10.

A figura XIV.57 apresenta a compilação da 
Coluna K, com destaque para os silexitos com 
morfologia nodular (acima) e lenticular (abaixo).

A Coluna L possui 6,5 metros de espessura e 
encontra-se localizada na porção centro oeste 
da área investigada. Ela contempla apenas uma 
litofácies descrita a seguir.

Litofácies 1: calcissiltito cinza escuro, 
finamente laminado. Em direção ao topo do 
ocorrem intercalações de calcarenito com 
granulometria pouco mais grossa. Nestas porções 
as estratificações passam a ser milimétricas 
a centimétrica. No topo do afloramento é 
nítida a separação dos estratos de silexito 
com morfologia lenticular dos imediatamente 
sotopostos com morfologia nodular.
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A figura XIV.58 apresenta a compilação da 
Coluna L.

Em uma pedreira artesanal ativa localizada 
aproximadamente 300 metros a noroeste do 
povoado do Barreiro ocorrem boas exposições 
das litofácies descritas anteriormente, tanto 
no alvo em questão quanto no Alvo Brejo do 
Amparo. Trata-se da área da Coluna B com 40 
metros de espessura. Ela pode ser considerada 
a coluna representativa das associações de 
litofácies pertencentes à Formação Sete Lagoas 
observadas na região (Figura XIV.59). Tratam-se 
de 4 associações de litofácies descritas a seguir 
da base para o topo.

Associação 1: Possui 10 metros de espessura. 
Na base ocorrem calcissiltitos cinza escuros, 
finamente laminados. A espessura das 
laminações é milimétrica a centimétrica. Em 
direção ao topo da associação gradam para 
calcarenitos com granulometria areia grossa. 
Nesta porção as estratificações plano paralelas 

Figura XIV.57 – Coluna Estratigráfica K, Alvo Barreiro.

formam bancos com espessuras métricas.

Associação 2: Possui 8,5 metros de espessura. 
Na base da associação ocorrem calcissiltitos 
cinza escuros, finamente laminados, com níveis 
níveis de espessura milimétrica oolíticos. Na 
porção intermediária da associação predominam 
silexitos do tipo lenticular e nodular, com 
raros níveis oolíticos. No topo da associação 
o calcissiltito grada para um calcarenito com 
granulometria areia fina e marcas onduladas.

Associação 3: Possui 2,5 metros de espessura. 
Tratam-se calcarenitos com estratificações 
plano paralelas formando bancos mais 
espessos. Ocorrem intercalações de brechas 
intraformacionais.

Associação 4: Possui espessura mínima de 19 
metros uma vez que seu contato de topo com 
outra associação não foi observado. Tratam-se 
espessos bancos de brechas intraformacionais 
com intercalações de níveis estratificados de 
calcarenitos com granulometria grossa.
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As Associações de Litofácies 1 e 2 são 
correlacionáveis à Litofácies 3 de Iglesias & Uhlein 
(2009) e ao Membro 1 de Nobre-Lopes (2002), 
pertencentes à porção basal da Formação Sete 
Lagoas. As Associações de Litofácies 3 e 4 por 

sua vez podem ser correlacionadas à Litofácies 
4 de Iglesias & Uhlein (2009) e ao Membro 2 
de Nobre-Lopes (2002), pertencentes à porção 
intermediária da Formação Sete Lagoas.

Figura XIV.58 – Coluna Estratigráfica L, Alvo Barreiro.

Figura XIV.59 – Coluna Estratigráfica B, Alvo Barreiro.
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XIV.7.5 – Alvo Jatobá

O Alvo Jatobá situa-se na porção centro leste 
da folha Folha Januária (SD-23-Z-C-II) à margem 
esquerda do Rio São Francisco, 3,5km a norte 
do povoado homônimo. Possui área aproximada 
de 13 km2 e está situado entre as coordenadas 
geográficas, -15°15’04” e -15°16’42” de latitude 
e longitudes -44°08’41” e -44°11’28” (Datum 
WGS-84).

O relevo da região do alvo é caracterizado 
por estar inserido no terraço aluvionar do 
Rio São Fracisco. Trata-se de uma planície 
com cotas que variam em torno de 440 a 460 
metros. Esta área é dominada por pastagens de 
atividades agropecuárias. Existem dois morrotes 
testemunhos constituídos de carbonatos da 
Formação Sete Lagoas que se destacam na 
paisagem plana da região. Encontram-se na 
porção nordeste da área investigada e possuem 

cotas de topo em torno de 540 metros (Figura 
XIV.60).

A figura XIV.61 apresenta o Mapa Geológico 
do Alvo Jatobá.

Figura XIV.60 – Vista para terraço aluvionar e morrote 
testemunho constituído por carbonatos da Formação 
Sete Lagoas a esquerda (590.310E/8.313.122N, 
Datum WGS-84).

Figura XIV.61 – Mapa Geológico do Alvo Jatobá.
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Para a elaboração do mapa geológico foram 
utilizados: imagem “World Imagery”, cedida 
pela ESRI, imagem de gammaespectrometria do 
Levantamento Aerogeofísico da Área 5 e pontos 
de campo. Foram individualizadas 4 litofácies 
pertencentes à Formação Sete lagoas.

Foram elaboradas duas colunas estratigráficas 
representativas do Alvo em questão, identificadas 
como M e N tanto no Mapa Geológico do Alvo 
Jatobá (Figura XIV.61) quanto no mapa da figura 
XIV.37.

A Coluna M possui 3,5 metros de espessura 
e encontra-se localizada na porção nordeste da 
área investigada. Ela contempla duas litofácies 
descritas a seguir da base para o topo.

Litofácies 8: possui 2 metros de espessura. 
Trata-se de uma brecha calcítica, com matriz de 
coloração cinza clara, granulometria variando de 
argila a areia fina, com algumas pontuações de 
óxidos de ferro. Os clastos variam do tamanho 
grânulo a bloco, subarredondados a angulosos, 
moderadamente selecionados e são compostos 
de calcários dolomíticos de coloração rosada a 
avermelhada e calcarenitos com estratificação 
plano paralela. A figura XIV.62 apresenta um 
detalhe dos clastos da brecha calcítica.

Figura XIV.62 – Detalhe dos clastos 
subarredeondados a arredondados da brecha 
calcítica (590.493E/8.313.189N, Datum WGS-84).

Litofácies 9: possui 1,5 metros de espessura. 
É composta por um calcarenito dolomítico 
de granulometria areia média a grossa, com 
coloração rosada a avermelhada. A figura XIV.63 
apresenta um detalhe do dolomito em questão.

A Coluna N possui 14 metros de espessura 
e está localizada no extremo nordeste da área 
investigada. Ela contempla 4 litofácies descritas 
a seguir da base para o topo.

Litofácies 8: possui 5 metros de espessura e é 
correlacionável à fácies da Coluna M. Trata-se da 
brecha calcítica.

Figura XIV.63 – Detalhe do dolomito de coloração 
rosada/avermelhada (590.493E/8.313.189N, Datum 
WGS-84).

Figura XIV.64 – Detalhe do dolomito de coloração 
rosada/avermelhada com veios de calcita 
(590.493E/8.313.189N, Datum WGS-84).
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Litofácies 11: possui 2,5 metros de espessura. 
É composta por uma marga, de coloração cinza 
clara a escura.

Litofácies 9: possui espessura mínima de 2,5 
metros uma vez que seu contato de topo não 
foi observado. É correlacionável ao calcarenito 
dolomítico de coloração rosada a avermelhada.

A associação das litofácies acima descritas é 
correlacionável à Litofácies 7 de Iglesias & Uhlein 
(2009) e também ao Membro 7 de Nobre-Lopes 
(2002), pertencentes ao topo da Formação Sete 
Lagoas.

A figura XIV.65 apresenta as Colunas 
Estratigráficas M e N.

Figura XIV.65 – Colunas Estratigráficas M e N do Alvo Jatobá.

XIV.7.6 – Riacho da Cruz

O Alvo Riacho da Cruz situa-se na porção 
centro sudoeste da folha Folha Januária (SD-
23-Z-C-II), 4 km a oeste do povoado homônimo. 
Possui área aproximada de 8 km2 e está situado 
entre as coordenadas geográficas, -15°19’24” e 
-15°20’50” de latitude e longitudes -44°16’20” e 
-44°18’07” (Datum WGS-84).

A região do alvo situa-se na área de transição 
entre o terraço aluvionar do Rio São Francisco 
e as serras localizadas na margem oeste do 
mesmo. Trata-se de planaltos de superfícies 
côncavas com cotas constantes em torno de 550 
metros. O norte do alvo é cortado pelo Riacho 
da Cruz em um sentido aproximado de oeste 
para leste. Este riacho é afluente da Lagoa do 
Peixe que por sua vez é afluente direta do Rio 

São Francisco.

Para a elaboração do mapa geológico foram 
utilizados: imagem “World Imagery”, cedida 
pela ESRI, imagem de gammaespectrometria do 
Levantamento Aerogeofísico da Área e pontos 
de campo. Foram individualizadas duas litofácies 
pertencentes à Formação Sete lagoas. A figura 
XIV.66 apresenta o Mapa Geológico do Alvo 
Riacho da Cruz.

Foi elaborada apenas uma coluna 
representativa do alvo. Praticamente toda sua 
extensão é coberta por pastagens de atividades 
agropecuárias, sendo pobre em afloramentos. 
O solo que recobre a região é de maneira geral 
um silte argiloso, pouco arenoso, de coloração 
vermelha escura, interpretado como sendo 
o solo residual característico de substrato 
carbonático.
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Figura XIV.66 – Mapa Geológico do Alvo Riacho da Cruz.

A Coluna O possui 3,5 metros de espessura. 
Ela contempla duas litofácies correlacionáveis à 
Coluna H do Alvo Brejo do Amparo.

Litofácies 1: calcissiltito cinza escuro, 
finamente laminado. Ocorrem silexitos do 
tipo nodular e silexitos do tipo lenticular. Em 
alguns estratos este último apresenta extensa 
continuidade lateral e espessura máxima de 5 
cm.

Litofácies 2: calcissiltito cinza escuro, com 
laminações plano paralelas com espessura 

milimétrica a centimétrica. Ocorrem finas 
intercalações de margas de coloração cinza 
esbranquiçadas.

A figura XIV.67 apresenta a Coluna 
Estratigráfica O com destaque para o silexito do 
tipo nodular.

As litofácies observadas neste alvo, como 
aquelas pertencentes ao Alvo Brejo do Amparo, 
podem ser correlacionadas à Litofácies 3 de 
Iglesias & Uhlein (2009) e ao Membro 1 de 
Nobre-Lopes (2002).



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

683

Figura XIV.67 – Coluna Estratigráfica O com destaque para silexito do tipo lenticular.

XIV.7.7 – Alvo Caraíbas

O Alvo Caraíbas situa-se na porção norte 
noroeste da folha Folha Januária (SD-23-Z-C-II). 
Foi subdividido em 2 alvos, Caraíbas Norte e 
Sul. O Alvo Caraíbas Norte engloba o povoado 
homônimo, possui área aproximada de 19 km2 
e está situado entre as coordenadas geográficas, 
-15°00’14” e -15°02’50” de latitude e longitudes 
-44°16’40” e -44°18’52” (Datum WGS-84). O Alvo 
Caraíbas Sul situa-se aproximadamente 4,2 km a 
sul do povoado, possui área aproximada de 27 
km2, situado entre as coordenadas geográficas, 
-15°04’04” e -15°07’35” de latitude e longitudes 
-44°17’59” e -44°20’18” (Datum WGS-84).

A região do alvo é dominada por planaltos 
de topos aplainados, com cotas variando de 730 
a 740 metros no Caraíbas Norte e entre 780 e 
790 metros no Sul. As drenagens são em sua 
grande maioria intermitentes. Praticamente não 
é observada vegetação nativa na região, uma 
vez que se trata de área de intensa atividade 

agropecuária, dominada por pastagens e/
ou plantações, sendo raros os afloramentos 
rochosos.

Para a elaboração do mapa geológico foram 
utilizados: imagem “World Imagery”, cedida 
pela ESRI, imagem de gammaespectrometria do 
Levantamento Aerogeofísico da Área e pontos 
de campo. Foram individualizadas duas litofácies 
pertencentes à Formação Sete lagoas. A figura 
XIV.68 apresenta o Mapa Geológico do Alvo 
Caraíbas.

Devido à ausência de afloramentos, foi 
elaborada apenas uma coluna estratigráfica, 
localizada na porção nordeste do Alvo Caraíbas 
Sul. O solo que recobre os topos dos planaltos 
trata-se de siltes areno argilosos, de coloração 
avermelhada, com pedregulhos de quartzo de 
veios subarredondados a arredondados, sem 
estruturação aparente, interpretados como uma 
cobertura eluvio coluvionar predominante nas 
regiões de maior altitude (Figura XIV.69).
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Figura XIV.68 – Mapa Geológico do Alvo Caraíbas.
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Figura XIV.69 – Vista para coberturas eluvio 
coluvionares em áreas de atividade agropecuária 
(573.836E/8.339.295N, Datum WGS-84).

A Coluna P possui 3 metros de espessura e 
contempla duas litofácies atribuídas à Formação 
Sete Lagoas.

Litofácies 3: é representada por um calcarenito 
cinza escuro, com granulometria areia fina e 
laminações plano paralelas com espessura 
milimétrica a centimétrica. É correlacionável à 
Litofácies 3 da Coluna H do Alvo Brejo do Amparo 
e à Coluna J do alvo Barreiro.

Litofácies 12: ocorre como uma intercalação 
em meio à Litofácies 3 e possui 1 metro de 
espessura. Trata-se de um silexito, coloração de 
intemperismo de tom ocre, com sílica amorfa e 
óxidos de coloração cinza metálica e preto fosco. 
Ocorre como uma camada tabular, porém com 
aspecto diferente dos silexitos descritos nas 
Litofácies 1 e 4.

A figura XIV.70 apresenta a Coluna 
Estratigráfica P acima descrita.

Figura XIV.70 – Coluna Estratigráfica P com destaque para a camada de silexito.

XIV.7.8 – Alvo Cônego Marinho

O Alvo Cônego Marinho situa-se na porção 
noroeste da Folha Januária (SD-23-Z-C-II), 
aproximadamente 20 km a norte da cidade 
homônima. Possui uma área aproximada de 
12 km2 e está situado entre as coordenadas 

geográficas, -15°06'41" e -15°08’29” de latitude 
e longitudes -44°25’40” e -44°27’48” (Datum 
WGS-84).

O relevo da região do Alvo Cônego Marinho 
possui características distintas daqueles 
dominados por substratos rochosos carbonáticos. 
Trata-se de planaltos com topos aplainados, por 
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vezes formando verdadeiras chapadas. Na área 
do Alvo as cotas possuem pequena variação em 
torno de 770 a 780 metros. Os vales possuem 
fundos bastante encaixados nas cabeceiras dos 
córregos e tendem a possuir formatos tipo V ao 
longo do curso. Estas características geralmente 
denotam substratos de natureza siliciclástica, 
atribuídos ao Grupo Urucuia.

Para a elaboração do mapa geológico foram 

utilizados: imagem “World Imagery”, cedida 
pela ESRI, imagem de gammaespectrometria do 
Levantamento Aerogeofísico da Área 5 e pontos 
de campo. Devido à escassez de afloramentos 
para a determinação da unidade litológica 
foram levadas em conta diversas características 
observadas em saprólitos e solos residuais. A 
figura XIV.71 apresenta o Mapa Geológico do 
Alvo Cônego Marinho.

Figura XIV.71 – Mapa Geológico do Alvo Cônego Marinho.
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Os topos das chapadas possuem uma 
cobertura superficial caracterizada por um solo 
laterítico de coloração vermelha escura, com 
fragmentos de canga ferruginosa de tamanho 
grânulo até matacão (Figura XIV.72).

Figura XIV.72 – Detalhe do solo laterítico 
(560.693E/8.328.896N, Datum WGS-84).

Os solos transportados, de maneira 
geral, trata-se de siltes areno argilosos, de 
coloração creme avermelhada a amarelada, 
com fragmentos de raízes vegetais e nenhuma 
estruturação aparente. Estão restritos às 
porções de encostas nas cotas mais elevadas 
(Figura XIV.73).

Figura XIV.73 – Detalhe do solo transportado 
(560.693E/8.328.896N, Datum WGS-84).

Foram observadas diversas características 
nos saprólitos ao longo do mapeamento que 
podem permitir certa inferência a respeito da 

rocha fonte. Abaixo são citados os três tipos que 
ocorreram com maior frequência na área do 
Alvo.

Tipo I: saprólito de coloração arroxeada a 
ocre, silto argiloso, com fragmentos de pelitos 
de tamanho grânulo e passagens caulinizadas. 
Trata-se então provavelmente de um saprólito 
proveniente de sequência pelítica (Figura XIV.74).

Figura XIV.74 – Detalhe do saprólito Tipo I 
(560.674E/8.328.182N, Datum WGS-84).

Tipo II: saprólito de coloração avermelhada, 
silto arenoso, pouco argiloso, com passagens 
mosqueadas compostas por caulim. Pode ser 
interpretado como um saprólito proveniente de 
um arenito de granulometria fina (Figura XIV.75).

Figura XIV.75 – Detalhe do saprólito Tipo II 
(559.971E/8.326.315N, Datum WGS-84).

Tipo III: trata-se de um saprólito composto 
por clastos tamanho grânulo a seixos, 
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aubarredondados a arredondados de quartzo 
de veio e arenitos imersos em uma matriz silto 
arenosa de coloração creme com passagens 
avermelhadas. Pode ser interpretado como um 
saprólito proveniente de um ortoconglomerado 
(Figura XIV.76).

Figura XIV.76 – Detalhe do saprólito Tipo III 
(560.693E/8.328.896N, Datum WGS-84).

O terraço aluvionar que compõe a cobertura 
da Vereda Laranja é ocupado em grande parte 
por áreas de atividade agropecuária. Quando 
possível observar, trata-se de um solo areno 
argiloso, de coloração creme clara, associado à 
vegetação típica de mata ciliar. A figura XIV.77 
ilustra área de atividade agropecuária e o solo 
descrito acima na estrada de acesso à Vereda.

Figura XIV.77 – Região da Vereda Laranja 
(559.021E/8.327.663N, Datum WGS-84).

XIV.8 – PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA LOCAL

XIV.8.1 – Amostragem de Solo no Alvo Tejuco

A prospecção geoquímica de solo no Alvo 
Tejuco foi realizada com o intuito de checar a 
área sem afloramentos rochosos a montante das 
anomalias de sedimento de corrente detectadas 
no levantamento geoquímico regional (Item 
XIV.4). Trata-se também de uma região próxima 
da planície aluvionar do Rio São Francisco. A 
coleta contabilizou 86 amostras, em três linhas 
no sentido Norte-Sul, com espaçamento entre si 
de 1,5km, denominadas de LW a linha a oeste, LI 
a linha intermediária e LE a linha situada a leste. 
Ao longo das linhas as amostras foram coletadas 
em intervalos de 250m. A figura XIV.78 apresenta 
o Mapa da Amostragem executada.

Além do fósforo, também foi dado enfoque 
aos elementos chumbo e zinco, uma vez que 
existem conhecidas mineralizações em garimpos 
destes elementos na região.

As etapas de preparação e análise das 
amostras foram realizadas nos laboratórios da 
SGS-Geosol, em Vespasiano-MG. A análise foi 
realizada pelo método ICM40B Determinação 
por Digestão Multiácida e leitura ICP-MS.

XIV.8.1.1 – Estatística Descritiva das Variáveis

Os dados foram preparados em uma planilha 
contendo distribuição espacial, análises químicas 
e tipo de método de análise com o objetivo de 
preparar os dados contendo os pares de réplicas 
de laboratório, pares de duplicatas de campo 
e planilha geral com todos os dados, exceto 
réplicas e duplicatas de campo.

Foi realizada então a quantificação dos Valores 
Válidos para todos os elementos. O critério 
utilizado levou em consideração a situação em 
que os elementos que obtivessem 30% dos 
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valores abaixo do Limite de Detecção foram 
excluídos de análises posteriores. Enquadraram-
se nestes critérios, os elementos: Ag, As, Cd, Cs, 
Hf, K, Na, Rb, S, Se, Te e W.

Os elementos que obtiveram valores acima 
de 30% foram: Al, Ba, Be, Bi, Ca, Ce, Co, Cr, Cu, 

Fe, Ga, Ge, In, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, P, 
Pb, Sb, Sc, Sn, Sr, Ta, Tb, Th, Ti, Tl, U, V, Y, Yb, Zn 
e Zr.

A Tabela XIV.9 apresenta a compilação destes 
dados.

Figura XIV.78 – Mapa de amostragem de solo executada.
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Cu_ppm   Na_% X X Tb_ppm      

 

Buscou-se também fazer uma validação 
das análises geoquímicas com base nos pares 
de duplicatas e réplicas de laboratório. Para o 
primeiro caso, foi realizada a análise de variância 
das amostras e para o segundo caso foi feito o 
método elaborado por Thompson & Howard.

A análise de variância permite avaliar se os 
procedimentos amostrais e laboratoriais são 
adequados para discriminar com segurança a 
diferença de teores entre os pontos amostrados. 
Para isso, a variância técnica é dada pela 
diferença de teores entre as amostras de rotina 
e as duplicatas de campo, a qual é comparada 
com a variância total. (Porto. et al, 2010).

O teste de duplicata foi feito com base em 
8 pares de duplicata e os resultados da valores 
válidos e da variância técnica são mostrados na 
Tabela XIV.10. Observa-se que a Ag, Hf, Se e Te 
não foram aprovados na quantidade de valores 
válidos.

A análise das réplicas de laboratório baseado 
nos estudos de Thompson & Howard foi feita em 
dois pares. A figura XIV.79 contém os gráficos 
gerados para  P, Pb e Zn. Foram constatados 
bons resultados para o P e Pb. Para o elemento 
Zn foi observado que um de seus pares situou-se 
abaixo da precisão tolerada, porém seus dados 
ainda assim foram considerados válidos.

Figura XIV.79 – Teste de Thompson & Howard para P, Pb e Zn.

Tabela XIV.9 – Elementos que apresentaram resultados dos valores válidos, onde ‘NVál’ representam o 
contexto de todas as amostras e ‘<30%PV’ representam o universos dos pares de duplicata. Elementos com 
“X” foram excluídos de análises posteriores.
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ELEMENT % val 
DUP VarTEC/DAD %valTOT ELEMENT % val 

DUP VarTEC/DAD %valTOT 

Ag_ppm_ICM40B 31,25 6,54 79,49 Na_%_ICM40B 0 #DIV/0! 2,56 

Al_%_ICM40B 100 11,12 100,00 Nb_ppm_ICM40B 100 135,46 100,00 

As_ppm_ICM40B 62,5 33,33 73,08 Ni_ppm_ICM40B 100 0,97 100,00 

Ba_ppm_ICM40B 100 5,52 100,00 P_ppm_ICM40B 100 9,75 100,00 

Be_ppm_ICM40B 100 7,33 97,44 Pb_ppm_ICM40B 100 144,12 100,00 

Bi_ppm_ICM40B 100 51,39 100,00 Rb_ppm_ICM40B 100 0,34 100,00 

Ca_%_ICM40B 100 23,86 98,72 S_%_ICM40B 0 #DIV/0! 11,54 

Cd_ppm_ICM40B 100 529,89 100,00 Sb_ppm_ICM40B 100 55,79 100,00 

Ce_ppm_ICM40B 100 2,11 100,00 Sc_ppm_ICM40B 100 7,06 100,00 

Co_ppm_ICM40B 100 1,05 100,00 Se_ppm_ICM40B 0 #DIV/0! 2,56 

Cr_ppm_ICM40B 100 16,05 100,00 Sn_ppm_ICM40B 100 25,67 98,72 

Cs_ppm_ICM40B 12,5 #DIV/0! 16,67 Sr_ppm_ICM40B 100 422,35 100,00 

Cu_ppm_ICM40B 100 7,02 100,00 Ta_ppm_ICM40B 100 67,02 100,00 

Fe_%_ICM40B 100 7,90 100,00 Tb_ppm_ICM40B 100 0,90 100,00 

Ga_ppm_ICM40B 100 8,25 100,00 Te_ppm_ICM40B 12,5 #DIV/0! 24,36 

Ge_ppm_ICM40B 75 38,89 88,46 Th_ppm_ICM40B 100 17,15 100,00 

Hf_ppm_ICM40B 0 #DIV/0! 0,00 Ti_%_ICM40B 100 99,80 100,00 

In_ppm_ICM40B 100 43,75 89,74 Tl_ppm_ICM40B 100 0,42 100,00 

K_%_ICM40B 100 0,37 100,00 U_ppm_ICM40B 100 7,29 100,00 

La_ppm_ICM40B 100 2,42 100,00 V_ppm_ICM40B 100 26,27 100,00 

Li_ppm_ICM40B 100 4,99 100,00 W_ppm_ICM40B 100 87,58 100,00 

Lu_ppm_ICM40B 100 2,93 100,00 Y_ppm_ICM40B 100 0,97 100,00 

Mg_%_ICM40B 100 3,29 100,00 Yb_ppm_ICM40B 100 2,19 100,00 

Mn_%_ICM40B 87,5 6,25 79,49 Zn_ppm_ICM40B 100 3,69 100,00 

Mo_ppm_ICM40B 100 125,75 100,00 Zr_ppm_ICM40B 100 81,17 100,00 

 

Tabela XIV.10 – Variância técnica das duplicatas de campo (VarTEC/DAD), valores válidos para todo o conjunto 
de amostras (%valTOT) e para os pares de duplicatas de campo (% val DUP). Em vermelho, estão os elementos 
com valores críticos.

XIV.8.1.2 – Análise Estatística para Fósforo, 
Chumbo e Zinco

Para determinação dos valores considerados 
anômalos bem como os limiares geoquímicos foi 
construído o Box-Plot para os elementos P, Pb e 
Zn (Figura XIV.80).

Com base nos valores determinados pelos 
quartis fez-se a definição de limiares geoquímicos, 
dividindo entre faixas de Background e faixas 
de anomalias para o fósforo, chumbo e zinco, 
conforme segue.

Faixas do background:

Alto background (25%) - corresponde ao 
Q1 e contém ¼ dos dados associados ao valor 
de: 108,0 ppm para o fósforo; 12,8 ppm para o 
chumbo; e, 14,0 ppm para o zinco.

Médio background 50% - corresponde ao Q2 
ou mediana e contém a metade dos dados que 
estão ao valor de: 141,5 ppm para o fósforo; 
17,45 ppm para o chumbo; e, 20,5 ppm para o 
zinco.

Background 75% - corresponde ao Q3 e 
representam ¾ dos dados situados ao valor 
de: 210,0 ppm para o fósforo; 24,5 ppm para o 
chumbo; e, 32,0 ppm para o zinco.

A determinação das faixas de anomalias foi 
realizadada sequinte forma.

Faixas de Anomalias:

UIF – conhecida como Upper Inner Fence 
sendo determinada a partir da expressão de 
Q3+1,5xIQR e contém valores de: 363,0 ppm 
para o fósforo; 42,05 ppm para o chumbo; e, 
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57,5 ppm para o zinco. Estes se enquadram no 
terceiro limiar geoquímico;

UOF – conhecido como Upper Outer Fence 
pela expressão Q3+3xIQR e contém valores de: 
516,0 ppm para o fósforo (porém, com valor 
máximo de 448 ppm); 59,60 ppm para o chumbo; 
e, 83,0 ppm para o zinco. Estes se enquadram no 
2° limiar geoquímico.

1° Limiar Geoquímico – realizada pela 
expressão Q3+6xIQR. Não houve anomalias 
para o fósforo; o valor do chumbo ficou foi de 
94,70 ppm (com valor máximo de 80,10 ppm); e, 
134,00 para o Zinco (com valor máximo de 125,0 
ppm).

A Tabela XIV.11 sintetiza o cálculo estatístico 
descritivo para todos os elementos válidos.

Figura XIV.80 – Box plots para os elemento P, Pb e Zn.

 MG MH Q1 Q2 Q3 Q3-
Q1 

Q3+1,5*AI
Q 

Q3+3,0*AI
Q 

Q3+6,0*AI
Q 

Moda Desv.Pa
d 

Al 3,38 3,16 2,90 3,60 4,36 1,46 6,55 8,74 13,12 3,16 1,06 

Ba 33,02 28,58 22,00 30,00 49,00 27,00 89,50 130,00 211,00 
Multipl

e 24,00 

Be 0,24 0,19 0,20 0,20 0,40 0,20 0,70 1,00 1,60 0,2 0,35 
Ca 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 0,07 0,10 0,16 0,02 0,02 
Ce 48,94 45,05 34,93 48,47 66,67 31,74 114,28 161,89 257,11 42,84 23,69 
Co 1,85 1,52 1,10 1,40 2,50 1,40 4,60 6,70 10,90 1,1 4,27 
Cr 19,15 18,46 16,00 20,00 23,00 7,00 33,50 44,00 65,00 22 5,06 
Cu 10,93 10,20 8,20 9,60 14,00 5,80 22,70 31,40 48,80 8,2 6,12 

Fe 1,79 1,63 1,42 1,91 2,34 0,92 3,72 5,10 7,86 
Multipl

e 0,71 

Ga 9,19 8,55 7,60 9,65 12,20 4,60 19,10 26,00 39,80 
Multipl

e 3,24 

K 0,05 0,04 0,03 0,04 0,07 0,04 0,13 0,19 0,31 0,02 0,08 

La 21,47 19,76 15,20 21,50 28,70 13,50 48,95 69,20 109,70 
Multipl

e 10,81 

Li 6,25 5,44 4,00 5,00 7,00 3,00 11,50 16,00 25,00 5 6,27 

Lu 0,22 0,21 0,17 0,20 0,27 0,10 0,42 0,57 0,87 Multipl
e 

0,10 

M
g 

0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,02 0,07 0,10 0,16 0,02 0,03 

M
n 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,04 0,05 0,08 0,01 0,02 

Ni 9,47 8,41 6,20 8,45 12,90 6,70 22,95 33,00 53,10 Multipl
e 

8,10 

P 149,4
6 

137,9
2 

108,0
0 

141,5
0 

210,0
0 

102,0
0 

363,00 516,00 822,00 Multipl
e 

76,62 

Pb 18,27 16,60 12,80 17,45 24,50 11,70 42,05 59,60 94,70 18,4 12,04 

Rb 6,06 4,07 2,90 5,15 10,90 8,00 22,90 34,90 58,90 Multipl
e 

12,76 

Sc 7,34 6,93 5,90 7,05 9,70 3,80 15,40 21,10 32,50 6,9 2,73 
Sn 0,85 0,74 0,60 0,90 1,20 0,60 2,10 3,00 4,80 0,8 0,45 
Tb 0,42 0,38 0,29 0,40 0,59 0,30 1,04 1,49 2,39 0,25 0,31 
Th 6,82 6,59 5,90 7,10 8,40 2,50 12,15 15,90 23,40 7,8 1,71 
Tl 0,19 0,14 0,10 0,18 0,30 0,20 0,60 0,90 1,50 0,08 0,26 
U 1,05 1,01 0,90 1,00 1,30 0,40 1,90 2,50 3,70 0,9 0,31 
V 40,14 36,46 29,00 42,50 53,00 24,00 89,00 125,00 197,00 28 17,52 
Y 11,67 10,65 8,40 10,60 15,10 6,70 25,15 35,20 55,30 7,6 8,07 
Yb 1,48 1,40 1,10 1,40 1,80 0,70 2,85 3,90 6,00 1,1 0,74 
Zn 22,91 19,83 15,00 20,50 32,00 17,00 57,50 83,00 134,00 15 20,41 

 

Tabela XIV.11 – Estatística Descritiva dos elementos válidos.
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Foi também elaborada a matriz de correlação 
entre os elementos válidos apresentada na 
Tabela XIV.12. Foram destacados em vermelho 
os valores com correlação entre 0,90 e 1,00; em 
laranja os valores entre 0,80 e 0,89; em amarelo 
valores com correlação entre 0,70 e 0,79 e em 
branco valores abaixo de 0,70.

Obtiveram correlação acima de 0,8 com o 
elemento P os seguintes elementos: Cu, Lu, Sc, 
Tb, Y, Yb e Zn.

Com relação ao Zn, obtiveram correlação 
acima de 0,9 Li, Ni, Tl e Y. Acima de 0,8 ocorreu 
correlação com os elementos Be, Co, Fe, La, Lu, 
Mg, Mn, P, Pb, Rb, Sc, Tb, Yb.

Com relação ao Pb foi observada correlação 
acima de 0,9 com o elemento Ni. Também 
ocorreram correlação acima de 0,8 com os 
elementos Cu, La, Lu, Mn, Sc, Tb, Tl, Y, Yb e Zn.

Com base então nas estatísticas descritas 
acima, foram gerados os mapas de distribuição 
dos teores do P, Pb e Zn ao longo das linhas de 
solo ilustrados nas figuras XIV.81, XIV.82 e XIV.83 
respectivamente.

Para o elemento P, foram observadas 2 
amostras com valores pertencentes à faixa do 
2° Limiar Geoquímico, situados no extremo 
norte da linha de amostragem intermediária (LI) 
(@429ppm) e no primeiro terço da linha a leste 

(LE) (@448ppm). Elas formam um trend com 
aproximadamente 2,4km de extensão e direção 
NW-SE, coincidente com a direção preferencial 
dos afluentes do Rio São Francisco nesta porção 
da Folha Januária.

Dois outros conjuntos de amostras formam 
trends de direção NW-SE, ambos situados no 
intervalo do 3° Limiar Geoquímico. O primeiro 
conjunto é formado pelas 3 primeiras amostras 
da linha a oeste (LW), @299ppm, @308ppm e 
@250ppm correlacionadas às 2 amostras no 
primeiro terço da linha LI. @214 e 269ppm. O 
trend possui aproximadamente 2 km de extensão 
e não há continuidade com as amostras da linha 
LE.

O segundo trend de direção NW é formado 
pelas amostras situadas na porção central da 
linha LW, @229ppm, @293ppm, @224ppm, 
@263ppm, @224ppm correlacionadas às 
amostras no terço final da linha LI, com teores 
@266ppm, @336ppm, @222ppm, @227ppm, 
@232ppm. Possui aproximadamente 2,5 km 
de extensão e não ocorre continuidade com as 
amostras da linha LE. Nota-se que este trend 
possui relação com o lineamento estrutural 
representado pela drenagem de direção NNW-
SSE afluente do Rio São Francisco.
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 Al Ba Be Ca Ce Co Cr Cu Fe Ga K La Li Lu Mg 
Al 1,00 0,50 0,42 0,43 0,74 0,51 0,80 0,68 0,83 0,98 0,48 0,78 0,48 0,77 0,51 
Ba  1,00 0,80 0,75 0,64 0,68 0,44 0,69 0,48 0,50 0,83 0,68 0,82 0,69 0,87 
Be   1,00 0,76 0,56 0,80 0,31 0,66 0,41 0,46 0,72 0,65 0,89 0,68 0,77 
Ca    1,00 0,45 0,57 0,37 0,53 0,29 0,42 0,66 0,61 0,76 0,55 0,73 
Ce     1,00 0,61 0,49 0,84 0,54 0,77 0,56 0,92 0,58 0,88 0,59 
Co      1,00 0,36 0,84 0,60 0,57 0,63 0,74 0,77 0,82 0,71 
Cr       1,00 0,45 0,79 0,79 0,38 0,55 0,30 0,52 0,41 
Cu        1,00 0,64 0,73 0,68 0,88 0,72 0,96 0,71 
Fe         1,00 0,83 0,48 0,59 0,44 0,68 0,50 
Ga          1,00 0,51 0,81 0,51 0,81 0,53 
K           1,00 0,66 0,89 0,66 0,97 
La            1,00 0,72 0,93 0,71 
Li             1,00 0,74 0,91 
Lu              1,00 0,69 
Mg               1,00 

 Mn Ni P Pb Rb Sc Sn Tb Th Tl U V Y Yb Zn 
Al 0,64 0,67 0,75 0,69 0,45 0,93 0,77 0,71 0,96 0,65 0,87 0,79 0,70 0,77 0,68 
Ba 0,67 0,76 0,63 0,69 0,86 0,64 0,52 0,69 0,45 0,81 0,68 0,53 0,71 0,70 0,78 
Be 0,74 0,81 0,69 0,73 0,79 0,57 0,51 0,69 0,36 0,81 0,59 0,51 0,71 0,68 0,85 
Ca 0,57 0,64 0,66 0,59 0,74 0,48 0,42 0,58 0,41 0,75 0,48 0,38 0,62 0,56 0,71 
Ce 0,65 0,81 0,73 0,79 0,57 0,89 0,68 0,87 0,70 0,76 0,86 0,60 0,83 0,89 0,73 
Co 0,93 0,90 0,68 0,79 0,66 0,67 0,67 0,83 0,44 0,76 0,68 0,65 0,85 0,82 0,87 
Cr 0,49 0,46 0,59 0,51 0,37 0,73 0,71 0,45 0,81 0,47 0,65 0,77 0,46 0,53 0,45 
Cu 0,83 0,92 0,80 0,84 0,66 0,84 0,77 0,96 0,60 0,81 0,83 0,71 0,95 0,96 0,85 
Fe 0,72 0,65 0,65 0,64 0,43 0,81 0,78 0,59 0,76 0,58 0,75 0,90 0,60 0,67 0,61 
Ga 0,69 0,72 0,77 0,75 0,48 0,96 0,81 0,75 0,96 0,69 0,89 0,81 0,75 0,81 0,71 
K 0,60 0,77 0,56 0,73 0,98 0,59 0,56 0,67 0,42 0,86 0,58 0,54 0,70 0,67 0,79 
La 0,77 0,91 0,79 0,86 0,69 0,90 0,74 0,94 0,74 0,88 0,85 0,63 0,93 0,94 0,87 
Li 0,72 0,85 0,67 0,78 0,92 0,61 0,55 0,76 0,42 0,89 0,63 0,51 0,79 0,74 0,91 
Lu 0,84 0,93 0,83 0,86 0,66 0,91 0,79 0,98 0,72 0,84 0,89 0,72 0,98 1,00 0,88 
Mg 0,66 0,83 0,60 0,77 0,97 0,62 0,57 0,72 0,44 0,89 0,61 0,55 0,75 0,71 0,84 
Mn 1,00 0,88 0,78 0,81 0,61 0,77 0,77 0,82 0,57 0,79 0,74 0,76 0,84 0,84 0,86 
Ni  1,00 0,79 0,92 0,79 0,83 0,75 0,94 0,60 0,92 0,81 0,70 0,95 0,94 0,95 
P   1,00 0,76 0,58 0,82 0,78 0,81 0,68 0,77 0,77 0,77 0,81 0,83 0,80 

Pb    1,00 0,74 0,83 0,74 0,85 0,64 0,87 0,77 0,71 0,85 0,86 0,89 
Rb     1,00 0,58 0,54 0,68 0,40 0,90 0,57 0,51 0,72 0,67 0,81 
Sc      1,00 0,83 0,86 0,90 0,78 0,95 0,82 0,85 0,91 0,80 
Sn       1,00 0,76 0,73 0,70 0,76 0,92 0,75 0,79 0,71 
Tb        1,00 0,66 0,85 0,83 0,65 0,99 0,99 0,88 
Th         1,00 0,59 0,84 0,72 0,65 0,72 0,61 
Tl          1,00 0,74 0,65 0,87 0,85 0,92 
U           1,00 0,76 0,82 0,88 0,79 
V            1,00 0,66 0,72 0,67 
Y             1,00 0,98 0,90 

Yb              1,00 0,88 
Zn               1,00 

 

Tabela XIV.12 – Matriz de correlação entre os elementos válidos.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

695

Figura XIV.81 – Mapa de distribuição de teores para o P.
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Para o elemento Pb ocorre uma amostra 
com valor pertencente à faixa do 1° Limiar 
Geoquímico, situado no extremo norte da 
linha LI, com @80,1ppm. Em termos de 
trend com continuidade lateral entre as 
linhas de amostragem, vale ressaltar que se 
considerarmos as amostras pertencentes ao 2° 
e 3° Limiar Geoquímicos é possível correlacionar 

às amostras da porção central da linha LW, 
@38,2ppm e 30,9ppm, com as amostras do 
terço final da linha LI, @28,2ppm, @30,7ppm, 
@31,7ppm, @44,6ppm, @56,8ppm, @24,7ppm. 
Elas formam um trend de direção NNW-SSE 
bastante coincidente com aqueles formados 
pelos teores em P.

Figura XIV.82 – Mapa de distribuição de teores para o elemento Pb.
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Para o elemento Zn são observadas 2 
amostras com valores pertencentes ao intervalo 
do 1° Limiar Geoquímico. A primeira situada 
no extremo norte da linha LI com @125ppm e 
a segunda situada na porção central da linha 
LW com @98ppm. Esta segunda amostra, se 

associada às amostras com valores pertencentes 
ao 2° Limiar Geoquímico tanto na porção central 
da linha LW quanto no terço final da linha LI, 
forma um trend de direção NNW-SSE coincidente 
com àquele formado pelos teores tanto de P 
quanto de Pb.

Figura XIV.83 – Mapa de distribuição de teores para o elemento Zn.
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XIV.8.2 – Amostragem de Solo no Alvo Cônego 

Marinho

A prospecção geoquímica de solo no Alvo 
Cônego Marinho foi utilizada devido à ausência 
de afloramentos rochosos na região do Alvo.

As etapas de preparação e análise das 
amostras foram realizadas nos laboratórios da 
SGS-Geosol, em Vespasiano-MG. A análise foi 
realizada pelo método ICM40B Determinação 
por Digestão Multiácida e leitura ICP-MS.

Foi realizada uma linha de direção aproximada 
NNE-SSW, composta por 21 amostras, sendo 
2 duplicatas de campo. O espaçamento de 
coleta entre as amostras não foi realizado de 
forma regular. Por se tratar de amostragem 
investigativa, os pontos foram selecionados de 
acordo com o critério de observação do tipo do 
solo ou saprólito que ocorria na área.

Da mesma forma não foram realizadas a 
estatística descritiva e a de controle de todos os 
elementos pois o objetivo investigativo impôs 
um universo com pouca quantidade de amostras.

A figura XIV.84 apresenta o BoxPlot 

elaborado para o elemento P. Com o universo 
de baixos resultados em ppm, foi possível 
determinar apenas o 3° Limiar Geoquímico. Essa 
determinação foi dada com base nos quartis 
(Q1, Q2 e Q3), onde o valor varia de 25,0 ppm 
para o primeiro quartil (Q1) até o 97,0 ppm para 
o terceiro quartil (Q3). Desta forma, o valor que 
limita a faixa de Background  para o elemento P 
da faixa de anomalias é de 205 ppm.

A figura XIV.85 apresenta o Perfil Geoquímico 
do elemento P ao longo da linha de amostragem. 
Foi possível observar que aproximadamente 90% 
das amostras apresentaram valor abaixo de 97 

Figura XIV.84 – BoxPlot determinado para o elemento P.

Figura XIV.85 – Perfil Geoquímico para o elemento P.
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ppm e pertencem ao segundo quartil. Das duas 
amostras restantes do universo analisado, uma 
pertence ao terceiro quartil e uma representa o 
valor do 3° Limiar Geoquímico.

XIV.8.3 – Amostragem de Rocha

Para checagem das anomalias relacionadas à 
amostragem regional de sedimentos de corrente 
(Item XIV.4), bem como as anomalias geofísicas 
descritas no Item XIV.5 foi realizada uma coleta 
de amostras de rocha nos alvos investigados. 
Esta coleta foi realizada de forma sistemática 
ao longo das colunas estratigráficas levantadas 
durante o mapeamento geológico (Item XIV.7).

Objetivou-se amostrar o maior número 

possível de litofácies na tentativa de identificação 
de possíveis horizontes com mineralizações 
fosfáticas.

As etapas de preparação e análise das 
amostras foram realizadas nos laboratórios da 
SGS-Geosol, em Vespasiano-MG. A análise foi 
realizada pelo método ICP95A. Determinação 
por Fusão Metaborato e leitura ICP-AES. Os 
resultados listados a seguir são para @P2O5 (%).

XIV.8.3.1 – Alvo Barreiro

No Alvo Barreiro foram amostradas 
quatro diferentes áreas cobrindo as litofácies 
identificadas no alvo (Figura XIV.86).

Figura XIV.86 – Mapa de amostragem do Alvo Barreiro.
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 Área 1 corresponde à Coluna Estratigráfica 
J. Foram coletadas 4 amostras contemplando 
as litofácies identificadas nesta área. O maior 
resultado para P2O5 foi de 0,18% e está associado 
à Litofácies VI, constituída por brecha calcítica 
intraformacional (Figura XIV.87).

Figura XIV.87 – Amostragem de rocha na Coluna 
Estratigráfica J.

A Área 2 corresponde à Coluna Estratigráfica 
K. Foram coletadas 6 amostras contemplando 
as 3 litofácies identificadas. As amostras HHF 
608 e 609 apresentaram para P2O5 0,17% e 
0,13% respectivamente. Estas amostras estão 
associadas ao horizonte de calcarenito com 
granulometria grossa presente na Litofácies 1 
(Figura XIV.88).

A Área 3 corresponde à Coluna Estratigráfica 
L. Foram coletadas 3 amostras que checam a 
Litofácies I observada na área. A amostra HHF 
605 apresentou para P2O5 0,18% e está associada, 
da mesma forma que na Área 2, ao horizonte de 
calcarenito com granulometria grossa (Figura 
XIV.89).

A Área 4 corresponde à Coluna Estratigráfica 
B, representativa das associações de litofácies 
pertencentes à Formação Sete Lagoas observadas 
na região da Folha Januária (SD-23-Z-C-II). Nela 
foram coletadas 4 amostras correspondendo a 

3 associações de litofácies descritas. A amostra 
HHF 617 apresentou para P2O5 0,14%. Está 
associada, da mesma forma que as Áreas 2 e 3, 
ao horizonte de calcarenito com granulometria 
grossa (Figura XIV.90).

Além das amostras citadas acima, foi coletada 
uma situada a nordeste das Áreas 2 e 3, e uma 
outra situada na porção extremo nordeste 
do Alvo. Nenhuma delas apresentou valores 
significativos para P2O5, sendo que esta última 
contempla o afloramento do embasamento 
cristalino da região.

Figura XIV.88 – Amostragem de rocha na Coluna 
Estratigráfica K.

Figura XIV.89 – Amostragem de rocha na Coluna 
Estratigráfica L.
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XIV.8.3.2  – Alvo Brejo do Amparo

No Alvo Brejo do Amparo foram amostradas 
duas diferentes áreas cobrindo as litofácies 
identificadas (Figura XIV.91).

A Área 1 corresponde à Coluna H, tendo sido 
coletadas 9 amostras investigando as 3 litofácies 
descritas. A amostra HHF 627 apresentou para 
P2O5 0,17%. Ela contempla os horizontes pouco 
espessos de marga associados à Litofácies 2.

A Área 2 corresponde à Coluna I. Foram 
coletadas 4 amostras presentes nas 2 litofácies 
descritas. A amostra HHF 631 apresentou para 
P2O5 0,26%, estando associada, da mesma forma 
que na Área 1, aos horizontes pouco espessos de 
margas intercalados aos calcissiltitos presentes 
na Litofácies 2.

A figura XIV.92 ilustra a amostragem realizada 
nas Colunas H e I.

XIV.8.3.3  – Alvo Jatobá

Para o Alvo Jatobá foram também 
consideradas duas áreas para amostragem, 
conforme ilustra a figura XIV.93.

A Área 1 corresponde à Coluna Estratigráfica 
M. Foram coletadas 6 amostras para checagem 
das 2 litofácies observadas. A amostra HHF 311 
apresentou para P2O5 0,34%. Ela está associada à 
Litofácies 8, composta por brecha calcítica com 
clastos de calcários dolomíticos e calcarenitos 
com estratificação plano paralela.

A Área 2 corresponde à Coluna N, composta 
por 8 amostras que contemplam as 4 litofácies 

Figura XIV.91 – Mapa de amostragem do Alvo Brejo do Amparo.
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Figura XIV.92 – Amostragem de rocha nas Colunas H e I.

observadas. Nesta área, nenhuma das amostras 
apresentou resultado para P2O5 acima de 0,1%.

A figura XIV.94 ilustra a amostragem realizada 
nas colunas.

Figura XIV.93 – Mapa de amostragem do Alvo Jatobá.
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Figura XIV.94 – Amostragem de rocha nas Colunas M e N.

XIV.8.3.4  – Alvo Riacho da Cruz

No Alvo Riacho da Cruz foi executado a 
amostragem na Coluna O, correspondente à Área 
1, conforme ilustrado no Mapa de Amostragem 
da figura XIV.95.

Foram coletadas 7 amostras checando 
as Litofácies 1 e 2. A figura XIV.96 ilustra a 
amostragem executada. Nenhuma das amostras 
apresentou resultado para P2O5 acima de 0,1%.

XIV.8.3.5  – Alvo Caraíbas

No Alvo Caraíbas a amostragem de rocha foi 
executada ao longo da Coluna Estratigráfica P. 
Ela foi um dos poucos afloramentos encontrados 
na área investigada (Figura XIV.97).

Foram coletadas 6 amostras para investigar 
as 2 litofácies encontradas. As amostras HHF 329 
e 330 apresentaram para P2O5 0,21%. Ambas 
estão associadas à Litofácies 12, correspondente 
a uma camada tabular de silexito com 1 metro 
de espessura.

Figura XIV.97 – Amostragem de rocha na Coluna P.

XIV.9 – OUTRAS OCORRÊNCIAS

Dois alvos foram selecionados para checagem 
de campo com foco para além das mineralizações 
fosfáticas pretendidas. Tratam-se dos Alvos 
Melancias e Tejuco. Este último detentor de 
conhecidos garimpos de Ag e Zn na região.

XIV.9.1  – Alvo Melancias

O Alvo Melancias encontra-se em sua maior 
parte no domínio pertencente à Formação Lagoa 
do Jacaré. Destaca-se o alinhamento preferencial 
das drenagens do alvo com direção aproximada 
NW-SE. Esta direção é também coincidente com 
os grandes lineamentos geofísicos de caráter 
magnético, sugerindo um controle tectônico por 
falhas/fraturas na área do alvo.

Foram então coletadas amostras de rocha no 
intuito de se verificar a presença de possíveis 
mineralizações associadas à percolação de 
fluidos hidrotermais em fraturas.

A figura XIV.98 apresenta o mapa de 
amostragem executada no Alvo Melancias. 
A rocha encaixante dos veios trata-se 
de um calcarenito cinza escuro a preto, 
cristalino, fétido, estratificado com bancos 
de espessura centimétrica a decimétria. Os 
veios são compostos por calcita branca, com 
preenchimento secundário de calcita preta, 
claramente segregada da calcita branca, 
formando verdadeiros bolsões. Localmente 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

704

foram observados bolsões de coloração ocre, 
bastante alterados, com mineralogia não 
identificada. É comum a presença de fluorita 
roxa associadas aos veios de calcita, muitas 
vezes com cristais grandes e bem formados.

O maior resultado encontrado para o 
elemento Ag foi o da amostra HHF364 com 
@4,73 ppm, associada a veios de calcita com 
fluorita.

XIV.9.2  – Alvo Tejuco

Na região do povoado do Tejuco, além 
da amostragem de solo realizada na porção 

centro leste do alvo (Item XIV.8.1) foram 
também coletadas amostras de rocha nas áreas 
correspondentes às Colunas D e E. Localmente 
a serra que compreende o local das colunas 
levantadas é chamada de Serra do Furado. A 
figura XIV.99 apresenta o mapa de amostragem 
de rocha do alvo.

As amostras de rocha coletadas na Coluna 
Estratigráfica D, coletadas em uma pedreira 
abandonada descrita no item XIV.7.2, não 
apresentaram valores anômalos para os 
elementos analisados, inclusive no horizonte 
estromatolítico considerado potencial para 

Figura XIV.98 – Mapa de amostragem do Alvo Melancias.
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mineralização fosfática.

Foram identificadas na Coluna Estratigráfica E, 
seis litofácies correlacionáveis aos Membros 1, 2, 
4, 5, 6 e 7 de Nobre-Lopes (2002) e às Litofácies 
2, 4, 5, 6 e 7 de Iglesias & Uhlein (2009). A figura 
XIV.100 apresenta a Coluna Estratográfica E. Da 
base para o topo tratam-se de calcissiltitos cinza 
escuro, finamente laminados com estratificações 
plano paralelas e cruzadas de baixo ângulo, 
sobrepostos por camadas de brechas lamelares 
intraclásticas.

Sotoposto às brechas intraclásticas ocorre um 
dolomito com aspecto brechado, com espessura 
estimada entre 30 e 40 metros, de coloração 

alaranjada/avermelhada (Figura XIV.101), com 
várias escavações de direção aproximada NE-SW 
que sugerem antiga área de garimpo. Ocorrem 
veios de todos os tamanhos e direções caóticas 
ao longo desta camada, compostos por uma 
associação de calcita + fluorita branca + opacos 
de coloração cinza a avermelhada quando 
intemperizada, e brilho fosco, localmente 
ocorrem pequenas concentrações de malaquita. 
Em algumas passagens ocorrem verdadeiros 
bolsões preenchidos por calcita+opacos de 
coloração cinza+malaquita. A figura XIV.102 
apresenta a associação opaco cinza fosco + 
malaquita.

Figura XIV.99 – Mapa de amostragem do Alvo Tejuco.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

706

Acima ocorrem intercalações de dolarenitos 
e dolorruditos sacaroidais, cinzas a levemente 
rosados, com níveis oolíticos. Sotopostos aos 
dolarenitos ocorre uma camada de dolomitos 

estromatolíticos com intercalações de brechas 
dolomíticas intraclásticas, passando para uma 
camada de dololutitos com estromatólitos.

Figura XIV.100 – Coluna Estratigráfica E.
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Figura XIV.101 – Afloramento típico da fácies 
dolomito brechado.

Figura XIV.102 – Associação calcita + opacos de 
coloração cinza + malaquita.

A amostragem de rocha foi então concentrada 
na camada de dolomito com aspecto brechado 
e feições de veios hidrotermalizados, além dos 
horizontes estromatolíticos visando possíveis 
mineralizações fosfáticas. Os melhores 
resultados encontrados foram para o elemento 
Zn. As amostras HHF 335, 336, 338, 339 e 340 
apresentam valores para o Zn de @10,72%, 
@8,14%, @2,19%, @8,57% e @3,52%. 
Além destas, as amostras HHF347 à HHF352 
apresentaram elevado background para o Zn, 
com resultados entre 1500 e 5500 ppm.

As mesmas amostras que apresentaram 
valores anômalos em porcentagem para o 
elemento Zn mostraram elevado background 
para os elementos Pb, valores entre 1000ppm 
até >10000ppm, Cu com valores entre 30 e 
194ppm, Ag com valores acima de 10 ppm.

A amostra HHF357 apresentou valor de 
@1,03% para P2O5, e também se encontra 
associada à camada de dolomito brechado. Os 
horizontes estromatolíticos não apresentaram 
valores que indicassem mineralizações fosfáticas.

A Tabela XIV.13 sumariza os resultados acima 

citados.

Além das amostras coletadas na Serra do 
Furado, também foi checada uma pequena área 
nas adjacências do Povoado do Tejuco. Trata-se 
de uma acumulação de matacões e blocos sem 
uma estrutura aparente definida, formando um 
pequeno morrote. Os matacões são compostos 
por uma rocha com aspecto hidrotermal, com 
porções silicificadas e passagens com óxidos de 
coloração cinza metálica, avermelhados quando 
oxidados. Também são comuns passagens 
manganesíferas. Estas amostras apresentaram 
teores anômalos de Ba, com valores entre 3800 
a maiores que 10000ppm e todas estouraram o 
limite superior de detecção do elemento Mn, 
com valores maiores que 10000ppm.

Recomenda-se Nobre-Lopes (2002) 
para maiores informações a respeitos das 
mineralizações que ocorrem na região do Alvo 
Tejuco. A autora apresenta estudo detalhado não 
somente das ocorrências minerais bem como 
da sedimentologia da Formação Sete Lagoas na 
região considerada.
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AMOSTRA / ELEMENTO P2O5 (%) Ag (ppm) Cu (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) Zn (%) 
HHF 335 0,14 >10 135,5 5002,2 >10000 10,72 
HHF 336 0,15 >10 194,9 4326,4 >10000 8,14 
HHF 338 0,17 >10 48,2 1176,4 >10000 2,19 
HHF 339 0,16 >10 90,6 >10000 >10000 8,57 
HHF 340 0,08 >10 32,7 1162,7 >10000 3,52 
HHF 347 0,02 5,32 11,5 236,6 2683 - 
HHF 348 0,04 4,06 24 231,7 1511 - 
HHF 349 0,03 4,79 10,5 198,5 2641 - 
HHF 350 0,02 6,66 8,4 215 2459 - 
HHF 351 0,24 4,7 11,7 397,8 3232 - 
HHF 352 0,24 >10 27,7 719,1 5533 - 
HHF 357 1,03 4,05 17,3 130 442 - 

 

Tabela XIV.13 – Principais resultados encontrados no Alvo Tejuco.

XIV.10 – COMPARTIMENTAÇÃO ESTRUTURAL 
REGIONAL E POTENCIAL PROSPECTIVO

A análise do arcabouço estrutural da 
área pesquisada foi fundamentada em três 
principais etapas. Análise dos lineamentos 
fotointerpretados obtidos através de 
imagem “World Imagery”, cedida pela ESRI. 
Interpretação de imagens de alta resolução 
de aeromagnetometria do Programa de 
Levantamento Aerogeofísico de Minas Gerais 
(Área 5: Januária-Itacarambi-Montalvânia). 
A terceira etapa centra-se na interpretação 
das observações de campo aliadas aos dados 
regionais para elaboração do mapa estrutural da 
área.

XIV.10.1 – Lineamentos Fotointerpretados

A figura XIV.103A apresenta o Mapa Geológico 
com a localização das colunas estratigráficas 
analisadas além dos lineamentos estruturais 
fotointerpretados.

Para obtenção dos lineamentos 
fotointerpretados foram considerados 
alinhamentos de cristas e vales, linhas de 
cumeada e feições que de maneira geral estão 
sujeitas a controle estrutural. Constataram-se 

direções NW com predomínio de azimutes no 
intervalo 320-340. Destacam-se de maneira 
subordinada as direções E-W e NNE e ENE. 
A Figura XIV.104A destaca as direções acima 
citadas.

XIV.10.2 – Lineamentos Magnéticos - Amplitude 
do Sinal Analítico e Derivada Vertical

Para obtenção dos lineamentos magnéticos 
utilizou-se o Mapa de Anomalia Magnética 
Total, tanto a Amplitude do Sinal Analítico 
(ASA) quanto a Primeira Derivada Vertical (DZ), 
apresentados nas figuras XIV.103B e XIV.103C. 
Constataram-se direções NW e NE, está última 
melhor identificada em ASA. Os lineamentos 
NE aparentam ser mais antigos uma vez que 
as amplitudes e frequências NW os sobrepõe e 
deslocam. Destacam-se os azimutes 320-330o 

no Mapa DZ e azimutes 50-60o obtidos no Mapa 
ASA. As figuras XIV.104B e XIV.104C destacam as 
direções acima citadas.

Além dos lineamentos magnéticos, dois 
domínios magnéticos delimitados pelos 
lineamentos de direção NW ocorrem nas porções, 
central e nordeste da área. Estes dois domínios 
foram atribuídos ao Alto de Januária e ao Horst 
Anticlinal de Itacarambi respectivamente.
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XIV.10.3 – Discussões e Conclusões

Foram constatadas as seguintes observações: 
i) embasamento e horizontes estratigráficos 
basais do Grupo Bambuí em cotas mais elevadas 
comparadas a horizontes de capa; ii) grandes 
lineamentos magnéticos NW superpostos 
aos de direção NE; iii) não continuidade dos 
lineamentos NW nas porções a SE da Falha 
de Januária; iv) embasamento associado 
a um domínio magnético característico. A 
figura XIV.105 apresenta a compartimentação 
estrutural proposta para a região.

O embasamento é representado pelo Alto 
de Januária e Horst Anticlinal de Itacarambi. 
Estes altos teriam sido formados durante uma 
subsidência diferenciada do embasamento, 
com a geração de sistemas de falhas normais 
de direção NW, com alguma influência dos 

lineamentos de direção NE, mais antigos e 
profundos.

Os rejeitos horizontais aparentes seriam 
resultado da acomodação dos blocos de falhas, 
com pares conjugados de direções N30oW - 
N60oW e N30oW - N30oE. Esta subsidência trata-
se de uma primeira fase D1 de deformação.

A segunda fase D2 ocorreu após o fim da 
deposição do Grupo Bambuí. Representada pela 
Falha de Januária, de direção NE que justapõe 
a Formação Sete Lagoas, margem esquerda do 
rio São Francisco, com as Formações Serra de 
Santa Helena e Lagoa do Jacaré, margem direita. 
Trata-se da reativação das estruturas antigas de 
direção NE, ocorrida tardiamente em relação 
à D1, evidenciado pela descontinuidade das 
estruturas NW na porção a sudeste da Falha de 
Januária.
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Figura XIV.103 – A: Mapa Geológico Regional (Modificado de Iglesias & Uhlein 2009); B: Mapa de Amplitude 
do Sinal Analítico e C: Primeira Derivada Vertical.

Figura XIV.104 – A: Direções de Fotolineamentos; B: Lineamentos Magnéticos ASA; C: Lineamentos Magnéticos 
DZ.
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Figura XIV.105 – Mapa Estrutural Regional da área de pesquisa com ocorrências minerais associadas.

As ocorrências minerais na porção a 
sudoeste do Alto da Januária são associações 
Ag+Zn+Pb+Cu, F e V. Na área do Horst Anticlinal 
Itacarambi ocorrem associações Pb+Zn, além de 
Mn, Ba, F. Em ambas situações estas ocorrências 
podem ser associadas a zonas de interseção, 
entre os grandes lineamentos de direção NW 

com os secundários NE e E-W. A sudeste da Falha 
de Januária, as ocorrências de Pb, Zn e F sugerem 
um trend de direção NE, e também podem ser 
associadas às estruturas secundárias NE e E-W.

Desta forma, para a prospecção de novos 
alvos, para estas substâncias, sugere-se então 
áreas com combinações semelhantes às 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

712

descritas acima, composta por uma associação 
de altos estruturais com as respectivas 
estruturas associadas, focando principalmente 
nas interseções entre grandes lineamentos 
estruturais com os lineamentos secundários 
subordinados.

XIV.11 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Foi realizado, na região de Januária, norte 
do estado de Minas Gerais, uma prospecção 
regional com posterior checagem de campo com 
foco na ampliação das perspectivas de geração 
de novas áreas para prospecção de fosfato no 
Brasil. A área pesquisada englobou as Folhas 
Januária (SD-23-Z-C-II), São João da Ponte (SD-
23-Z-C-V) e São Francisco (SD-23-Z-C-IV).

A principal motivação prospectiva para 
esta região deve-se à sua ambiência geológica 
guardar semelhanças com jazidas de fosfato 
atualmente lavradas em Irecê (BA) e Arraias 
(TO), formadas nas bacias Una-Utinga e Bambuí, 
respectivamente, e correlatas entre si.

Foram dois os principais guias prospectivos 
regionais utilizados. A geoquímica regional 
composta por uma amostragem de sedimentos 
de corrente, bem como, a interpretação 
das imagens de aeromagnetometria e 
aerogamaespectrometria compostas pelo 
levantamento denominado Área 5 - Januária-
Itacarambi-Montalvânia. De posse destes dados 
aliados a um intenso estudo dos conhecimentos 
disponíveis na literatura, principalmente Nobre-
Lopes (2002) e Iglesias & Uhlein (2009), foram 
determinados 9 alvos para checagem de campo.

Durante o mapeamento dos alvos na 
checagem de campo, foram coletadas amostras 
de solo e rocha, que contemplaram os principais 
litotipos encontrados na região representados 
pelo Grupo Bambuí e pelo Grupo Urucuia. 

Foram levantadas e amostradas 14 colunas 
estratigráficas para investigação de diferentes 
litofácies das formações Sete Lagoas, Serra 
de Santa Helena, Lagoa do Jacaré e Serra da 
Saudade, pertencentes ao Grupo Bambuí. Para 
a região dominada pelo Grupo Urucuia foi 
realizada uma amostragem de solo devido à 
ausência de afloramentos.

Os maiores resultados para P2O5 foram 
constatados nas unidades basais da Formação 
Sete Lagoas. Nas litofácies compostas por 
brechas intraformacionais e calcarenitos com 
granulometria grossa, os valores para P2O5 

ficaram na faixa @0,13-0,34%. Ainda no contexto 
da Formação Sete Lagoas, horizontes pouco 
espessos de margas retornaram valores de P2O5 
na faixa @0,17-0,26%. Por último, associadas a 
uma camada de silexito de aproximadamente 
1 metro de espessura, foram encontradas duas 
amostras com valores de P2O5 de @0,21%.

A amostragem de solo realizada no alvo 
com substrato rochoso do Grupo Urucuia não 
apresentou valores anômalos de P (@ppm).

A amostragem de solo no Alvo Tejuco revelou 
possíveis trends de anomalias geoquímicas 
de direção NW-SE para os elementos Zn 
e Pb. Esta direção é coincidente com a de 
lineamentos estruturais representados pelo 
alinhamento preferencial de duas drenagens 
presentes na área amostrada, bem como com os 
alinhamentos magnéticos verificados nos dados 
de magnetometria.

Ainda no Alvo Tejuco, foram encontrados 
valores na faixa de @2-10% de Zn em amostras 
de rocha. Estas também apresentaram 
background para os elementos Pb e Ag, e 
estão relacionadas à veios hidrotermalizados 
encontrados preenchendo fraturas ou falhas. 
Uma amostra retornou valor de @1,03% para 
P2O5. Esta amostra está relacionada ao horizonte 
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do dolomito brechado hospedeiro dos veios 
mineralizados em Zn, não ficando claro se a 
origem do fosfato é sedimentar ou hidrotermal.

Recomenda-se a continuidade da tentativa de 
expansão das áreas de pesquisa para horizontes 
com mineralizações fosfáticas semelhantes às 
condições geológicas encontradas em Januária. 
Os valores encontrados no presente trabalho, 
embora estejam localizados em horizontes 
de pouca espessura, indicam que existe um 
potencial para mineralização fosfatada associada 
às porções basais do Grupo Bambuí em áreas 
próximas ao embasamento cristalino.

Além das ocorrências fosfáticas citadas, 
atenta-se para a constatação das ocorrências 
de Zn associadas a extensos lineamentos 
magnéticos observados em levantamentos 
aerogeofísicos. Estas características devem ser 
levadas em consideração para ampliação das 
áreas de pesquisa para esta commodity, bem 
como para as associações relacionadas de Pb e 
Ag.
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XV.1 - INTRODUÇÃO

A região sudoeste do Estado da Bahia, assim 
como nos estados de Goiás/Tocantins onde 
ocorrem as mineralizações de fosfato de Campos 
Belos/Arraias, está geologicamente inserida 
no contexto do Grupo Bambuí. Esta região foi 
contemplada por estudos regionais nos Projetos 
Leste do Tocantins/Oeste do São Francisco (Costa 
et al. 1976) e Geoquímica do Bambuí (Maron 
et al. 1980). Na década de 1970, ocorreu o 
projeto focado em fluorita da Serra do Ramalho 
(Miranda et al. 1976). Também na região da 
Serra do Ramalho foi executado o mapeamento 
geológico da folha Coribe pela CPRM (Moraes 
Filho et al. 1997). No final da década de 2001, 
a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral 
(CBPM) realizou trabalhos nesta região, através 
do Projeto Bacia do São Francisco (Conceição 
Filho et al. 2001), realizando integração de 
dados geológicos e prospecção geoquímica 
visando Pb, Zn, P,F, com delimitação de alvos 
anômalos para P e alguns alvos não investigados 
com estudos de maior detalhe. Tendo como 
objetivo o aumento das reservas brasileiras de 
fosfato, o Serviço Geólogico do Brasil- CPRM, 
implementou através do Projeto Fosfato Brasil, 
a pesquisa nesta região, na área anteriormente 
pesquisada pela CBPM, além da porção mais a 
leste, incluindo a pesquisa nas folhas Palmas de 
Monte Alto, Rio Verde Pequeno e Espinosa.  

Para atingir esta meta, foi estabelecido um 
sistemático programa de pesquisa e prospecção 
de fosfato, incluindo trabalhos regionais e de 
detalhe. 

XV.1.1 - Justificativa

A presença de diversos depósitos relacionados 
a eventos fosfogenéticos cambrianos/
neoproterozoicos está registrada em diversos 

continentes.  Trabalhos sobre depósitos na 
Bacia de Volta (África), Doushantuo (China), 
assim como na Europa (Rússia e Polônia), 
na Ásia (Coréia, Vietnã, Índia) e Austrália 
são mundialmente conhecidos. No Brasil, as 
mineralizações de fosfato relacionadas ao 
Neoproterozoico são as mais importantes 
economicamente, considerando a tipologia de 
depósitos sedimentares. 

São conhecidos depósitos fosfáticos 
associados a sedimentos neoproterozoicos do 
Grupo Una, na Bahia, Formação Salitre, bem 
como no grupo Bambuí, nos estados de Minas 
Gerais, Goiás e Tocantins, atribuídos à Formação 
Sete Lagoas. Também na Serra da Bodoquena 
são registradas ocorrências de fosfato, em 
carbonatos neoproterozoicos do Grupo 
Corumbá, e mais recentemente descobertos os 
fosfatos de Cerro Preto no estado do Rio Grande 
do Sul.

A ampla distribuição do grupo Bambuí 
nesta região, incluindo a Formação Sete Lagoas 
(conhecida por suas mineralizações de fosfato) 
a presença de valores anômalos para fósforo 
em sedimentos de corrente, relatadas nos 
levantamentos geoquímicos efetuados por 
Maron et al (1980) e, mais recentemente, no 
Projeto Bacia do São Francisco (Conceição Filho, 
2001), foram a base na seleção da área para a 
execução deste trabalho.  

XV.1.2 - Metodologia 

Nesta pesquisa foram realizados, inicialmente, 
prospecção geoquímica em sedimentos de 
corrente e concentrado de minerais pesados,  
em áreas adjacentes à anteriormente 
pesquisada pela CBPM (Conceição Filho et al. 
2001) e realizados perfis geológicos para cheque 
das anomalias geoquímicas de sedimento de 
corrente destacadas, tanto no Projeto Bacia 
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do São Francisco (op.cit.), como neste projeto. 
Estas secções priorizaram o estudo das diversas 
faciologias presentes nas formações do Grupo 
Bambuí, buscando detectar aquelas favoráveis à 
presença de mineralizações fosfáticas. 

Durante o estudo das litofácies presentes, 
foram, sistematicamente, coletadas amostras 
para testes com molibdato de amônia. 
Posteriormente, varias amostras foram 

selecionadas e encaminhadas para análises 
químicas. Concomitantemente ao levantamento 
geológico foram também realizadas amostragem 
de solo para análise geoquímica.

XV.1.3 - Dados físicos de produção

Os dados de produção obtidos podem ser 
visualizados no quadro abaixo:

Área do Projeto (Km2) 12.000 Km2 
Afloramentos Descritos (No) 180 
Ocorrências de Fosfato Cadastradas (No) 1 
Amostras Coletadas nos Afloramentos (No) 120 
Amostras de rocha analisadas (No) 70 
Amostras de Sedimento de Corrente (No) 382 
Amostras de Concentrados de Bateia (No) 319 
Amostras de Solos (No) 100 
Lâminas delgadas 6 

 

XV.1.4 - Aspectos fisiográficos

A área está situada na região oeste-sudoeste 
do estado da Bahia, próximo à fronteira 
com o estado de Minas Gerais. Nela estão, 
parcialmente, situados os municípios de Feira 
da Mata, Côcos, Coribe, Carinhanha, Serra do 
Ramalho, Jaborandi, São Felix do Coribe, além 
de Santa Maria da Vitória que, juntamente com 
Bom Jesus da Lapa são os mais importantes 
centros urbanos regionais. 

O acesso até Salvador se dá através de 
rodovias federais e estaduais asfaltadas e, 
geralmente, em bom estado de conservação 
(Figura XV. 1). A área estudada inclui total ou 
parcialmente as folhas de Rio Itaguari, Coribe, 
Carinhanha, Santa Maria da Vitória, Porto Novo, 
Barra de Parateca, Manga, Montalvânia ,Palmas 

Quadro XV.1 – Dados Físicos de Produção

do Monte Alto,Rio Verde Pequeno e Espinosa 
e abrange aproximadamente  15.000 km2 de 
extensão.

O clima é tipicamente tropical, sendo 
classificado como do tipo Aw segundo Koëppen 
(1948). O período chuvoso vai de novembro 
a março, havendo, contudo uma maior 
intensidade de chuva de novembro a janeiro. A 
temperatura média é de aproximadamente 22o 

C e a vegetação predominante é a caatinga na 
parte oriental e o cerrado na porção ocidental.

XV. 2 - CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A área alvo deste trabalho situa-se na porção 
sudoeste do estado da Bahia (Figura XV. 2), 
estando posicionada na porção central do Cráton 
do São Francisco (Almeida 1977), entidade 
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Figura XV. 1 - Mapa de localização da área de pesquisa. 

geotectônica consolidada no Ciclo Brasiliano, 
com limites redefinidos por Alkmim et al. (1993).

Em função deste posicionamento tectônico 
os sedimentos presentes que compõem a 

cobertura cratônica apresentam-se, geralmente, 
horizontalizados e sem evidências de 
deformação, exceto em raras exposições situadas 
nas proximidades da cidade de Carinhanha. 
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Figura XV. 2 - Mapa geológico simplificado do Cráton do São Francisco com as bacias neoproterozoicas e os 
depósitos/ocorrências de fosfato. 1: Campos Belos, 2: Monte Alegre de Goiás; 3: Lagamar; 4: Rocinha; 5: 
Ponte Caída; 6: Irecê; 7: Serra da Saudade; 8: Areado; 9: Mata da Corda; 10: Cedro do Abaeté; 11: Bonfim; 
12: Coromandel; 13: Formosa; 14: Cabeceiras.  (Fonte: Sanches et al., 2007). Em amarelo, novas ocorrências 
destacadas pelo Projeto Fosfato Brasil.
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Em função deste posicionamento tectônico 
os sedimentos presentes que compõem a 
cobertura cratônica apresentam-se, geralmente, 
horizontalizados e sem evidências de 
deformação, exceto em raras exposições situadas 
nas proximidades da cidade de Carinhanha.

XV.2.1 - Unidades estratigráficas

A área coberta neste trabalho inclui, total ou 
parcialmente, 9 folhas topográficas na escala 
1:100.000, correspondendo a aproximadamente 
2718.000 Km2. No âmbito das áreas estudadas, 
as principais unidades presentes e que serão 
descritas a seguir foram: Complexo Granito-
Gnáissico-Migmatítico, Suíte Intrusiva 
Correntina, Formação Jequitaí, Grupo Bambuí, 
Grupo Urucuia e Formações Superficiais 
Cenozoicas. Todavia, os estudos se ativeram 
basicamente aos litotipos do Grupo Bambuí.

O Complexo Granito-Gnaissico-Migmatítico: 
exposições desta unidade estão presentes nas 
imediações da cidade de Jaborandi. Os litotipos 
presentes são geralmente gnaisses migmatíticos 
e ortognaisses graníticos, que representam 
antiga crosta de idade arqueana, como descrito 
por Moraes Filho (1997) (Figura XV.3).

Figura XV.3 – A: Ortognaisse a sudeste de Jaborandi. B: Gnaisse migmatítico próximo ao povoado de Ranchinho.

A Suíte Intrusiva Correntina é constituída 
por granitoides de idade transamazônica e 
variadas composições, que ocorrem intrudidos 
nos litotipos do Complexo Granito-Gnaissico-
Migmatítico. Exposições desta unidade ocorrem 
nas proximidades das cidades de Jaborandi e 
Coribe. Já na região do povoado de Ramalho, 
a norte da cidade de Feira da Mata, os litotipos 
aflorantes são biotita granitoides de granulação 
fina a média, às vezes porfiríticos (Figura XV.4)

O Grupo Bambuí é a unidade de maior 
presença regionalmente, estando presente em 
mais de 80% da área trabalhada. Vários autores 
contribuíram para o conhecimento do Grupo 
Bambuí, tendo sido de Costa & Branco (1961) a 
primeira coluna estratigráfica proposta. Alguns 
autores separam a Formação Jequitaí do Grupo 
Bambuí por questões diversas. Contudo, a mais 
conhecida coluna estratigráfica deste grupo foi 
proposta por Dardenne ((1978) que estabelece, 
da base para o topo, a seguinte sequência: 
Formação Jequitaí, Formação Sete Lagoas, 
Formação Serra de Santa Helena, Formação 
Lagoa do Jacaré, Formação Serra da Saudade 
e Formação Três Marias. Uma síntese das 
principais subdivisões pode ser visualizada na 
Figura XV.5. 
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Figura XV.4 – A: Granitoide porfirítico próximo ao povoado de Ramalho. B: Detalhe do granitoide porfirítico 
da foto anterior.

Figura XV.5 - Síntese das divisões estratigráficas propostas para o Grupo Bambuí (NOBRE-LOPES, 1995) apud 
Reis (2013).

Dentre os trabalhos mais recentes, merecem 
referências por abrangerem parcial ou 
totalmente a área deste estudo os trabalhos de 
Moraes Filho, 1997 (Projeto Coribe), Conceição 
Filho et al. 2001 (Projeto Bacia do São Francisco), 
Iglesias & Ulhein, 2009 (Estratigrafia do Grupo 
Bambuí e Coberturas Fanerozoicas, no Vale do 
Rio São Francisco, Norte de Minas Gerais), bem 

como a tese de Reis, 2013 (Geologia, Sistemas 
Deposicionais e Estratigrafia Isotópica do Grupo 
Bambuí, na Região de Santa Maria da Vitória, 
Ba).

Segundo Couto et al (1981) deve-se a Liais 
(1872) as primeiras tentativas de estipular uma 
idade deposicional para rochas do Grupo Bambuí, 
posteriormente estudos de Derby (1879) e 
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Buerlen (1956) em rochas da região de Bom Jesus 
da Lapa atribuíram idades fanerozoicas para estas 
rochas. Couto et al (1981) através de análises 
Rb/Sr estimaram para o grupo uma idade  entre 
590 A 640 Ma. e ressaltam  vários trabalhos que 
utilizaram estromatólitos na tentativa de datar 
esta unidade como os de  Beuerlen & Cassedane 
(1963), Cloud & Dardenne (1973, idade de 970 a 
1350 Ma), Marchese (1974, idade de 650 a 950 
Ma). Já datações radiométricas foram utilizadas 
em diversos trabalhos como Amaral & Kawashita 
(1967), Amaral (1966), Almeida & Hassui (1969) 
e Cordani et al. (1978). Datações mais recentes 
estimam para a deposição deste grupo idades 
como: 740 Ma (Babinski et al., 2007); de 619 Ma 
(Bonhome, 1976); ou ainda 610 Ma (Rodrigues, 
2008; Lima, 2011). Pelo exposto não existe ainda 
consenso quanto a idade deposicional deste 
grupo.

Na área estudada estão presentes as 
seguintes formações: Jequitaí, Sete Lagoas, Serra 
de Santa Helena, Lagoa do Jacaré. Além destas 
unidades, na região limítrofe com o estado de 
Minas ocorrem litotipos incluídos no Subgrupo 
Paraopeba Indiviso.  

XV.2.1.1 - Grupo Bambuí

Formação Jequitaí

Na área de pesquisa, esta unidade apresenta-
se em raros afloramentos nas proximidades da 
cidade de Jaborandi e na borda leste da Serra do 
Ramalho. Regionalmente, as mais expressivas 
exposições ocorrem a leste de Carinhanha, na 
região dos municípios de Palmas de Monte Alto 
e Sebastião Laranjeiras. 

Trata-se da unidade basal do Grupo Bambuí 
e sua sedimentação acha-se relacionada à 
Glaciação Sturtiana, com idade aproximada de 
750 Ma (Dardenne, 1978b; Pimentel et al., 2002; 

Alvarenga et al., 2007; Babinski et al.,2007). Já  
outros autores como Lima (2011) relacionam 
esta unidade à glaciação Marinoana de idade 
de 630 Ma ou a glaciação mais nova Ediacarana. 
Diversos trabalhos discordam da inclusão desta 
formação na base do Grupo Bambuí (Couto & 
Bez, 1978; Alvarenga et al. 2012), todavia nesta 
pesquisa optou-se pela sua manutenção como 
proposto por Dardenne (op.cit.) e advogado 
por Martins-Ferreira et al. (2013) que ressaltam 
que a gênese de carbonatos em ambientes 
frios (dolomitos de capa) permitem afirmar 
que rochas glaciogênicas e carbonatos estejam 
associadas em termos ambientais e temporais, 
pertencendo a mesma sucessão sedimentar.

Os principais litotipos presentes são 
diamictitos de colorações creme e acinzentado, 
compostos por matriz areno-argilosa, imatura, 
onde grânulos e fragmentos de composição 
variada encontram-se dispersos (Figura XV.6). 

Outros litotipos presentes são de arenitos 
arcosianos e pelitos arenosos como os presentes 
na região de Piranhas. Como mencionado 
anteriormente, os sedimentos glaciogênicos 
desta formação marcam o início da deposição 
do Grupo Bambuí.

Formação Sete Lagoas

Trata-se da unidade com maior exposição na 
área que se dispõe estratigraficamente acima da 
Formação Jequitaí ou repousando diretamente 
sobre o embasamento, estando presente em 
toda porção oeste, aflorando amplamente na 
região da Serra do Ramalho. Na porção leste, na 
margem direita do Rio São Francisco, a unidade 
ocorre na planície que circunda a Serra do Iuiú.

No Projeto Coribe, Moraes Filho (1997) 
individualizou 3 associações de litofácies 
denominadas da base para o topo de Associação 
Pelítico Carbonática, Associação Calcítica 
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e Associação Dolomítica (Figura XV.7). Tais 
associações correspondem, respectivamente, 
aos Membros Inferior, Médio e Superior 
individualizados por Conceição Filho et. al. 
(2001). 

Mais recente, Souza et al. (2003), durante 
a execução do Mapa Geológico do Estado 
da Bahia, denominaram a Associação basal 
Pelito-carbonática de Formação Sete Lagoas I e 
agruparam as Associações Média e Superior na 
Formação Sete Lagoas 2.

Na Formação Sete Lagoas 1 ocorrem, na 
porção basal, litofácies de dolomitos argilosos, 
margas avermelhadas, calcarenitos e dolarenitos 
de colorações arroxeadas e acinzentadas, além 
de calcários argilosos laminados, plaqueados 
(Figura XV. 8A e B) e pelitos. Tais litofácies 
estão presentes, frequentemente, na borda 
oriental da Serra do Ramalho, na região de 
Coribe, onde também ocorrem ritmitos silto 
argilosos. Calcissiltitos argilosos plaqueados são 
frequentes na planície que bordeja a margem 
direita do Rio São Francisco e na planície a leste 
de Carinhanha. Nesta região também ocorrem 
esparsas exposições de calcissiltitos acinzentados 
e esverdeados com laminação sinuosa 
característica de laminitos algais. Esta unidade 
marca o início da implantação da plataforma 
carbonática. Compõe-se de sedimentos finos, 
clásticos e carbonáticos, depositados durante 
o ciclo transgressivo, em ambiente de sub a 

intermaré, que evidenciam paro o topo o início 
do ciclo regressivo.

A Formação Sete Lagoas 2, cartografada 
por Souza et. al (2003) no Mapa Geológico 
do Estado da Bahia, em função da escala do 
trabalho, engloba os membros Médio e Superior 
de Conceição Filho et al. (2001), ou ainda as 
Associações de Litofácies Carbonática Calcítica 
e Dolomítica de Moraes Filho (op. cit.). Trata-se 
de uma unidade amplamente carbonática, que 
aflora em toda borda da Serra do Ramalho, onde 
compõe boa parte das escarpas presentes, que 
se destacam na paisagem formando extensos 
lajedos com estruturas de alteração do tipo lapies 
(Figura XV. 9A e B). Na base predominam litofácies 
de calcarenitos finos de colorações cinza azulada 
a cinza escura, ora com acamamento planar 
bem definido, ora maciços, além de camadas 
submétricas com fina laminação planar a sinuosa 
de aspecto algal. Típicos laminitos algais de 
coloração acinzentada, laminação sinuosa, com 
níveis de intraclastos, estão presentes na parte 
média desta associação de fácies (Figura XV.9 
C e D). Já no topo deste conjunto predominam 
calcarenitos cinza-azulados, laminados, por 
vezes, contendo intercalações de brechas 
intraformacionais (Figura XV. 9F), assim como, 
calcarenitos com estruturas de truncamento por 
ondas (Figura XV. 9E) e calcarenitos intraclásticos 
e oncolíticos.
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Figura XV.6 – A e B: Diamictitos da Formação Jequitaí, próximo a Sebastião Laranjeiras.

Figura XV. 7 - Coluna estratigráfica da Folha Coribe (Moraes Filho, 1997). 

Figura XV. 8 - A) Calcilutitos plaqueados com níveis argilosos na região do Jacu. B) Ritmito silto argiloso 
próximo à Coribe.
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Figura XV.9 – A) Calcários da Formação Sete Lagoas no sul da Serra do Ramalho; B) Calcários da Formação 
Sete Lagoas com estruturas lapies; C) Laminitos algais na Serra do Ramalho; D) Laminitos algais, na região 
Vau do rio Itaguari; E) Calcarenito com truncamento por ondas em Descoberto. F) Calcarenito laminado com 
intercalação de camada de brecha intraformacional na Serra do Ramalho. 
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Na região da Serra do Ramalho, o topo da 
Formação Sete Lagoas é composto por litofácies 
dolomíticas, onde na base predominam 
calcarenitos dolomíticos sacaroidais, cinza claros 
a róseos, podendo conter pelóides e intraclastos, 
com estratificações planar e cruzadas. Estas 
litofácies estão sotopostas a dolomitos silicosos 
e silexitos ou ainda a brechas intraformacionais 
dolomíticas (Moraes Filho, op.cit.). Na porção 
superior desta associação passam a ocorrer 
dolomitos com estruturas estromatolíticas 
pseudocolunares a colunares (Figura XV.10A 
e B); sobrepostos por dolomitos finos, cinza 
claro, com laminação ora planar, ora sinuosa, 

tipicamente algal com finas intercalações de 
folhelhos (Figura XV.10C e D).

Esta unidade representa o fim de importante 
ciclo regressivo do Grupo Bambuí, tendo a 
deposição ocorrida num ambiente de inter 
a supramaré como evidenciam as estruturas 
estromatolíticas, de ressecamento e as brechas 
intraformacionais presentes. No topo as 
intercalações pelíticas marcam o inicio de novo 
ciclo transgressivo.

Uma síntese da sedimentação da Formação 
Sete Lagoas na Serra do Ramalho pode ser 
visualizada na figura XV. 11.

Figura XV.10 - A e B) Estruturas estromatolíticas em dolomitos da Formação Sete Lagoas. C) Dolomitos 
laminados com níveis brechoides. D) Calcário dolomítico com laminação algal na Serra do Ramalho.
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Figura XV.11 - Coluna estratigráfica da Formação Sete Lagoas na Serra do Ramalho (Moraes Filho, 1997).

Cabe salientar que as associações carbonáticas 
calcíticas e dolomíticas individualizadas na Serra 
do Ramalho (Projeto Coribe), não estão bem 
definidas  na margem direita do Rio São Francisco, 
na região da Serra do Iuiú, demonstrando uma 
clara variação  na sedimentação destes dois 
compartimentos, principalmente durante a 
deposição da Formação Sete Lagoas. 

Diversos trabalhos que versam sobre o Grupo 
Bambuí, no norte de Minas Gerais, têm alertado 
para as diferenças da sedimentação entre os 
segmentos da margem direita e esquerda do Rio 

São Francisco.

Robertson (1963), Cassedane (1972), Lopes 
(1979 apud Iglesias & Ulhein 2009), consideram 
que esta diferença está relacionada à presença 
de falha de gravidade de direção NNE, paralela 
a calha atual do Rio São Francisco, com o 
rebaixamento do bloco da margem direita. Os 
vestígios deste tectonismo estariam mascarados 
pela presença de sedimentos recentes, ao longo 
da extensa planície de inundação deste rio. 
Provavelmente este sistema de falhamento deve 
ter atuado desde a fase inicial da sedimentação 
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do Grupo Bambuí

  Na área estudada a presença de altos do 
embasamento na margem esquerda do rio, pode 
ser comprovada a sul da Serra do Ramalho, pela 
presença dos granitoides aflorantes próximos à 
cidade de Feira da Mata.

Formação Serra de Santa Helena

Esta formação apresenta ampla distribuição 
na área, estando presente tanto na Serra do 
Ramalho, quanto na margem direita do Rio São 
Francisco, onde se apresenta bordejando a Serra 
do Iuiú. Trata-se de uma unidade que caracteriza 
o início de um novo ciclo transgressivo, no âmbito 
do grupo Bambuí, sendo predominantemente 
constituída por folhelhos, argilitos e siltitos, além 
de margas e, mais raramente, por intercalações 
de calcários finos. 

O contato basal com a Formação Sete Lagoas 
é transicional e se faz através de intercalações 
de dolomitos finos ou calcários finos argilosos e 
pelitos. Já o contato superior com a Formação 
Lagoa do Jacaré, também apresenta evidências 
de transição, sendo marcada pelo aumento de 

intercalações de calcários pretos no topo da 
unidade. 

Folhelhos são os litotipos mais frequentes na 
Serra do Ramalho, onde a espessura da unidade 
é de, aproximadamente, 40 metros. A rocha tem 
em geral, coloração cinza esverdeada, com fina 
laminação planar, composta essencialmente de 
argilominerais e sericita. Boas exposições desta 
unidade também ocorrem na região da Serra 
do Iuiú, onde várias litofácies estão presentes. 
Dentre elas pode-se destacar argilitos sílticos 
aflorantes na periferia de Iuiú. Nestes litotipos são 
observadas intercalações de margas e calcários 
argilosos, finamente laminados, plaqueados, de 
colorações cinza com tons esverdeados (Figura 
XV. 12A e B).

A sedimentação desta formação deu-se 
durante ciclo transgressivo, em ambiente de 
submaré profundo com eventuais reduções 
da lâmina d’água ressaltadas pelas litofácies 
carbonáticas, que marcam o raseamento em 
direção ao topo da unidade. A figura XV.13 
mostra a coluna estratigráfica e a interpretação 
do ambiente de sedimentação da Formação 
Serra de Santa Helena.

Figura XV.12 – A) Folhelhos com níveis margosos a sudoeste de Carinhanha. B) Folhelhos com intercalações 
de calcários na Serra do Ramalho.
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Figura XV. 13 - Coluna estratigráfica da Formação Serra de Santa Helena na Serra do Ramalho (Moraes Filho, 
1997).

Formação Lagoa do Jacaré

Esta unidade acha-se bem exposta nas Serras 
do Ramalho e do Iuiú. Na Serra do Ramalho, 
Moraes Filho (op. cit) considera que esta unidade 
tem espessura mínima estimada em cerca de 120 
metros. Nesta região, o referido autor subdividiu 

esta formação em duas associações de litofácies 
(Figura XV. 14): a Associação Carbonático-
Pelítica (basal) e a Associação Carbonática. 
Estas associações de litofácies correspondem 
respectivamente ao Membro Inferior e Membro 
Superior, descritos por Miranda & Silva (1978). 
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Figura XV. 14 - Coluna estratigráfica da Formação Lagoa do Jacaré na Serra do Ramalho (Moraes Filho, 1997).

A Associação Carbonático-Pelítica (basal) é 
marcada pela alternância de pelitos e carbonatos, 
já a Associação Carbonática (superior) apresenta 
ampla predominância de litofácies carbonáticas. 
Na região da Serra do Iuiú, a presença de litofácies 
argilosa é menos proeminente, dificultando a 
separação das associações de litofácies desta 
formação. As litofácies pelíticas são constituídas, 

principalmente, de folhelhos esverdeados, com 
intercalações discretas de margas e siltitos. 

Os litotipos carbonáticos são calcarenitos 
de granulometria fina a grossa, de coloração 
cinza escuro a preta, odorosos. Estas rochas 
apresentam-se sob a forma de camadas e estratos 
tabulares (Figura XV.15A),  ondulados  por vezes 
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lenticulares, com geometria sugestiva de lobos 
sigmoidais amalgamados  (Figura XV.15B). 
Calcarenitos com estrutura hummocky ocorrem 
em exposições nas Serras do Ramalho e Iuiú, 
assim como exposições de calcarenito oncolíticos 
e oolíticos (Figura XV.15C e D). Litofácies 
de calcarenitos com estratificação cruzada 
tangencial, calcarenitos com intercalações 
lenticulares de calcilutitos argilosos formando 
estruturas flaser e wavy também ocorrem 
(Figura XV.15E). Nestas faciologias é comum a 
presença de estrutura superficial de alteração 
tipo lapies. Cabe salientar que é frequente a 
presença de veios e venulações de calcita preta 
e branca.

As diversas litofácies que estão presentes 
nesta unidade refletem as variadas condições 
ambientais vigentes. Para a deposição das 
litofácies pelíticas com laminação planar 
admite-se ambientes de submaré mais profundo 
e de baixa energia. Já as litofácies carbonáticas 
evidenciam deposição em ambiente de sub a 
intermaré com oscilação de energia, submetidas 
à ação de correntes e ondas. A ação das 
correntes de maré é caracterizada por marcas 
onduladas, estratificações cruzadas tangenciais 
e estruturas de lobos sigmoidais, a atuação das 
ondas é registrada pela presença de estruturas 
hummocky. Ambientes de menor energia 
são evidenciados pela presença de calcários 
com estruturas flaser e wavy, ao passo que os 
ambientes de maior energia são caracterizados 
pelos calcarenitos oncolíticos, oolíticos e 
intraclásticos.

A deposição desta formação caracteriza um 
período regressivo na sedimentação do Bambuí, 
todavia pulsos transgressivos esporádicos 
ocorrem subordinadamente.

XV.2.2 Grupo Urucuia

Na área de estudo estão presentes ainda 

sedimentos de idade cretácea do Grupo Urucuia, 
cujas exposições são restritas a parte oeste da 
área nas imediações de Coribe, ou ainda, nas 
porções mais elevadas da Serra do Ramalho. 
Os litotipos predominantes são arenitos de 
colorações creme e avermelhada, granulometria 
média a fina, composto essencialmente por 
grãos de quartzo e, subordinadamente, por 
feldspato. Apresentam boa maturidade textural 
e, por vezes, exibem cimento silicoso ou 
ferruginoso. Estratificação planar, ressaltada 
pela variação granulométrica, são frequentes. 
Outras estruturas como cruzadas acanaladas, 
cuneiformes e gradação normal também estão 
presentes nas litofácies desta unidade. Arenitos 
micro conglomeráticos e arenitos argilosos 
de coloração avermelhada ocorrem de forma 
subordinada. As feições apresentadas pelos 
litotipos desta unidade evidenciam ambiente 
deposicional fluvio eólico. 

XV.2.3 - Coberturas Cenozoicas

Complementando o cenário estratigráfico 
regional ocorrem coberturas eluvionares, 
coluvionares, aluvionares recentes e, mais 
raramente, litotipos atribuídos à Formação 
Caatinga.

Coberturas eluvionares: trata-se de areias 
e argilas inconsolidadas, que se desenvolvem 
a partir da decomposição in situ das rochas 
subjacentes. Tais coberturas quando 
originadas da alteração do Grupo Urucuia são 
essencialmente arenosas. Já quando oriundas 
a partir de rochas carbonáticas e pelíticas do 
Grupo Bambuí são constituídas, basicamente, 
por material argiloso avermelhado.

Coberturas coluvionares: são depósitos 
de ocorrência restrita à borda de elevações 
no âmbito do Grupo Urucuia, apresentando 
composição essencialmente arenosa.
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Coberturas aluvionares: são depósitos 
originados pelo retrabalhamento fluvial de 
material detrítico e ocorrem bordejando os 
diversos cursos d’agua. As mais expressivas 
exposições estão presentes na planície do 
Rio São Francisco. São depósitos compostos 
principalmente por areias, cascalhos e argilas.

Formação Caatinga: tem ocorrência 

expressiva apenas na região da Colônia do 
Formoso, em paleoterraços que bordejam o 
Rio Formoso. Neste local, ocorrem exposições 
de calcário bege e esbranquiçado, maciço, 
endurecido com nódulos silicosos. Todavia, na 
maior parte das ocorrências da unidade, estão 
presentes caliches esbranquiçados, porosos e 
friáveis.

Figura XV. 15 – Formação Lagoa do Jacaré na Serra do Iuiú - A) Exposições de calcários. B) Camadas de 
calcarenitos com geometria sigmoidal. C) Calcarenito intraclástico oncolítico. D) Truncamento por ondas em 
calcarenito. E) Calcário com níveis margosos e laminação wavy. F) Estratificação cruzada em calcarenitos.
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XV. 3 - PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA DE 
SEDIMENTO DE CORRENTE

XV. 3.1 - Introdução

Este capítulo trata do processamento e 
interpretação dos resultados analíticos de 
sedimento de corrente da área de Carinhanha 
do Projeto Fosfato Brasil.

Apesar da sua grande extensão e 
potencialidade a Bacia do São Francisco foi pouco 
prospectada, com seus principais trabalhos o 
Projeto Fluorita da Serra do Ramalho (Miranda 
et al., 1976), os Projetos Leste do Tocantins/
Oeste do São Francisco (Costa et al., 1976), 
Geoquímica do Bambuí (Maron et al., 1980) e 
Bacia do São Francisco (Conceição Filho et al., 
2001).

Visando complementar e ampliar o 
levantamento geoquímico de sedimento de 
corrente já existente na região, foi realizada 
a prospecção geoquímica em sedimento de 
corrente nas folhas Palmas de Monte Alto, Rio 
Verde Pequeno e Espinosa.

Na área do levantamento geoquímico dos 
projetos Geoquímica da Bambuí (Maron et al., 
1980) e Bacia do São Francisco (Conceição Filho 
et al., 2001), os dados apresentados foram 
analisados e selecionados alvos para a pesquisa 
de fosfato, são eles: alvos da região da Serra do 
Iuiú e da região da Serra do Ramalho. Nestes 
alvos, foi realizada a prospecção geológica e 
geoquímica de solo, discutida no item XV.4. 

XV. 3.2 - Amostragem

Foram amostradas 335 estações para 
sedimento de corrente distribuídas nas folhas 
Palmas de Monte Alto, Rio Verde Pequeno e 
Espinosa, visando complementar o levantamento 
geoquímico de sedimento de corrente que já 

existe na região.

A área amostrada pelo projeto está 
representada na figura XV.16, foi dado destaque 
especial às litologias da Formação Sete Lagoas, 
selecionadas como sendo aquelas mais 
promissoras para a pesquisa de fosfato. 

Para atender aos objetivos da exploração 
geoquímica, o projeto obedeceu aos métodos 
e técnicas de amostragem apresentadas 
detalhadamente no Capítulo I do relatório do 
Projeto Fosfato Parte I (Abram et al. 2011).

O plano de amostragem de sedimentos 
ativos de corrente foi elaborado pelo geólogo 
João Henrique Larizzatti, CPRM/DEREM. A 
amostragem foi realizada pelas equipes da 
empresa Brasil Explore.

XV. 3.3 - Precisão Analítica e Análise de Variância

Réplicas de Laboratório

As análises geoquímicas foram feitas no 
laboratório SGS-GEOSOL que empregou a 
digestão multiácida e leitura por ICP OES / ICP 
MS para 51 elementos. 

A precisão analítica foi avaliada com base 
nos resultados de 21 pares de replicatas de 
laboratório realizadas pela SGS. As réplicas de 
laboratório são reanálise da amostra feita pelo 
laboratório utilizando a mesma polpa analisada, 
que vêm identificadas como REP seguido do 
mesmo número de laboratório. Através destes 
resultados foi calculada a porcentagem de pares 
analíticos com precisão maior que 10%, segundo 
os diagramas de precisão analítica de Howard & 
Thompson (1984). Consideram-se confiáveis a 
distribuição dos pontos dos elementos que se 
agrupam na parte inferior da reta de precisão de 
10%. 

Nesta análise, ficam fora do critério acima 
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referenciado: Ag, As, Be, Bi, Cd, Cr, Ge, In, Li, Lu, 
Mn, Mo, Na, Re, S, Sb, Se, Sn, Ta, Tb, Te, Tl, W e 
Yb. Os demais elementos, como é o caso do P 
e do Al apresentaram resultados satisfatórios de 
precisão analítica (Figura XV.17).

Procedeu-se também o cálculo da análise de 
variância baseado em 47 pares de duplicatas 
de campo. Estas duplicatas foram coletadas 
no mesmo local daquelas de rotina, na mesma 
ocasião e pela mesma equipe, sendo etiquetadas 
e numeradas individualmente para análise. 

Na análise das duplicatas de campo primeiro 
verificou-se a quantidade de pares válidos, 
assumindo o limite de 30% dos pares válidos. Os 
elementos que estão acima deste limite de corte 
são: Ag, As, Au, B, Be, Bi, Ca, Cd, Ge, Hf, In, Li, 
Na, Pd, Pt, Re, S, Sb, Sc, Se, Ta, Te, Ti, Tl e W. Isso 
não significa que os dados estão ruins, reforçam 
que, possivelmente, o método ICM40B utilizado 
não atende bem ao elemento, sendo necessário 
avaliar com cuidado.

Pela análise de variância os elementos 

excluídos são: Be, Bi, Cd, Ce, Ge, Hf, In, K, La, Li, 
Na, Sb, Sn, Te, Th, U, W e  Zr. 

XV.3.4 – Tratamento dos dados

XV.3.4.1 – Estatística Univariada

Para o processamento estatístico dos dados, 
foi construída uma matriz contendo as 335 
amostras de sedimento de corrente, com 
seus correspondentes teores nos elementos 
químicos. Nos cálculos estatísticos utilizou-se o 
programa Statistica 7.0.

A tabela XV.1  exibe o sumário dos parâmetros 
estatísticos básicos. Dela fazem parte: o número 
de resultados numéricos, o número de válidos, 
os resultados analíticos mínimos e máximos, os 
valores de média e desvio-padrão e os números 
correspondentes aos quartis 50% (mediana), 
25% (Q1) e 75% (Q3). Também constam nessa 
tabela os valores determinados para o whisker 
superior do gráfico boxplot. 

Figura XV.16 – Mapa de amostragem de sedimento de corrente da área Carinhanha.
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Figura XV.17 - Distribuição do P e Al no Gráfico de Thompson & Howarth (1984).

Tabela XV.1 - Resumo dos parâmetros estatísticos básicos das variáveis analisadas.
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A geração dos gráficos da distribuição 
estatística dos resultados analíticos fazem 
parte da figura XV.18, tendo alguns elementos 

agrupados em função da amplitude dos 
respectivos resultados.

Figura XV.18 – Gráficos do tipo Boxplot com a distribuição dos elementos analisados.
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A definição dos limiares, limite que separa 
valores anômalos dos normais, foi feita com 
base em métodos não-paramétricos utilizando 
a classificação do IQR (Inter Quartil Range). 
A partir da determinação destes limiares foi 

criado o mapa com a distribuição dos teores de 
fósforo. Os mapas de teores e bacias anômalas 
foram gerados através do programa ArcGis 10.1 
(Figuras XV.19 e XV.20).

Figura XV.19 - Mapa de distribuição dos teores de fósforo em sedimento de corrente da área de Carinhanha.
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Figura XV.20 - Mapa das bacias anômalas de fósforo da área de Carinhanha.

XV.3.4.2 – Estatística Multivariada

No tratamento multivariado foram 
considerados apenas os elementos com mais 
de 70% dos dados válidos razão pela qual 

foram eliminados os elementos: Ag, As, Cd, Cs, 
Ge, In, Mo, Re, S, Se, Te e W. Assim, o número 
de elementos considerados para a análise 
multivariada foi reduzido de 51 para 39, assim 
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listados: Al, Ba, Be, Bi, Ca, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, 
Hg, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, 
Sb, Sc, Sn, Sr, Ta, Tb, Th, Ti, Tl, U, V, Y, Yb, Zn e Zr. 

Com o objetivo de fazer uma análise bivariada 
foi construída a matriz de correlação (Tabela 
XV.2), onde pode ser observado que o P tem os 
coeficientes de correlação mais elevados com o 

Al(0,79), Mg(0,78), Fe(0,74), Ga(0,74), Cr(0,73) e 
Ni(0,72). 

Ainda na compreensão da correlação do P 
com os outros elementos, utilizou-se o gráfico 
scatterplot do Statistica. A figura XV.21 mostra 
as correlações do P com o Al e com o Mg.

Tabela XV.2 – Matriz de correlação das variáveis analisadas. As correlações significativas (>0,7) estão em 
negrito.

Figura XV.21  – Gráfico de correlação do fósforo com o Al e com o Mg.
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Na investigação das correlações 
multielementares adotou-se a análise fatorial 
com as 39 variáveis selecionadas, onde a 
obtenção dos fatores foi feita a partir da 
matriz fatorial através de rotação Varimax. 
Foram encontrados 7 fatores cujos autovalores 
(eigenvalues) respondem por 82% dos dados 
(Tabela XV.3). As cargas de cada elemento em 
cada um dos fatores encontram-se na tabela 
XV.4.

Tabela XV.3 - Autovalores (eigenvalues) que 
respondem por 82% dos dados.

Tabela XV.4 - Carga dos fatores.
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Nota-se que o P apresenta carga positiva no 
fator 1 e nos demais fatores, cargas relativamente 
baixas. No fator 1 o  P está acompanhado dos 
elementos Al, Be, Cr, Fe, Ga, Li, Lu, Ni, Rb, Sc, Tb, 
Ti, Tl, V, Y e Zn, este fator explica cerca de 45,94% 
da variância dos dados. Esta associação não é 
comum em depósitos de fosfato sedimentar. 
A associação com Al, Fe pode representar a 
presença de fosfatos aluminosos. O Ca e o Mg 
apresentam cargas relativamente mais baixas 
neste fator. Os gráficos binários ilustrando as 

melhores correlações do P estão mostrados na 
figura XV.21. 

Os resultados geoquímicos das estações de 
amostragem podem ser avaliadas considerando 
os valores das bacias anômalas de P e os escores 
do fator 1 conjuntamente (Figura XV.22). Nesta 
análise podemos verificar que a maioria das 
micro bacias anômalas de 1ª, 2ª e 3ª ordem tem 
associação com o fator 1 de 1ª e 2ª ordem, o 
que as tornam alvos potenciais para follow up, 
visando confirmar ou não a presença de fosfato.

Figura XV. 22 – Mapa das micro bacias anômalas para fósforo com o resultado do fator 1 de sedimento de 
corrente.
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XV. 4 - PRINCIPAIS ALVOS INVESTIGADOS

Os trabalhos tiveram como objetivo a 
identificação das faciologias do Grupo Bambuí 
que fossem responsáveis pelos valores 
mais expressivos para fósforo obtidos no 
levantamento geoquímico de sedimento de 
corrente. As investigações foram direcionadas 
para o estudo das litofácies presentes nas bacias 
de captação das amostras com valores anômalos 
de fósforo. Os principais alvos estudados podem 
ser reunidos em dois conjuntos: Alvos da região 
da Serra do Ramalho (A1 a A8 e A13) e os alvos 
da Serra do Iuiú (A9 a A 12) (Figura XV.23).

XV. 4.1 - Alvos da Serra do Ramalho

Nos alvos investigados nesta região estão 
presentes diversas litofácies, pertencentes às 
formações Sete Lagoas, Serra de Santa Helena e 
Lagoa do Jacaré. 

XV. 4.1.1 - A1 - Cega Cachorro

Situado nas imediações do povoado 
homônimo, abrange as fazendas Brejão e 
Coqueiro (Figura XV.23). Nestes locais afloram 
calcarenitos pretos odorosos, com intercalações 
pelíticas subordinadas, pertencentes à Formação 
Lagoa do Jacaré (Figura XV.24). As amostras 
destes litotipos submetida a testes laboratoriais 
revelaram valores inexpressivos para fosfato 
(Tabela XV.5 ). 

XV. 4.1.2 - A2 - São José

O alvo do Rio São José está localizado na 
borda leste da Serra do Ramalho, a norte 
de Coribe (Figura XV.23). Ocorre numa área 
com diversos valores geoquímicos anômalos. 

Durante a pesquisa constatou-se que nesta zona 
afloram litofácies da porção basal da Formação 
Sete Lagoas, são calcilutitos e calcissiltitos, 
apresentando fina laminação planar, plaqueados, 
de coloração cinza esverdeado e arroxeado, com 
intercalações de níveis de laminitos algais. Estas 
litofácies estão sobrepostas ora a calcarenitos 
dolomítico, ora a rochas graníticas da Suíte 
Correntina ou ainda a litotipos do Complexo 
gnaissico migmatítico. Análises químicas 
desses litotipos revelaram valores também 
inexpressivos para fosfato (Tabela XV.6 ). 

XV. 4.1.3 - A3 - Região de Deus me Livre

Localizado a sul da Colônia do Formoso, 
próximo a Fazenda Bomba, foram checadas 
algumas anomalias geoquímicas de sedimento 
de corrente. Nestes locais estão presentes 
litofácies de laminitos algais cinza com 
tonalidades variadas, intercalados a calcilutitos 
argilosos, plaqueados (Figura XV.25). As análises 
destas litofácies também não apresentaram 
valores anômalos para fosfato (Tabela XV.7).

XV. 4.1.4 - A4 - Serra do Saco Comprido

Neste alvo, próximo a cidade de Jaborandi, 
afloram litofácies de laminitos algais, de 
coloração cinza esverdeado, com fina laminação 
sinuosa, irregular, ressaltada pela presença 
de películas argilosas. Intercalações de 
calcilutitos arroxeados, argilosos, plaqueados 
são frequentes (Figura XV.26). Estas litofácies 
pertencem à porção basal da Formação Sete 
Lagoas, semelhantes às observadas na região do 
Rio São José. A análise dos litotipos presentes 
não apresentou valores significativos de fosfato 
(Tabela XV.8).
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Figura XV.23 – Mapa de localização dos alvos estudados.

Figura XV.24 – A) Calcário da Formação Lagoa do Jacaré em Cega Cachorro. B) Folhelhos sílticos da Formação 
Lagoa do Jacaré próximo a Cega Cachorro. C e D) Testes com molibidato realizados nas amostras em campo.
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Tabela XV.5 - Análises de litofácies da região de Cega Cachorro.

Tabela XV.6 - Análises de litofácies da região do rio São José.

Figura XV.25 – A: Laminitos algais na região de Deus me Livre. B: Calcissiltitos laminados na região de Deus 
me Livre.

Tabela XV.7 - Análises de litofácies da região de Deus me Livre.

Figura XV.26 - Intercalações de calcários argilosos plaqueados e laminitos algais na Serra do Saco Comprido.
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Tabela XV.8 - Análises de litofácies da região de Serra do Saco Comprido.

XV. 4.1.5 - A5 - Fazendas Vau do Rio Itaguari e 
Serra

Este alvo situa-se a sudeste da cidade de 
Cocos, na região da Fazenda Vau do Rio Itaguari, 
onde foram detectados valores anômalos de 
fósforo em amostras de sedimento de corrente 
(Figura XV.23). As litofácies presentes nesta área 
pertencem à Formação Sete Lagoas. 

Boas exposições ocorrem na região da 
Fazenda Serra, onde afloram calcarenitos finos 
acinzentados, interpretados como laminitos 
algais sotopostos a calcarenitos intraclásticos, 
oncolíticos, de cor cinza, aspecto maciço, 
com tênue estratificação (Figura XV.27). No 
topo ocorrem níveis de silexito, por vezes, 
enriquecidos em óxidos. Digno de nota é a 
presença de acentuada alteração superficial 
tipo lapies, responsável pela exuberância da 
paisagem. 

Neste alvo foram coletadas 53 amostras 
de solo, distribuídas ao longo de cinco linhas 
esparsas, com objetivo de checar a anomalia 
geoquímica de sedimento de corrente. As 
amostras foram analisadas no laboratório da 
GEOSOL, por digestão multiácida - ICP OES/ICP 
MS, utilizando o material pulverizado na fração 
>80 #.

Os valores de P nas amostras de solo não 
foram muito elevados. Embora, com poucas 
amostras foi feito um tratamento estatístico 
básico utilizando o software statistica 7.0. O 
resumo dos parâmetros estatísticos básicos 
encontra-se na tabela XV.9.

Para definir o limite que separa valores 
anômalos dos normais, procurou-se realizar 
esta determinação com base em métodos não-
paramétricos através da classificação do IQR (Inter 
Quartil Range). Com os limiares estabelecidos, os 
resultados foram espacializados na figura XV.28.

Nas linhas 1 a 3 a maioria das amostras 
apresentam valores para fósforo dentro do limite 
de background. Contudo algumas amostras 
mostram valores dentro da faixa dos limiares, 
com apenas uma amostra dentro do 1º limiar 
(Figura XV.28-A). Os resultados evidenciam 
um potencial para a porção sudeste da cidade 
de Cocos (linha 1). Entretanto, a avaliação da 
extensão deste potencial necessitaria de uma 
nova amostragem na continuidade oeste da 
linha. 

As linhas 4 e 5 mostram valores para fósforo 
dentro do limite de background (Figura XV.28-B),  
sem nenhum valor anômalo para fósforo.

As análises em rochas destas litotipos 
coletadas próximas às linhas também não 
apresentaram valores significativos para fosfato 
(Tabela XV.10).

Também próximo à sede da Fazenda Tábuas, 
afloram calcarenitos finos intercalados a 
laminitos algais, caracterizados pela alternância 
de finos níveis de colorações cinza escuro e 
cinza claro (Figura XV.29 A). Estas litofácies 
ocorrem interpostas a litofácies de calcarenitos 
oncolíticos intraclásticos, que, localmente, são 
recortados por vênulas de calcita contendo raros 
cristais de fluorita (Figura XV.29 B).
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Figura XV. 27 – A) Estruturas de alteração lapies em calcários, próximo à Fazenda Serra. B) Coleta de solo 
próximo à fazenda Vau do Rio Itaguari onde afloram calcarenitos da Formação Sete Lagoas. C) Calcarenitos 
com estratificação plana da Formação Sete Lagoas.  D) Laminito algal próximo à Fazenda Serra.
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Tabela XV.9 – Resumo dos parâmetros estatísticos básicos dos resultados de solo.
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Figura XV. 28 - Mapa de distribuição do fósforo em amostras de solo no alvo Vau do Rio Itaguari.

Tabela XV. 10 - Análises de litofácies da região da Fazenda Vau do Itaguari.
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Figura XV.29 – A) Laminito algal com intercalação de níveis de calcarenitos finos. B) Laminito algal com níveis 
de calcarenitos finos, sobrepostos a calcarenitos intraclástico oncolíticos. 

XV. 4.1.6 - A6 - Várzea da Cruz

Na região de Várzea da Cruz, situada a sul da 
Serra do Ramalho, estão presentes calcissiltitos 
argilosos plaqueados, com intercalações de 

calcarenitos cinza escuro com níveis contendo 
intraclastos. Os litotipos analisados também 
não apresentaram valores anômalos de fosfato, 
apesar de alguns testes colorimétricos sugerirem 
a sua presença (Figura XV.30 e Tabela XV.11). 

Figura XV. 30 – A) Calcissiltitos argilosos plaqueados, na região de Várzea da Cruz. B) Feições de alteração 
em calcissiltitos argilosos na região de Várzea da Cruz. C e D) Testes com molibdato de amônia nas amostras 
deste alvo.
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XV. 4.1.7 - A7 - Povoado de Ramalho

Na região do povoado de Ramalho ocorrem 
litofácies de calcilutitos dolomíticos finamente 
laminados, calcissiltitos e calcarenitos com 

Tabela XV.11 - Análises da região do Alvo A6-Várzea da Cruz.

laminação planar e laminitos algais (Figura 
XV. 31). As análises químicas destes litotipos 
também não apresentaram valores anômalos de 
fosfato (Tabela XV.12).

Figura XV. 31 – A) Calcissiltito dolomítico próximo ao povoado de Ramalho. B) Calcarenito com laminação 
planar próximo ao povoado de Ramalho.

Tabela XV.12 - Análises da região do Alvo A7-Povoado de Ramalho.

XV. 4.1.8 - A8 - Fazenda Tabuleiro
 

As anomalias ocorrem em zona onde afloram 
litofácies da Formação Lagoa do Jacaré, que são 
geralmente calcários pretos, odorosos quando 

fragmentados, com intercalações de calcilutitos 
argilosos e níveis subordinados de argilitos 
calcíticos. Os testes de amostras destes litotipos 
não apresentaram valores importantes para 
fosfato.
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XV. 4.2 - Alvos da Serra do Iuiú

Estes alvos estão situados, principalmente, 
nas bordas oeste, sul e sudeste da serra do Iuiú, 
tendo sido ainda amostradas litofácies na porção 
central da serra (Figura XV.23). Os alvos da Serra 
do Iuiú concentram o mais importante conjunto 
de anomalias geoquímicas em sedimentos 
de corrente e concentrado destacadas em 
Conceição Filho et al. (2001). Por este motivo, 
houve um maior detalhamento das bacias 
anômalas através de prospecção geoquímica de 
solo.

XV. 4.2.1 - A9 - Povoado de Canabrava

Próximo ao Povoado de Canabrava, ao longo 
do rio Mandacaru, foram identificados valores 
anômalos em sedimentos de corrente. Nesta 
região as litofácies presentes pertencem às 
formações Sete Lagoas, Serra de Santa Helena e 
Lagoa do Jacaré. Os litótipos da Formação Sete 
Lagoas são calcissiltitos e calcarenitos finos, 
por vezes argilosos, com laminação planar, 
plaqueados, com intercalação de espessura 
métrica de calcarenito oolítico e oncolítico. Outra 
litofácies observada é composta por calcissiltitos 
cinza com tons claros e escuros alternados, 
interpretados como laminitos algais.

Sobrepostos às litofácies descritas ocorrem 
intercalações de calcarenitos argilosos e pelitos, 
que predominam para o topo, pertencentes à 
Formação Serra de Santa Helena. As análises 
realizadas em amostras das diversas litofácies, 
não apresentaram valores relevantes para 
fosfato (Tabela XV.13).

XV. 4.2.2 - A10 - Jacui

Esta área situa-se na borda sudeste da Serra 
do Iuiú, a norte de Pindorama, margeando 
o córrego Jacui, onde ocorre alternância 
de siltito argiloso, com laminação planar e 
calcilutitos argilosos na zona de contato entre as 
Formações Sete Lagoas e Serra de Santa Helena. 
Foram analisadas amostras de rocha que não 
apresentaram valores importantes para fosfato 
(Tabela XV.14).

XV. 4.2.3 - A11 – Sudoeste de Pindorama

Na borda sul da serra do Iuiú, sudoeste 
de Pindorama, na região entre as fazendas 
Pedra Azul, Jardim e Lagoa Redonda, ocorrem 
intercalações de siltitos laminados, margas 
e calcarenitos finos argilosos pertencentes à 
porção basal da Formação Sete Lagoas (Figura 
XV.32). As análises químicas dessas amostras 
não apresentaram valores anômalos para fosfato 
(Tabela XV. 15).

XV. 4.2.4 - Prospecção geoquímica de solo

Nos alvos A10-Jacuí e A11-Sudoeste de 
Pindorama foram coletadas 294 amostras 
ao longo de 9 linhas sob a Formação Sete 
Lagoas (Figura XV.33). O espaçamento entre as 
amostras foi de aproximadamente 100 metros e 
entre linhas, quando utilizado, foi de 1 km em 
média.  As coletas procuraram atingir sempre 
o horizonte B, que na região é encontrado em 
profundidade média de 50 cm. 
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Tabela XV.13  – Análises químicas das amostras da região de Canabrava, na borda oeste da Serra do Iuiú.

Tabela XV. 14 - Análises químicas das amostras da região de Jacui.

Figura XV.32 – A) Calcarenitos com intercalações de níveis de siltitos laminados. B) Teste com molibdato de 
amônia em amostras de calcarenito.

Tabela XV. 15 - Análises químicas das amostras do alvo A11 – Sudoeste de Pindorama.
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Figura XV.33 – Mapa de localização das amostras nas áreas dos Alvos A10-Jacui e A11-sudoeste de Pindorama. 

XV. 4.2.4.1 - Distribuição univariada do fósforo

A distribuição do fósforo através do histograma 
é mostrada na figura XV.34. Para a separação 
das populações e indicação de anomalias foi 
utilizado o gráfico de box plot da distribuição 
do fósforo. Este indica uma população anômala 
com valores acima de 1236 ppm. O sumário dos 
dados estatísticos é mostrado no quadro XV.2.

A matriz de correlação não demonstra 
valores elevados de fósforo com nenhum 
elemento. Valores medianos, acima de 0,5 até 
0,65, são encontrados para potássio, zinco, 
rubídio, magnésio, cobre e estrôncio. Os valores 
de correlação são mostrados no quadro XV.3 e 
a distribuição gráfica das correlações principais 
com o fósforo na figura XV.35.

Figura XV.34 – A - Histograma dos valores de P. B - Box Plot dos valores de P.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

757

Quadro XV.2 – Box Plot da distribuição dos valores de P em ppm.

Quadro XV.3 – Valores mais elevados de correlação com fósforo.

Figura XV.35 – Gráfico das principais correlações do fósforo.
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XV.4.2.4.2 - Descrição das linhas de solo

Ao longo das linhas 1, 2, 3, 4 e 5, praticamente 
todas as amostras apresentam valores 
considerados normais, a grande maioria ficando 
com valores dentro do limite de background 
(Figura XV.36). Apenas uma amostra obteve 
resultado anômalo para fósforo, localizada na 
extremidade sul da linha 5. Pela localização da 
amostra fica difícil estimar uma relevância deste 
dado no sentido sul da área, já para norte esta 
tem pouca continuidade. 

A linha 6 tem um comportamento semelhante 
ao conjunto das linhas 1 a 5, valores para 
fósforo dentro do limite de background (Figura 
XV.37). Nesta linha nenhum valor atinge o valor 
anômalo.

No alvo A10 o conjunto formado pelas linhas 
7, 8 e 9 o comportamento é semelhante às 
linhas anteriores (Figura XV.38). Na linha 7 uma 

amostra tem valor anômalo, mas esta tem pouca 
continuidade. O mesmo ocorre na linha 8. A 
linha 9 tem os valores mais baixos para fósforo 
de todo o conjunto.

Os resultados das análises químicas de 
solo, nos alvos A10-Jacui e A11-Sudoeste de 
Pindorama, demonstram que ocorrem poucos 
valores anômalos para fósforo e que estas 
amostras estão isoladas, sem indícios de uma 
continuidade lateral. A baixa intensidade dessas 
anomalias é explicada pelos baixos resultados 
para fosfato nas análises químicas das rochas 
coletadas (Tabelas XV. 14 e 15).

Em outros locais da Serra do Iuiú, onde 
afloram litofácies das Formações Serra de Santa 
Helena e Lagoa do Jacaré, foram coletadas 
amostras de rocha e realizadas análises químicas 
na Formação Lagoa do Jacaré, não tendo sido 
detectados valores anômalos de fosfato (Figura 
XV. 39 e Tabela XV.16).

Figura XV.36 – Distribuição dos valores de fósforo ao longo das linhas de solo 1, 2, 3, 4 e 5 no alvo A11.
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Figura XV.37 – Distribuição dos valores de fósforo ao longo da linha de solo 6 no alvo A11.

Figura XV.38 – Distribuição dos valores de fósforo ao longo das linhas de solo 7, 8 e 9.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

760

Figura XV.39 – A) Estrutura lapies em calcários da Formação Lagoa do Jacaré, na serra do Iuiú. B) Estratificação 
cruzada em calcarenitos da Formação Lagoa do Jacaré, na Serra do Iuiú.

Tabela XV. 16 - Análises químicas de amostras das Formações Serra de Santa Helena e Lagoa do Jacaré na 
Serra do Iuiú.

XV. 4.2.5 - A12 - Alvo Sebastião Laranjeiras

Também foram checados alvos situados 
a leste da Serra do Iuiú, sul de Palmas de 
Monte Alto, próximo da cidade de Sebastião 
Laranjeiras. Estes locais situam-se em área onde 
afloram litofácies pertencentes às formações 
Jequitaí e Sete Lagoas. Os resultados obtidos 
em análises de amostra de rocha destes locais 

foram negativos. Cabe ressaltar que amostras 
de calcissiltitos pertencentes à Formação Sete 
Lagoas, aflorantes 20 km a oeste de Sebastião 
Laranjeiras, em testes de campo com molibdato 
apresentaram coloração amarela sugerindo 
a presença de fosfato (Figura XV.40 e Tabela 
XV. 17). Todavia as análises laboratoriais não 
confirmaram a expectativa.

Figura XV.40 – A) Calcissiltitos da Formação Sete Lagoas a oeste de Sebastião Laranjeiras. B) Testes com 
molibdato de amônia no calcissiltito.
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Tabela XV.17 – Resumos dos resultados analíticos em amostras de rocha da Formação Sete Lagoas a oeste de 
Sebastião Laranjeiras.

XV. 4.2.6 - A13 - Ocorrência do Povoado de São 
João 

Durante os trabalhos de campo não foram 
detectados, valores anômalos de fosfato em 
litofácies do Grupo Bambuí. Todavia, na região 
que bordeja a Serra do Ramalho, a noroeste 
de Carinhanha, foi identificada a presença de 
fosforito carbonático e calcarenitos fosfáticos. 
A ocorrência está exposta em corte de pedreira 
(com 200 x 50 metros e cerca de 20 metros de 
altura) atualmente desativada, situada em um 
morrote isolado que se destaca da paisagem, 
em zona aplainada entre o Rio São Francisco e a 
borda da Serra do Ramalho (Figura XV.41). 

Neste local afloram calcarenitos finos e 
calcissiltitos, laminados pertencentes à Formação 
Sete Lagoas, afetados por dobramento de 
grande amplitude, efeito da tectônica brasiliana, 
contrastando com a acentuada horizontalidade 
das unidades presentes na Serra do Ramalho, 
situada imediatamente a oeste.

A ocorrência, considerada de idade cenozoica, 
é constituída por calcarenito fosfático que ocorre 

sobreposto discordantemente às litofácies da 
Formação Sete Lagoas. O calcarenito fosfático 
ocorre sob a forma de camada descontínua 
horizontalizada, com até 2 metros de espessura, 
onde níveis essencialmente carbonáticos estão 
intercalados a níveis enriquecidos em fosfato. 
Abaixo desta camada ocorrem níveis fosfáticos 
em faixas irregulares de alteração, desenvolvida 
tanto ao longo do acamamento, quanto ao longo 
de antigas fraturas desenvolvidas em litofácies 
da Formação Sete Lagoas (Figuras XV.42 e XV.43).

No topo da camada de calcarenito fosfático 
são observadas pequenas entradas de grutas de 
pequeno porte (Figura XV.42-B). Aparentemente 
trata-se de depósitos fosfáticos cenozoicos, 
desenvolvidos em aguadas no interior de 
antigas cavernas, que contaram com importante 
contribuição fossilífera. A análise de algumas 
amostras deste calcarenito fosfático apresentam 
valores que variam de 2 até 25% de P2O5 (Figura 
XV.43 e Tabela XV.18).  Em função da identificação 
deste fosforito foi executada amostragem de solo 
cujos resultados estão analisados no capítulo de 
prospecção geoquímica.
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Figura XV.41 – Mapa de localização do alvo A13-Ocorrência do Povoado de São João.
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Figura XV. 42 – A) Vista geral do corte da pedreira. B) Pequena entrada de gruta. C) Calcarenito fosfático 
esbranquiçado Cenozoico em contato discordante com litofácies da Formação Sete Lagoas. D) Detalhe da 
anterior. E e F) Vista geral da ocorrência. 
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Figura XV.43 – A) Vista geral de corte da pedreira com níveis de calcarenito fosfático. B) Detalhe da anterior. 
C) Calcarenito fosfático Cenozoico. D) Amostra de fosforito. 

Tabela XV.18 – Resumos dos resultados analíticos em amostras de rocha do Alvo A13-Ocorrência Povoado de 
São João.

XV. 4.2.7 - Prospecção geoquímica de solo

Neste alvo foram coletadas 85 amostras ao 
longo de 11 linhas sob a Formação Sete Lagoas. 
O espaçamento entre as amostras e as linhas 

foi de aproximadamente 100 metros, com 
amostragem sempre no horizonte B.

 Para a separação das populações e a 
indicação de anomalias foi utilizado o gráfico do 
tipo boxplot da distribuição do fósforo (Figura 
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XV.44). A figura XV.45 mostra a correlação do P 
com o Ca e o Sr. 

A partir da definição dos limiares anômalos 
e de background, fez-se a distribuição espacial 
do teor de fósforo, utilizando ArcGis 10.1 (Figura 
XV.46). Três amostras de solo apresentaram 
valores anômalos (1º limiar), estando situadas 

Figura XV.44 –Boxplot dos elementos analisados nas amostras de solo do alvo A13-ocorrência do Povoado de 
São João.

na borda nordeste do morrote. Outras seis 
amostras têm valores dentro do 2º e 3º limiar 
anômalo, sugerindo um halo anômalo que 
se torna mais leve no entorno do morrote 
(Figura XV.46). Este halo anômalo marca toda a 
exposição da pedreira com teores anômalos de 
fósforo.
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Figura XV.45 – Correlação do P com o Ca e o Sr nas amostras de solo do alvo A13-ocorrência do Povoado de 
São João.

Tabela XV. 19 - Resumo estatístico das variáveis analisadas.
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Figura XV.46 - Mapa de distribuição do fósforo na ocorrência do Povoado de São João.
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XV.5 - CONCLUSÕES

Os trabalhos foram realizados, 
prioritariamente, em áreas alvo selecionadas 
através das anomalias geoquímicas de fosfato 
em amostras de sedimentos de corrente dos 
Projetos Bambuí e Bacia do São Francisco. Estes 
trabalhos constaram basicamente do estudo 
das diversas litofácies pertencentes ao Grupo 
Bambuí, complementados por análises químicas 
de amostras de rocha e solo. 

Não foram identificadas nestas áreas alvo 
litofácies clásticas fosfáticas semelhantes as 
encontradas na porção basal da Formação Sete 
Lagoas, na região de Arraias (Mina da Itafos). 
As litofácies clásticas da base da Formação 
Sete Lagoas presentes na região de Coribe não 
apresentam teor de fósforo.

As mineralizações fosfáticas na Bacia de Irecê 
estão associadas a litofácies estromatolíticas 
dolomitizadas da Unidade Nova América do 
Grupo Una, que é correlacionável a Formação 
Sete Lagoas. Na região da Serra do Ramalho, 
litofácies estromatolíticas dolomitizadas são 
encontradas no topo da Formação Sete Lagoas, 
contudo não apresentam teores anômalos de 
fosfato.

Valores de fosfato expressivos foram obtidos 
em apenas uma ocorrência situada a noroeste 
de Carinhanha, em pedreira 13 km a oeste do 
povoado de São João. As amostras de rochas 
deste local apresentaram valores de até 25% 
de P205. Esta mineralização fosfática foi 
interpretada como associada à paleokarst de 
idade cenozoica. 

Os resultados da prospecção geoquímica de 
solo realizada no entorno da pedreira mostraram: 
três valores anômalos de fósforo (5225ppm, 
5230ppm e 5540ppm), que representam o 
1º limiar anômalo; um dentro do 2º limiar e 
cinco resultados representam o 3 º limiar. Estes 

resultados confirmam a ocorrência de fosfato 
na pedreira e marcam um halo anômalo mais 
leve no entorno da mesma. Embora, seja uma 
ocorrência de pequeno porte, faz-se necessário 
um estudo mais detalhado, visando o melhor 
entendimento da mineralização. 

Todavia, os resultados da prospecção 
geoquímica de sedimento de corrente realizado 
nas folhas Palmas de Monte Alto, Rio Verde 
Pequeno e Espinosa durante este trabalho 
geraram algumas micro bacias anômalas.  Estas 
micro bacias de 1ª, 2ª e 3ª ordem mostra uma 
associação com o fator 1 de 1ª e 2ª ordem, 
sugerindo que estas são alvos potenciais para 
fosfato, devendo ser realizado trabalhos de 
follow-up nas mesmas.
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XVI.1 - INTRODUÇÃO

Fosforito é uma rocha sedimentar química, 
marinha, rica em fósforo (P), um elemento 
bioessencial necessário para todos os processos 
vitais (Bentor, 1980; Jarvis et al., 1994; Föllmi, 
1996; Pufahl, 2010). Por definição, fosforito 
contém P2O5 >18% em peso, tornando-o um 
minério fertilizante importante (Jarvis et al., 
1994; Filippelli, 2011). Os maiores depósitos 
de fosfato sedimentar econômicos na Terra são 
os fosforitos gigantes do Fanerozoico, que se 
formaram como uma consequência de processos 
de upwelling oceânico (Figura XVI.1) (Glenn et 
al., 1994; Pufahl, 2010). Estes fosforitos gigantes 
se formaram sob condições deposicionais e 
oceanográficas muito diferentes daquelas de 
fosforitos precambrianos. Estes são geralmente 
subeconômicos porque são menores e têm 
teores de minério mais baixos. 

Em ambientes de upwelling oceânicos o 
P é biologicamente fixado nas camadas mais 
superficiais do oceano pelo fitoplâncton através 
de fotossíntese (Figura XVI.2). Após a morte, 
o fitoplâncton afunda no assoalho marinho 
e exporta o estoque de P para o sedimento. À 
proporção que a matéria orgânica sedimentar 
se acumula, uma zona mínima de oxigênio 
(O) se forma no assoalho marinho, onde a 
degradação microbiana libera este P de forma 
a saturar águas conatas e precipitar fluorapatita 
carbonática (CFA), uma apatita sedimentar 
que permite variadas substituições (Jarvis and 
Jarvis, 1985; Jarvis et al., 1994; Föllmi, 1996). 
A matéria orgânica sedimentar se degrada 

através de uma série de reações redox mediadas 
microbianamente, todas as quais liberam 
fosfato. Precipitação de CFA, ou fosfogênese, 
ocorre apenas sob a interface sedimento-água 
e é restrita, em profundidade, pela difusão de 
F derivado da água do mar (Jarvis et al., 1994; 
Pufahl, 2010).

Como a CFA pode facilmente incorporar 
elementos traço e passar por fracionamento 
isotópico em sítios estruturais de PO4

3- e CO3
2- 

(Jarvis et al., 1994), ela é frequentemente 
analisada para reconstituir condições 
paleoambientais e o grau de diagênese e 
metamorfismo (McArthur et al., 1986; McArthur 
and Herczeg, 1990; Jarvis et al., 1994). Alteração 
é mais facilmente avaliada usando a composição 
isotópica estável de C e O do sítio CO3

2- em CFA 
porque pode ser diretamente comparada e 
interpretada com dados similares de calcários e 
dolomitos associados.

O propósito deste trabalho é descrever e 
interpretar a sedimentologia, oceanografia 
e geoquímica de isótopos estáveis (δ13C e 
δ18O) do membro Nova América da Formação 
Neoproterozoica Salitre (~610 Ma) da Bacia 
de Irecê, estado da Bahia, Brasil (Figura XVI.1). 
O membro Nova América contém fosforito 
econômico que é diferente de outros depósitos 
precambrianos, fornecendo uma janela única 
para processos primários e secundários 
formadores de minérios que caracterizam 
o fosforito econômico na Bacia Irecê. Tais 
informações fornecem o fundamento para o 
estado da arte da exploração de fosforito e 
modelos de produção.
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Figura XVI.1 -  Distribuição temporal de fosforitos, em púrpura; modificada de Pufahl e Hiatt (2012). 
Principais eventos mostrados: GOE(Great Oxigen Event): Grande Evento de Oxidação; BB (Boring Billion); NOE 
(Neoproterozoic Oxidation Event): Evento de Oxidação Neoproterozoico; CE (Cambrian Explosion): Explosão 
Cambriana; números de Glaciações: 1-7 (4: glaciações neoproterozoicas Snowball Earth).

XVI.2 - BACIA DE IRECÊ

A Bacia de Irecê é uma sub-bacia 
neoproterozoica epicontinental da Bacia São 
Francisco, que ocupa boa parte do Brasil central 
(Figura XVI.3). (Figura XVI.3). A deposição ocorreu 
diretamente sobre o Cráton  São Francisco 
(Gaucher et al., 2010). A configuração deste 
cráton e da pilha de sedimentos sobrejacentes 
seguiram com o rifteamento, a expansão  e a 
colisão relacionados à dispersão de Rodínia e 
sua posterior incorporação em Gondwana Oeste 
durante a Orogenia Brasiliana (Cruz and Alkmim 
2006; Teixeira et al. 2007).

A Bacia de Irecê é interpretada como um 
aulacógeno que primeiro se desenvolveu 
durante rifteamento mesoproterozoico do 
supercontinente paleoproterozoico Columbia 
(Alkmim et al. 2001; Cruz and Alkmim 2006; 
Teixeira et al. 2007; Alkmim and Martins-Neto 
2012). O preenchimento sedimentar inicial 
consiste em arenitos mesoproterozoicos do 
Grupo Chapada Diamantina (Figura XVI.4) 
(Alkmim and Martins-Neto 2012). Siliciclásticas, 
carbonáticas, e fosforitos neoproterozoicos 
do Grupo Una repousam discordantemente 
sobre o Grupo Chapada Diamantina (Fig. 
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Figura XVI.2 - Modelo simplificado de fosfogênese de um ambiente caracterizado por alta taxa de produtividade, 
que leva a um aumento em soterramento de matéria orgânica (C). Degradação desta libera fosfato para águas 
conatas. Fosfato é mostrado como PO4

3-.

XVI.4). O Grupo Una é subdividido na Formação 
Bebedouro e Formação Salitre fosfática, que são 
interpretadas como correlacionáveis aos grupos 
Macaúbas e Bambuí, respectivamente, da Bacia 
São Francisco (Misi and Veizer 1998; Guimarães 
et al. 2011; Misi et al. 2011).

A Formação Bebedouro é interpretada como 
relacionada a deposição de diamictitos glaciais 
do Marinoano durante a reativação, relacionada 
a rifte, do aulacógeno associado com a ruptura 
de Rodínia em ~950 Ma (Misi et al. 2005; Cruz 
and Alkmim 2006; Rodrigues 2008; Li et al. 
2008; Guimarães et al. 2011). A Formação 
Salitre sobrejaz discordantemente à Formação 
Bebedouro e se acumulou entre ~720 e 580 
Ma (Alkmim e Martins-Neto, 2012). Ela marca o 
pulso transgressivo final na Bacia Irecê durante 

o início da Orogenia Brasiliana (Cruz and Alkmim 
2006; Rodrigues 2008; Rino et al. 2008; Alkmim 
and Martins-Neto 2012).

O Orógeno Brasiliano marca a sutura do 
Cráton São Francisco para formar o Gondwana 
Oeste (Alkmim et al. 2001; Condie 2002). A faixa 
Brasília sul resultou da colisão entre os crátons 
São Francisco e Rio de la Plata em ~750 Ma e 
a subsequente colisão com o Cráton Amazônico 
em ~640 Ma (Alkmim et al., 2001). Colisão 
continuada com este cráton produziu a Faixa 
Móvel Brasília Norte. As faixas Araçuaí e Congo 
oeste se formaram penecontemporaneamente 
fechando o Oceano Adamastor. O fechamento 
do Oceano Brasilide, entre  ~630 e 500 Ma,  
criou as faixas Riacho do Pontal e Sergipana da 
Província Borborema (Alkmim et al., 2001).
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Figura XVI.3 - Mapa do Cráton São Francisco (SFC) e configuração da Bacia Irecê (modificado de Alkmim 
e Martins-Neto, 2012). Em laranja: embasamento arqueano/paleoproterozoico (embasamento); em azul: 
cobertura paleo/mesoproterozoica (sequências Espinhaço e Grupo Chapada Diamantina); em amarelo: 
cobertura neoproterozoica (sequências Macaúbas e Bambuí, incluindo depósitos do Grupo Una); em branco: 
cobertura fanerozoica; linhas vermelhas: limite do aulacógeno Paramirim; linhas verdes: contorno da Bacia 
São Francisco; IB: Bacia Irecê; CD: Chapada Diamantina; PC: corredor Paramirim; SB: Bacia Salitre; UB: Bacia 
Utinga; TB: Bacia Ituaçu.  
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XVI.2.2 - Estratigrafia 

Conjuntamente, as formações Bebedouro 
e Salitre do Grupo Una têm espessura de ~1,2 
km (Misi and Veizer 1998; Misi et al. 2005; Sial 
et al. 2010). A idade do grupo Una não está 
bem definida devido à ausência de depósitos 
vulcânicos intera-camadados. Zircões detríticos 
dos diamictitos Bebedouro fornecem idades 
U-Pb SHRIMP entre 950 Ma (Misi et al., 2005) 
e 880 Ma (Rodrigues, 2008), que indicam uma 
idade deposicional mínima <~900 Ma. Uma 
idade de zircão detrítico de ~610 Ma de siltitos 
fosfáticos (Rodrigues 2008; Pedrosa-Soares et al. 
2011; Caxito et al. 2012) no topo da Formação 
Salitre, correlacionáveis nas bacias Irecê e São 
Francisco, sugere que esses diamictitos basais 
estão relacionados à glaciação Marinoana.

Rochas carbonáticas, fosforitos, e siliciclásticas 

da Formação Salitre são interpretadas ter se 
acumulado sobre uma rampa epicontinental 
neoproterozoica extensiva (Misi and Kyle, 1994; 
Misi and Veizer, 1998). A Formação Salitre 
tem sido dividida em 4 unidades pelo Serviço 
Geológico do Brasil (Sampaio et al., 2001). Esses 
membros estratigráficos informais incluem a 
Nova América basal, uma sucessão de calcários 
associados a ambientes de maré, fosfático, que 
é o foco da pesquisa apresentada; Gabriel, uma 
sucessão carbonática de meso-rampa; Jussara, 
um calcário preto finamente acamadado, 
intensamente deformado e Irecê, uma unidade 
de siltito e calcário, correlacionável com o 
fosforito econômico em litofácies idêntica da 
Formação Sete Lagoas no oeste da Bacia Bambuí 
(Figura XVI.4) ; este estudo; Drummond et al., 
(no prelo).

Figura XVI.4 - Secção estratigráfica modificada da Formação Salitre, Grupo Una da Bacia Irecê e correlação 
modificada com o Grupo Bambuí da Bacia São Francisco. (Souza et al., 1993; Misi and Veizer, 1998; Drummond, 
2014).
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O membro Nova América é composto de 
ciclos carbonáticos fosfáticos de ambiente de 
maré. Padrões de empilhamento indicam que 
a deposição ocorreu durante uma transgressão 
marinha total pontuada por oscilações em 
pequena escala que produziram parassequências 
agradacionais (este estudo). O membro Gabriel 
sobrejacente é composto de fácies marinha mais 
profunda e interpretado como representante 
de inundação continuada, em condições 
de nível de base baixo para transgressivo. 
Fosforitos econômicos são apenas associados 
com estromatólitos colunares, de intermaré, e 
caracterizados por concentrações de P2O5 >20% 
em peso (Kyle e Misi, 1997; este estudo).

XVI.3 - MÉTODOS

Trabalho de campo foi conduzido na Bahia, 
Brasil, com financiamento e apoio logístico da 
CPRM-Serviço Geológico do Brasil, pelo Projeto 
Fosfato Brasil, e Galvani Mineração (Galvani 
Minerals Ltd.). Afloramentos e testemunhos de 
sondagem foram descritos e amostrados para 
identificar litofácies e construir um arcabouço 
estratigráfico de sequências. Um total de 144 
amostras foram coletadas de todas as litofácies 
para análises petrográficas e geoquímicas. 

Testemunhos de sondagem foram descritos 
camada por camada, com ênfase em descrever 
estruturas sedimentares, a natureza dos contatos 
e texturas de alteração para compreender o 
empilhamento vertical de litofácies e processos 
relacionados com fluidos. Nove furos de 
sondagem foram estudados e testemunhos 
foram descritos na Unidade de Mineração 
Galvani, mina Irecê, próxima à cidade de Irecê.

Análises de 41 secções delgadas sem 
lamínulas, usando técnicas petrográficas 
padrão, microscopia de luz transmitida, catodo 
luminescência (CL), e microscopia eletrônica 

de escaneamento (SEM), foram utilizadas 
para identificar e interpretar a mineralogia e 
relacionamentos paragenéticos. Um índice 
de abundância de raro (<5%), incomum (5-
25%), comum (25-50%), e abundante (>50%) 
foi aplicado para minerais e estruturas 
sedimentares.

Das 41 secções delgadas, 2 conjuntos de 20 
secções delgadas foram polidos; um, para ser 
colorido com S de alizarina vermelha e solução de 
K-ferrocianeto (Dickson, 1966), e, o outro, para 
análise por CL. Imageamento CL e SEM foi feito 
no Centro Acadia para Análise Microestrutural 
(ACMA) usando um SEM JEOL JSM-5900 LV com 
um detector EDS Princeton Gamm-Tech IMIX-PC 
para a análise química de minerais. 

Análises de isótopos estáveis de δ13C e 
δ18O foram feitas em 85 amostras no Queen’s 
Facility for Isotopic Research (QFIR). Análises 
de 6 calcretes que se desenvolveram no topo 
da unidade Nova América fornecem uma 
linha de base para diagênese meteórica. Cinco 
veios hidrotermais de calcita foram também 
analisados como referencial para processos de 
alteração em alta temperatura. 

Amostras de sedimento, calcrete, e calcita de 
veio foram pulverizadas para reagir 0,5 mg com 
ácido fosfórico anidro a 100% em 72°C. O CO2 

envolvido foi analisado num espectrômetro de 
massa de razão isotópica estável, fluxo contínuo, 
Thermo-Finnigan Delta XP Plus. Os fatores de 
fracionamento utilizados são os de O’Neil et al. 
(1969) para oxigênio, e de Deines et al. (1974) 
para carbono no sistema de calcita e água.

XVI.4 - RESULTADOS

Aplicar um arcabouço sedimentológico 
e estratigráfico fornece o fundamento 
para interpretar o ambiente deposicional e 
oceanografia da Formação Salitre. Este modelo 
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é integral para analisar fosforitos econômicos 
na Bacia Irecê e processos pós-deposicionais 
responsáveis pela formação de fosforito 
econômico.

XVI.4.1 - Litofácies

 Seis litofácies dolomitizadas pervasivamente 
têm sido identificadas nos membros Nova 
América (F1, F2, F3, F4, e F5) e Gabriel (F6), que 
constituem membros informais da Formação 
Salitre. Associações de litofácies sugerem 
acumulação cíclica em ambientes de maré a 
marinho raso (Tabela XVI.1). As litofácies foram 
definidas com base em caráter litológico e 
estruturas sedimentares físicas e biológicas.

XVI.4.1.1 - Fácies 1: grainstone rico em 
intraclastos, acamadado, tabular

A fácies 1 (F1) é um dolomito grainstone rico 
em intraclastos, moderadamente selecionado, 
de cor bronze a cinza, que é interacamadada 
com F2. F1 é interpretada ter se acumulado 
num ambiente raso, de submaré. Intraclastos 
de tamanho silte grosso a areia fina foram 
recristalizados para dolomita, produzindo uma 
textura reliquiar. Onde intraclastos não estão 
completamente recristalizados, eles são grãos 
alongados e bem arredondados de micrita. 
Intraclastos estão numa matriz de mosaico 
xenotópico cristalino, fino a médio, de cristais 
de dolomita derivados de retrabalhamento de 
um assoalho marinho endurecido composto de 
lama calcária (Hardie and Garrett, 1977; Hardie 
and Ginsburg, 1977; Tucker and Wright, 1990; 
Bosence and Wilson, 2003; Jones, 2010). A 
abundância de intraclastos e a natureza tabular, 
erosiva, de camadas sugerem retrabalhamento 
por tempestades, transporte e redeposição num 
ambiente raso de submaré (Pratt and James, 

1986; Wright and Burchette, 1996; Boggs, 2006).

XVI.4.1.2 - Fácies 2: grainstone intraclástico com 
estratificação cruzada

A Fácies 2 (F2) é um grainstone intraclástico 
com estratificação cruzada que se acumulou num 
ambiente raso de submaré arrastado por marés 
e ondas de tempestades. Tem cor cinza com 
aloquímicos brancos e cinza escuro. Camadas 
com espessura de até 1 m são onduladas e 
têm estratificação cruzada em zig-zag. F2 está 
comumente associada com F4, acumulando-se 
entre recifes de porções estromatolíticas (Figura 
XVI.5).

F2 consiste em intraclastos raros a comuns, 
bem arredondados, de tamanho silte grosso 
a areia muito fina, criados por winnowing e 
retrabalhamento de um assoalho marinho 
endurecido (Hardie and Garrett, 1977; Jones, 
2010). Intraclastos com textura granulosa podem 
representar tramas microbianas fracamente 
calcificadas, compostos de agregados de células 
subglobulares, que foram retrabalhados por 
marés e tempestades (Bathurst, 1975; Lemon, 
2000; Kazmierczak et al., 2004). Grãos de 
quartzo e ortoclásio detríticos, tamanho silte, 
subangulares a subarredondados, são raros. 
A presença de oóides e estratificação cruzada 
tipo espinha de peixe sugere que a precipitação 
de oóides foi facilitada por turbulência criada 
através da oscilação bimodal de correntes de 
marés (Reineck and Singh, 1980; Pratt and 
James, 1986; Boggs, 2006; Dalrymple, 2010).

XVI.4.1.3 - Fácies 3: packstone com estratificação 
flaser a lenticular

A Fácies 3 (F3) é um packstone com 
estratificação flaser a lenticular, marrom 
avermelhado e também de cor bronze. 
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Gretas de contração, estruturas tipo teeppee, 
pseudomorfos evaporíticos e lâminas 
microbianas pustulares fósseis indicam que F3 se 
acumulou numa planície de intermaré ao longo 
de uma costa árida influenciada por tempestades 
(Reineck and Singh, 1980; Tucker and Wright, 
1990; Dyer, 1998; Boggs, 2006; Pratt, 2010). 
Raras camadas planas de conglomerado seixoso 
têm bases nítidas, erosivas, que escavaram 
sedimento subjacente e são interpretadas como 
camadas de tempestito. Packstones ondulados 
com laminação cruzada são compostos de 
intraclastos similares aos de F1 e F2. Poros 
fenestrados estão ocluídos completamente com 
dolomita tipo saddle e fluorita.

Oóides ocorrem em camadas tabulares 
finas, de base nítida, que estão intercaladas 
com aquelas camadas onduladas. Oóides são 
tangenciais e completamente recristalizados 
e alterados para dolomita. O corte entre as 
camadas estão definidas apenas por seus 
envoltórios de micrita. Raramente, oóides 
contêm núcleo implodido, que é composto de 
textura granulosa circundada por cimento de 
dolomita. Alguns oóides e intraclastos formam 
agregados de grapestone. Lâminas microbianas 
e textura granulosa em alguns intraclastos 
refletem provavelmente a colonização de poças 
de marés por tramas de cianobactérias (Bathurst, 
1975; Knoll et al., 1991; Reid et al., 2003). Essas 
comunidades ajudaram a ligar o sedimento para 
produzir um assoalho marinho bem cimentado, 
que, quando arrastado por marés e tempestades, 
formou intraclastos (Bathurst, 1975; Lemon, 
2000).

XVI.4.1.4 - Estromatólitos colunares 
hemisferodais

Recifes estromatolíticos colunares 
caracterizam a Fácies 4 (F4). Unidades individuais 

hemisferoidais coalesceram formando recifes 
com altura de 2 a 3 m e largura de 5 a 8 m. 
Estromatólitos colunares acentuadamente 
convexos e coalescidos em justaposição (Walter 
et al., 1992; Altermann, 2004) se alargam 
gradualmente a partir de sua base produzindo 
recifes que se amplificam para cima (Figura 
XVI.5). Pseudomorfos evaporíticos compostos 
de calcita maciça (blocky) são comuns. Lâminas 
microbianas foram completamente substituídas 
por dolomita microcristalina. Algumas lâminas 
microbiais se acentuam pela presença de raros 
oóides, intraclastos e grãos de quartzo detrítico 
de tamanho silte grosso. Na visão de planta, os 
biohermas estão alongados numa orientação 
E-W e intercalados com grainstone com 
estratificação cruzada da F2.

XVI.4.1.5 - Estromatólitos colunares fosfáticos 
tabulares 

A Fácies 5 (F5) consiste em biostromas 
compostos de estromatólitos colunares 
paralelos, anastomosados e ramificados em 
bifurcação (Walter et al., 1992; Altermann, 
2004). Estromatólitos colunares pequenos (~8 
cm de altura por 2 cm de largura) ocorrem como 
camadas tabulares, com dolomita enchendo 
espaços intercolunares. Esta é a única fácies 
que contém CFA. Numerosos outros minerais 
fosfáticos como Sr-fluorapatita, hidroxilapatita 
e apatita contribuem para o conteúdo de P2O5, 
que pode alcançar 30,5% em peso (Srivastava 
e Rocha, 1999). CFA ocorre como fosforito tipo 
pristine associado a lâminas microbianas e Sr-
fluorapatita ocorre como grãos fosfáticos tipo 
coated grains. Todas as outras fases fosfáticas são 
secundárias e preenchem poros intercolunares, 
fraturas, e veios juntamente com calcita e 
dolomita tipo saddle. Algumas lâminas contêm 
também raros intraclastos retrabalhados de 
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fluorapatita e grãos subangulares de quartzo, 
muscovita, além de ortoclásio tamanho silte. 
Calcita ocorre como pesudomorfos posteriores 
a gipsita acicular. 

XVI.4.1.6 - Grainstone com estratificação cruzada 
hummocky

A Fácies 6 (F6) consiste em grainstone 
com estratificação cruzada hummocky (HCS) 
e intercalados argilitos calcários finamente 
acamadados, depositados num ambiente de 
meso-rampa dominado por tempestades, entre 
tempo bom e base de ondas de tempestades 
(Dott and Bourgeois, 1982; Arnott and Southard, 
1990). Raros intervalos intraclásticos e estilólitos 
marcam a base de conjuntos de HCS. Lâminas 
cruzadas em baixo ângulo são formadas de 

intraclastos de granulação fina cimentados 
com dolomita microcristalina. Preservação de 
hummocks, o ângulo baixo de truncamento de 
camadas, repetição de camadas de grainstone 
separadas por um delgado depósito de argilito 
são todos indicativos de HCS (Dott and Bourgeois, 
1982; Dumas and Arnott, 2006). HCS se forma 
sob condições de fluxo combinado gerado por 
tempestades, envolvendo queda de sedimento 
suspenso e oscilação de ondas (Hamblin et al., 
1979; Dott and Bourgeois, 1982; Duke, 1985). 
Pirita disseminada, matéria orgânica, e hematita 
são comuns. Camadas microbianas ocorrem em 
intervalos mais ricos em argilito, e provavelmente 
registram a deposição, em tempo bom, de lama 
calcária  e colonização do assoalho marinho por 
bactérias heterotróficas. 

Fácies // Litologia/Estruturas Sedimentares // Interpretação 
F1 // Grains tone intrac lástico, moderado a bem selecionado; camadas tabulares, es tratificação delgada a espessa, 
comumente interacamadada com F2; intraclastos bem arredondados, irregulares, de tamanho de s ilte grosso a areia fina, 
de cor bronze a c inza, de textura granular ves tigial; rec ristalização para dolomita produziu um c imento em mosaico 
c ris talino fino a médio, xenotópico. // A mbiente raso, de submaré, influenc iado por frequente retrabalhamento por 
tempestades  (por ex., P ratt, 2010). 
 
F2  //  Grains tone intrac lástico com es tratificação c ruzada // A loquímicos c inza com branco e c inza escuro; espessos 
conjuntos  de camadas  em es tratificação c ruzada ondulada e em zig-zag, comumente associadas com F4. C ontém 
intrac lastos bem arredondados, de tamanho de s ilte grosso a areia muito fina, quartzo e ortoclásio detríticos subangulares 
a subarredondados, tamanho s ilte, e raros  oóides  de tamanho areia muito fina. Intrac lastos são c ompostos de dolomita 
c ris talina muito fina, textura granulosa. // A mbiente raso de submaré, influenciado por tempestades e marés (por ex., 
Dill et al., 1986). 
 
F3  // Packs tone com es tratificação flaser a lenticular // Dolomita packs tone com es tratificação flaser a lenticular 
interacamadadas, com uma base ondulada nítida. Lâminas onduladas, espessas, castanho -vermelho, bronze, e c inza; 
lâminas  mic robianas enrugadas incomuns a comuns . Gretas de ressecamento, es truturas em tenda índia, poros idade 
fenes trada, e pseudomorfos evaporíticos são comuns. O óides e intrac lastos com textura granulosa são os  componentes 
de grãos  mais  comuns , com quartzo detrítico raro. Incomumente, agregados  de oóides  e intrac lastos formam 
grapes tones . // A mbiente árido, de intermarés , influenc iado por tempestades  (por ex., Tucker e Wright, 1990). 
 
F4  // Es tromatólitos colunares hemisferoidais // Macrobiohermas de estromatólitos colunares coalescidos; biohermas com 
altura de 1  a 2  m e largura de 1  a 1 ,5  m cons istem em es tromatólitos coluna res jus tapostos, acentuadamente convexos, 
com largura de 0 ,3  m e altura de 0 ,5  m. Biohermas mantêm consistente largura em 0,5  m e se alargam no topo, em 
es truturas em pluma. Biohermas  são alongados em visão plana, alinhados oeste -leste. Lâminas microbianas consistem 
em mic rita mic robiana e c imento de dolomita cristalina fina, com raros  a incomuns oóides e intraclastos de tamanho areia 
fina, e quartzo detrítico raro. // A mbiente raso de submarés, dominado por marés , com frequente retrabalhamento por 
tempestades  (por ex., A ltermann, 2004). 
 
F5  // Es tromatólitos colunares fos fáticos tabulares // Bios tromas tabulares delgados de es tromatólitos colunares 
paralelos, bifurcados e anas tomosados; es tromatólitos colunares pequenos ocorrem como camadas tabulares com 
dolomita enchendo espaços intercolunares. P seudomorfos evaporíticos incomuns, agora compostos de quartzo ou calcita, 
es tão presentes. A penas es ta fác ies contém fluorapatita aprec iável, P 2O5 até 30,5% em peso. M inerais fos fáticos 
presentes incluem fluorapatita, Sr-fluorapatita, hidroxilapatita, e apatita, presentes em depós itos puros não -granulares 
associados com lâminas mic robianas bem como grânulos fosfáticos secundários bem arredondados. Q uartzo e ortoclásio 
raros . // A mbiente de intermarés , de energia baixa (Hofmann, 1973). 
 
F6  // Grains tone com es tratificação c ruzada hummocky (HC S) // Grains tone com HC S e intercalados argilitos calcáreos 
finamente es tratificados; raros  intervalos intraclásticos marcam a base de conjuntos  de camadas com HCS. Lâminas 
mic robianas são comuns em intervalos de argilito laminado; dolomita microcristalina compõe amostras da unidade Gabriel 
com pirita, matéria orgânica, e hematita disseminadas; raros intraclastos de textura granulosa estão presentes dentro 
de camadas de argilito, junto com es tilólitos ricos em orgânicas. // A mbiente marinho de meso-rampa, dominado por 
tempestades , entre base de ondas  de tempo bom e de tempestades  (por ex., Dumas  e A rnott, 2006).                  
 

Tabela XVI.1 - Sumário de descrições de fácies e interpretações ambientais:
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XVI.4.2 - Arcabouço segundo estratigrafia de 
sequências e ciclos de marés 

O padrão de empilhamento vertical e lateral 
de litofácies nos membros Nova América e 
Gabriel da Formação Salitre inferior indica ciclos 
de marés acumulados durante um processo 
geral de transgressão marinha que foi pontuada 
por flutuações de ordem mais alta em relação 
ao nível do mar (Figura XVI.6). Essas flutuações 
superpostas produziram ciclos carbonáticos 
de marés (Pratt, 2010) que fornecem contexto 
paleo-ambiental para a acumulação de fosforito 
econômico. Ciclos empilhados registram 
aprofundamento constante e, então, acelerado, 
sugerindo que eles definem a porção mais 
tardia do trato de sistemas de mar baixo (LST) 
e as porções iniciais do trato de sistemas 
transgressivos (TST) (Coe et al. 2003; Eriksson 
et al. 2005, 2013; Catuneanu and Eriksson 2007; 
Catuneanu et al. 2011, 2012).

XVI.4.2.1 - Ciclos de marés e desenvolvimento 
de ciclos

Ciclos de marés são sucessões agradacionais 
em escala métrica que registram deposição 
carbonática em ambientes rasos dominados por 
marés (James, 1984; Goodwin and Anderson, 
1985; Grotzinger, 1986a, 1986b; Jimenez de 
Cisneros and Vera, 1993; Pratt, 2010). No 
contexto da estratigrafia de sequências, ciclos de 
marés são considerados como parassequências, 
e, assim, como blocos construtores dos vários 
tratos de sistemas que definem um ciclo de 
nível do mar (Catuneanu, 2011, 2012). Como 
todas as parassequências, os ciclos de marés 
da Formação Salitre inferior são confinados por 
superfícies de inundação secundárias, refletindo 
aumentos periódicos em acomodação, seguidos 
por agradação, e, em muitos casos, por exposição 

eventual (Catuneanu, 2006; Catuneanu et 
al., 2012). Visto que a sondagem não cortou 
a base da Formação Salitre inferior, apenas 7 
parassequências completas foram identificadas.

Parassequências do membro Nova América 
têm espessuras de 3 a 25 m e abrangem litofácies 
de submaré (F1, F2, e F4) e de intermaré 
sobrejacente (F3 e F5) confinadas por superfícies 
de inundação (Catuneanu, 2006; Catuneanu 
et al., 2012). Superfícies de inundação são um 
contato erosivo produzido quando a zona de 
abrasão de ondas migrou em direção à terra 
em passo com a subida de nível relativo do 
mar. Bases de ciclos são caracterizadas por 
grainstones e packstones depositados conforme 
marés (F1, F2) que podem conter recifes com 
porções estromatolíticas interestratificadas (F4). 

A morfologia dilatada de recifes é um 
indicador direto da dinâmica do nível marinho 
durante acumulação de parassequências (Walter 
et al., 1992). Os íngremes lados inferiores de 
recifes registram agradação durante rápida 
subida de nível marinho que acompanhou 
o início do ciclo de deposição. À medida 
que o processo de acomodação resultou no 
preenchimento e o espaço disponível para os 
sedimentos acumularem diminuiu, os recifes 
começaram a acrescer lateralmente, produzindo 
a morfologia dilatada que tipifica recifes de 
submaré na Formação Salitre. Esse decréscimo 
em acomodação também causou a progradação 
de argilitos e microbialitos evaporíticos de 
intermaré sobre depósitos de submaré (F3, F5). 
Fosforito econômico ocorre apenas em topos 
de ciclos onde sedimentos de zona de planície 
de maré estão associados com biostromas 
estromatolíticos. 

Desenvolvimento de parassequência no 
sobrejacente membro Gabriel reflete agradação 
e progradação de litofácies em ambientes 
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marinhos mais profundos. Intervalos e nítidos 
contatos intraclásticos definem a base de 
conjuntos de camadas com HCS, que têm 
espessura de 5 a 10 m. Camadas de argilito 
interacamadadas, ricas microbianamente (F6), 
aumentam em espessura e abundância gradu-
almente, para mais de 10 m.

XVI.4.2.2 - Estratigrafia de sequências 

Padrões de empilhamento de estratos das 
parassequências de marés dos membros Nova 
América e Gabriel indicam que a deposição 
ocorreu durante o LST tardio para o TST. Condições 
de LST são observadas nas parassequências 
PS1, PS2, PS3, PS4, e PS5, caracterizadas por 
pacotes agradacionais de sedimento de maré 
com pacotes espessos de intermarés (F3 e F5). 
Um aumento significativo de acomodação é 
identificado na base de PS6, identificada como 
a superfície transgressiva (TS), que representa 
rápida inundação e início de deposição TST. 
Parassequências subsequentes (PS6 e acima) 
registram crescente profundidade, exibindo 
um padrão de empilhamento de estratos 
em retrogradação, indicativo de condições 
transgressivas. 

O contato basal da Formação Salitre repousa 
discordantemente sobre o diamictito glacial da 
Formação Bebedouro ou arenito da Chapada 
Diamantina mesoproterozoica. Depósitos 
delgados de submaré (F1) têm espessura de 1 m, 
e repousam diretamente sobre a discordância. 
Um pacote mais espesso de sedimentos de 
intermaré (F3) ocorre concordantemente acima. 
Sedimentos de intermaré têm espessura de 3 
a 4 m e contêm pseudomorfos evaporíticos, 
estruturas tepee comuns e gretas de contração.

PS2 e PS3 são observadas apenas no 
testemunho de sondagem mais longo, FNC05. 

PS2 tem espessura de 5 m e consiste em 
litofácies de submaré que gradam, para cima, 
para depósitos de intermaré que têm espessura 
de 2 m. PS3 consiste em 15 m de sedimento de 
submaré (F1, F2, e F4) que repousa nitidamente 
sobre sedimento de intermaré (F3) de PS2. Como 
PS2, PS3 muda, para cima, de fácies de submaré 
(F2, F4) para um pacote delgado de sedimento 
de intermaré (F3, F5) que tem espessura de 1 a 
2 m.

PS4 e PS5 são mais espessas e assim refletem 
acumulação mais agradacional do que as 
parassequências subjacentes. Depósitos basais 
de submaré (F1, F2, e F4) têm espessura de 10 
a 15 m, cobertos por 5 a 10 m de sedimento 
de intermaré (F3, F5). Fácies intermaré 
nessas parassequências também contêm os 
estromatólitos fosfáticos mais espessos e mais 
bem desenvolvidos encontrados no membro 
Nova América (PS5).

O contato basal de PS6 é uma superfície 
bem desenvolvida, polida, e também contém 
superfície tipo winnowed, tendo sido 
interceptada em quase todos os furos (exceto 
em 2 testemunhos de sondagem). Depósitos 
basais de submaré (F1, F2) têm espessura de 20 
a 30 m e são interpretados como representantes 
do início de acumulação agradacional pura. A 
ocorrência marcante de seu contato inferior e a 
natureza agradacional de PS6 sugerem que esse 
contato é a superfície transgressiva de erosão. 
Depósitos de intermaré (F3) que sobrejazem 
essa espessa unidade de submaré têm espessura 
de 5 m.

Relacionamentos de campo indicam que o 
membro Gabriel está acima de PS6 e de outras 
parassequências erodidas. O membro Gabriel 
também consiste em parassequências, mas 
reflete deposição num ambiente de água mais 
profunda. Os ciclos têm espessura de 10 m e se 
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compõem de argilito calcário basal superposto 
por grainstone com HCS (F6). Parassequências 
tornam-se levemente mais rasas na seção acima 
e contêm progressivamente mais microbialito, 
interpretado refletir o desenvolvimento de 
prolíficas tramas microbianas bentônicas, 
heterotróficas, sobre o assoalho marinho. 
Essa rasadura pode refletir progradação mais 
acentuada associada com início de condições de 
mar alto. 

XVI.4.3 - Paragênese do membro Nova América

Carbonatos de maré deste membro 
passaram por uma paragênese complexa, 
incluindo múltiplos eventos de dolomitização e 
fosfogênese.  Estágios incluem: 1) deposição de 
carbonatos; 2) diagênese e precipitação de CFA 
em assoalho marinho; 3) diagênese meteórica 
e associada a soterramento burial; 4) alteração 
hidrotermal e enriquecimento secundário 
de fosfato e; 5) diagênese em soterramento 
profundo (Figuras XVI.7 e XVI.8).

Figura XVI.5 - Recife com porção estromatolítica de submaré (F4), Fazenda Arrecife - BA. A base mantém uma 
largura consistente em ~0,5 m, crescimento agradacional (A) antes de se enlarguecer no topo, um crescimento 
progradacional (P). F2 se imbrica contra F4, preenchendo em acomodação entre recifes. 
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Figura XVI.6 - Secção composta da Formação Salitre Inferior.
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Figura XVI.7 - Sequência paragenética para a unidade Nova América. Dolomita microcristalina (D1), dolomita 
planar-s granular recristalizada (D2), dolomita zoneada euedral, cristalina grossa, forrando cavidades e 
bordejando grãos (D3), e dolomita em sela/barroca (D4).

Figura XVI.8 - Sequência paragenética simplificada, embasada na Fácies 3, permitindo a visualização 
da sequência paragenética. Os Estágios I e II representam formação de tramas microbianas, oóides, 
intraclastos, e entrada detrítica. O Estágio III, diagênese meteórica, inclui dolomitização abrangente, criação 
de porosidade, e formação de dolomita zoneada forrando cavidades. O Estágio IV, alteração hidrotermal, é 
melhor representado pela formação de dolomita em sela, que obstrui a maior parte da porosidade. O Estágio 
V, diagênese em soterramento profundo, ocorre após alteração hidrotermal, como indicado pela natureza 
transversal das fraturas e estilólitos preenchidos por calcita. 
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XVI.4.3.1 - Estágio I: deposição de carbonatos

O Estágio I abrange a acumulação de 
todas as fácies carbonáticas em ambientes de 
maré. Oóides (F2, F3, F4), identificados por 
envoltórios de micrita, se precipitaram como 
aragonita em correntes associadas a ambientes 
tropicais supersaturadas em carbonato de 
cálcio (Bathurst, 1975; Tucker and Wright, 1990; 
Hardie, 2003; Duguid et al., 2010), antes de 
passar por recristalização completa (Estágios III e 
IV). Sedimentos carbonáticos de granulação fina 
se acumularam ao longo de segmentos menos 
energéticos da paleocosta (F3). Estromatólitos 
formaram biostromas fosfáticos sobre planícies 
de intermarés (F5), bem como recifes em 
ambientes de submarés (F4) arrastados por 
marés. 

Precipitação de carbonatos em ambientes 
de intermaré e supramaré foi provavelmente 
aumentada por concentração de evaporito 
(Grotzinger and Kasting, 1993; Schröder et al., 
2005). Nesses ambientes calmos, novamente 
se precipitaram carbonato de cálcio, aragonita 
e calcita de Mg alto, que se acumularam via 
chuva de suspensão e posteriormente se 
tornaram endurecidos sobre o assoalho marinho 
através de subsequente diagênese (Estágio II). 
Tramas cianobacterianas e estromatólitos são 
interpretados ter ajudado no processo de ligação 
dos sedimentos (Reid et al., 2000).

XVI.4.3.2 - Estágio II: diagênese e precipitação de 
CFA em assoalho marinho

O Estágio II representa a totalidade da 
diagênese e precipitação mineral autigênica 
em assoalho marinho, incluindo gipsita, 
anidrita e fosforito tipo pristine. O fosforito tipo 
pristine está associado apenas com biostromas 
estromatolíticos colunares em ambientes 
de intermarés (F5; Figura XVI.9). Lâminas de 

fluorapatita (Ca5.061(P2.87O11.46)F0.89)  e pelóides in 
situ se alternam com o que eram camadas ricas 
em matéria orgânica relacionada a atividade 
microbiana em estromatólitos. Fluorapatita 
carbonática (CFA) é interpretada ter se formado 
in situ em biostromas estromatolíticos quando 
fluido em poros se tornou supersaturado em 
relação a PO4

2- (Glenn et al., 1994; Föllmi, 
1996; Pufahl, 2010). A associação íntima 
com estromatólitos de intermarés indica que 
processos microbianos foram provavelmente 
críticos para a fosfogênese. Estromatólitos são 
compostos de comunidades cianobacterianas 
fotossintéticas, que aprisionam e ligam 
sedimentos, bem como promovem a precipitação 
de minerais carbonáticos (Pierson et al., 1992).

Grapestones e intraclastos (F3) presentes 
são interpretados como representantes do 
retrabalhamento, por marés e tempestades, de 
hardgrounds e firmgrounds ((Bathurst, 1975, 
1987; James and Choquette, 1990a; Kazmierczak 
et al., 2004). Tal litificação precoce de assoalho 
marinho foi facilitada provavelmente por 
processos microbianos, como indicado pela 
presença de tramas microbianas proeminentes 
em 80% das fácies de maré e pela textura 
grumosa de intraclastos (Tucker and Wright, 
1990; Pierson et al., 1992; Reid et al., 2003; 
Kazmierczak et al., 2004). Aragonita e, em menor 
grau, calcita de Mg alto, são interpretadas ter 
sido as mineralogias carbonáticas dominantes 
dos precipitados e cimentos marinhos devido à 
ausência de qualquer trama interna preservada 
(Bathurst, 1975; James and Choquette, 1990b; 
Tucker and Wright, 1990).

XVI.4.3.3 - Estágio III: diagênese meteórica e em 
soterramento burial

O Estágio III representa dissolução de 
carbonatos, dolomitização e silicificação que 
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ocorreram durante diagênese meteórica. 
Dissolução seletiva (associada a nenhum fabric 
específico)  levou à criação de cavidades na 
fácies de intermarés (F3) como um resultado 
de diagênese meteórica associada com a 
diluição de fluido marinho com água meteórica 
promovendo dissolução de mineralogias 
metaestáveis (aragonita e calcita de Mg alto; 
James e Choquette, 1990b). Dolomita sacaroide, 
zoneada, com cristais euedrais a subedrais é 
característica de dolomitização na “zona mista” 
ou o modelo de dolomitização de Dorag (Tucker 
and Wright, 1990; Warren, 2000; Choquette and 
Hiatt, 2008). Cavidades e poros, que exibem 
dissolução seletiva sem associação com fabrics 
específicos, são interpretados como gerados 
contemporaneamente com dolomita planar-S 
sob condições diagenéticas meteóricas no 
ambiente de soterramento raso (Figura XVI.10). 
A natureza em isópaca do cimento de dolomita 
precipitando-se em cavidades apoia esse 
ambiente diagenético freático, em soterramento 
burial, visto que dolomita exibe luminescência 
zoneada (por ex., Gaswirth et al., 2007). 

A dolomitização de envoltórios de 
micrita é interpretada como ocorrida 
contemporaneamente com a dissolução de 
oóides e intraclastos internos. A presença 
de núcleos desmoronados de oóides ajuda a 
identificar oóides recristalizados, e pode indicar 
que alguns núcleos eram compostos de calcita 
de Mg alto que passou por dolomitização 
preferencial (Scholle e Ulmer-Scholle, 
2003). É possível que oóides inicialmente se 
recristalizaram para calcita de Mg alto antes de 
passar por dolomitização, um processo comum 
que ocorre no ambiente diagenético meteórico 
(James e Choquette, 1990b).

XVI.4.3.4 - Estágio IV: Alteração hidrotermal e 
enriquecimento secundário em fosfato

O Estágio IV representa alteração hidrotermal 
e enriquecimento secundário em fosfato 
(Figuras XVI.9E,F), produzindo fosforito 
econômico. Alteração hidrotermal ocorre 
quando temperaturas de fluidos são maiores 
do que as da rocha regional circundante, 
comumente sob condições de soterramento 
raso, quando T>~80°C (Choquette and James, 
1990; Lapponi et al., 2014). No membro Nova 
América, tectônica compressional associada 
com a orogenia Brasiliana são interpretadas ter 
criado condições ideais para a geração de fluidos 
hidrotermais e sua migração.

Dolomita planar-S tem se recristalizado para 
dolomita xenotópica cerradamente compactada, 
especialmente em fácies de submaré (F1), 
indicativa de condições hidrotermais. Cavidades 
produzidas durante dolomitização meteórica 
foram posteriormente fechadas por dolomita 
barroca ou tipo saddle, identificada por faces 
encurvadas e extinção ondulante em seção 
delgada. Cineticamente, dolomitização favorece 
fluidos aquecidos >60°C (Gregg and Sibley, 1984; 
Warren, 2000; Luczaj, 2006). Dolomita planar se 
desenvolve quando T < 50-60°C, conhecida como 
a temperatura crítica de rugosidade (CRT), acima 
da qual dolomita não-planar (xenotópica e tipo 
saddle) se formará (por ex., Lonnee e Machel, 
2006). 

Alteração hidrotermal é também associada 
com depósitos de Pb-Zn tipo Vale do Mississippi 
(MVT) (Gregg and Shelton, 1989; Lonnee and 
Machel, 2006; Luczaj, 2006), sugeridos por 
alguns autores (Kyle and Misi, 1997; Misi et 
al., 2005), como existentes por toda a Bacia 
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Irecê (por ex., Misi et al., 2005). Depósitos MVT 
são caracterizados pela ocorrência de sulfetos 
metálicos como pirita, galena e esfalerita, e 
os minerais não-metálicos fluorita, dolomita 
e calcita (Gregg e Shelton, 1989). Na área de 
estudo, pirita e fluorita são os minerais mais 
comuns. A fonte de F para precipitação de 
fluorita foi provavelmente a dissolução de 
fluorapatita primária (McArthur, 1980; Spirakis 
and Heyl, 1988; McArthur and Herczeg, 1990; 
Zeeh, 1995).

Veios produzidos hidrotermalmente 
estão fechados por dolomita tipo saddle. 
Fosfato secundário ocorre em fraturas e 
veios (Figuras XVI.9E,F) como fluorapatita e 
hidroxilapatita (Ca9,42Sr0,18(PO4)6(OH)1,2(H2O)0,4). 
Tal enriquecimento em fosfato secundário está 
estreitamente associado com Fe-dolomita tipo 
saddle, pirita euedral e framboidal, quartzo, 
muscovita e ortoclásio, que se precipitaram 
penecontemporaneamente em veios 
hidrotermais.

XVI.4.3.5 - Estágio V: diagênese em soterramento 
profundo

O Estágio V abrange diagênese em 
soterramento ocorrida após alteração 
hidrotermal. Muitos minerais hidrotermais 
foram cortados por veios e estilólitos. A 
natureza discordante de veios e estilólitos indica 
compactação adicional após todos os grandes 
eventos de dolomitização e mineralização 
hidrotermal (Figura XVI.10E; Bathurst, 1975; 
Choquette and James, 1990). Os veios têm 
largura de ~50 µm a >1 cm, compostos de calcita 
poiquilotópica e quartzo raro, e cortaram todas 
as tramas anteriores, incluindo dolomita tipo 
saddle. Calcita poiquilotópica de estágio tardio 
provavelmente se precipitou a partir de Ca2+ 

que foi derivado da dolomitização de dolomita 

tipo saddle (Merino e Canals, 2011). Dolomita 
planar-s é também observada sobrecrescendo 
veios de calcita como romboedros (<10 µm) 
euedrais a subedrais. Fraturas ocorrem tanto 
vertical como horizontalmente, com espessura 
média de 100 µm. Sob CL, calcita e dolomita 
ocorrem fechando essas fraturas e exibem 
usualmente uma luminescência vermelha fosca. 
Hematita e betume estão concentrados ao longo 
de estilólitos. 

XVI. 4.3.6 - Fosforito econômico

Os carbonatos de ambiente de maré da 
unidade Nova América passaram por uma 
história diagenética complexa, que resultou em 
precipitação primária e secundária de minerais 
fosfatados. Francolita autigênica primária 
se formou sobre planícies de intermarés em 
associação com biostromas estromatolíticos. 
Processos hidrotermais posteriores levaram à 
dissolução de francolita e à remobilização de P, F, 
e Ca, para produzir fluorapatita e hidroxilapatita. 
Essa precipitação secundária de minerais 
fosfáticos enriqueceu depósitos de intermarés 
no membro Nova América de forma a produzir 
fosforitos econômicos. 

XVI.4.4 - Geoquímica de isótopos estáveis

Sete amostras de calcrete, compostas de 
calcita de Mg baixo, friável, branca a amarela 
pálida, foram analisadas (Figura XVI. 11). Valores 
para as amostras de calcrete plotam entre -9,2‰ 
e -8,0‰ δ13CVPDB e entre -3,3‰ e -1,3‰ δ18OVPDB. 
Valores médios são, respectivamente, -8,7‰ e 
-1,8‰, com exceção de um atípico. Valores para 
a amostra CAL G2-18 são +6,0‰ δ13CVPDB e -3,7‰ 
OVPDB.

Seis amostras de veios foram analisadas, 
sendo também compostas de calcita de Mg 
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baixo, mas também contêm inclusões de 
dolomita em sela. Todos esses veios exibem 
similares valores baixos de δ18OVPDB, variando 
entre -4,7‰ e -3,0‰, com uma média de 
-4,2‰. Valores de δ13C têm um maior grau de 
variação, entre -7,0‰ e +5,6‰, com média de 
-1,75‰. A amostra V18-30.20 é composta quase 
exclusivamente de dolomita tipo saddle e tem o 
valor mais alto de δ13CVPDB de +5,6‰.

Treze amostras de F1, 5 de F2, 28 de F3, 12 de 
F4, e 12 de F5 foram analisadas (Figura XVI.11). 
Todas essas amostras têm valores negativos 
de δ18O, variando de -10,2‰ a -0,5‰, com 
média de -3,9‰. Valores para δ13C têm uma 
variação muito maior, de -9,2 a +10,0‰, com 
média de +2,8‰. Cada conjunto de amostras 
de fácies contém pelo menos um valor atípico, 
que, quando excluído, os valores variam entre 
-4,0‰ e -1,75‰ de δ18OVPDB e +2,6‰ e +9,0‰ 
de δ13CPVDB, com médias de -3,2‰ e +5,5‰, 
respectivamente.

XVI.4.4.1 - Interpretação

Embora a composição isotópica precisa 
de água do mar neoproterozoica não seja 
um referencial bem enquadrado, os dados 
dos calcretes e veios hidrotermais fornecem 
o fundamento necessário para avaliar 
adequadamente tal dolomitização e alteração 
relacionada, observadas em seção delgada. 
Estimativas para água do mar neoproterozoica 
têm variações amplas, de ~-12,0‰ a +10,0‰ 
de δ13CPVDB e -18‰ a -1‰ de δ18OPVDB em ~600 
Ma (Shields e Veizer, 2002), e provavelmente 
refletem histórias paragenéticas complexas 
envolvendo diagênese e metamorfismo.

Calcretes fornecem assinaturas meteóricas 
resultantes de intemperismo de rochas no 
Terciário na Bacia Irecê (James e Choquette, 
1990b). Os valores baixos de δ13C são 

característicos de ambientes meteóricos, visto 
que processos microbianos aumentam 12C em 
gás de solo e água de poros. Os valores para a 
amostra atípica CAL G2-18, de +0,6‰ δ13CVPDB 

e -3,7‰ δ18OVPDB, têm um maior valor de δ13C 
do que o esperado para assinaturas meteóricas. 
CAL G2-18 está bem endurecida e a coloração 
é consistente com alteração hidrotermal vista 
em amostras fosfáticas do sítio da Mina Galvani. 
Portanto, a assinatura isotópica desse subsolo 
é interpretada ser a consequência de alteração 
hidrotermal, em vez de diagênese meteórica. 

Os valores baixos de δ18O de veios 
hidrotermais são interpretados como um 
registro de fracionamento associado com altas 
T (>80°C) de precipitação (O’Neil and Epstein, 
1966; Choquette and James, 1990; Hoefs, 1997; 
Warren, 2000; Loyd and Corsetti, 2010). Os 
altos valores de δ13C provavelmente refletem 
precipitação a partir de águas quentes de poros, 
onde fermentação de litofácies rica em orgânicos 
produziu metano, que pode criar valores de 
até +15‰ (Warren, 2000). Fermentação ou 
metanogênese envolve bactérias metanogênicas 
tirando oxigênio de matéria orgânica e 
produzindo metano (CH4). CH4 é enriquecido em 
12C, enquanto que 13C ocorre como resultante 
de CO2 em água de poros (Moore et al., 2004). 
Esse processo é vinculado com pH e alcalinidade 
aumentados, concentrando CO3

2- e decrescendo 
a hidratação de Mg e Ca, criando condições 
propícias para a precipitação de dolomita tipo 
saddle (Mazzullo, 2000). 

Similares valores baixos de δ18O e altos de 
δ13C de dolomitas compondo o membro Nova 
América sugerem que fluidos hidrotermais 
de estágio tardio, a partir dos quais dolomita 
tipo saddle se precipitou, reconfiguraram a 
composição isotópica de fases carbonáticas 
anteriores. Valores para dolomita do membro 
Nova América são comparáveis com valores 
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para dolomita tipo saddle e em soterramento 
no Paleozoico e Precambriano (Warren, 2000). 
Tal alteração hidrotermal coincide com a janela 
de petróleo e gás (Choquette e James, 1990) e 
assim é interpretada ter produzido o betume 
presente em litofácies ricas em orgânicos.

A maioria dos valores atípicos de todos os 
conjuntos de amostras é de locais em superfície 

exposta com intemperismo intenso. Valores 
atípicos têm valores baixos de δ13C e a maioria 
tem δ18O mais alto do que o de dolomitas de 
soterramento. Os valores baixos de δ13C são 
similares àqueles de calcretes e indicam a 
importância do intemperismo no Terciário no 
sinal isotópico de algumas amostras. 

Figura XVI.9 - Fluorapatita pura, recristalizada, e remobilizada. A) Foto de estromatólito colunar fosfático; 
B) Fotomicrografia CL da amostra FNC02-36.25 de secção delgada polida e pintada, mostrando um depósito 
de fosfato puro associado com pequenos estromatólitos colunares de F5; C,D) Depósitos fosfáticos 
hidrotermalmente retrabalhados. Fotomicrografias de secção delgada polida da amostra FNC02-25.35 
mostrando pelóides fosfáticos arredondados, retrabalhados, PPL, XPL respectivamente; E,F) Fotomicrografias 
da amostra FNC02-31.20 sob PPL e CL, respectivamente, exibindo precipitação fosfática ao longo de fraturas 
(luminescência azul-púrpura) associada com alteração hidrotermal. Cavidades e fraturas estão fechadas por 
dolomita tipo saddle (D4), evidência adicional de origem hidrotermal.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

792

Figura XVI.10 - A) Dolomita sacaroide substituindo matriz de calcita, romboedros de dolomita destrutivos de 
trama mostrando alguma evidência de centros turvos e bordas claras; FNC05-53.45; B) Oóide recristalizado 
com um envoltório micrítico, dolomita planar-s preenchendo o oóide completamente dissolvido bem como 
uma dolomita bordejante, em isópaca, circundando o grão, FNC02-48.88; C,D) Fotomicrografia PPL da amostra 
FNC01-28.10 exibindo dissolução seletiva de não-trama, fotomicrografia CL destacando luminescência 
zoneada de cristais de dolomita (romboedros laranja e amarelo), fluorita (azul), e Sr-fluorapatita (púrpura); 
E) Fotomicrografia PPL de FNC18-14.57 mostrando a natureza transversal de fraturas de soterramento de 
estágio tardio, que cortam horizontalmente dolomita hidrotermal em sela e fases minerais dos Estágios III e 
IV; F) Amostra FNC05-48.88 que também fornece evidência de diagênese em soterramento profundo após 
alteração hidrotermal, com estilólitos transversais à dolomita tipo saddle.
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Figura XVI.11 - Plotagem cruzada de C e O estáveis incluindo veios hidrotermais do membro Nova América, 
mostrando valores de δ18O medidos pelo espectrômetro de massa e valores corrigidos para equilibrar calcita 
e dolomita. Todas as amostras são dominadas por calcita de Mg baixo, com exceção de V18-30.20, que é 
dominantemente dolomita tipo saddle. Todos os veios de calcita plotam entre -8,0 e -6,0‰ para δ18Omedido e 
-5,0 e -3,0‰ para δ18Ocorrigido (Land, 1980), com uma variação ampla em δ13C.

XVI.5 - DISCUSSÃO

Reconstituições paleogeográficas do Cráton 
São Francisco (SFC) sugerem que a Formação 
Salitre se acumulou sobre uma margem passiva 
de latitudes baixas, ~30°S (Misi et al., 2005; 
Teixeira et al., 2010; Li et al., 2013). A deposição 
ocorreu durante os estágios tardios da ruptura do 
supercontinente Rodínia, entre ~720 Ma e 580 
Ma (Li et al., 2013). Deformação pós-deposicional 
da Formação Salitre ocorreu durante a orogenia 
Brasiliano neoproterozoica, que é associada com 
a amalgamação de Gondwana oeste. 

A acumulação de calcários de marés do 
membro Nova América ocorreu sobre uma 
rampa epírica no Criogeniano tardio (Figura 
XVI.12). A ausência de uma proeminente quebra 

de inclinação de plataforma em perfis sísmicos 
através do SFC sul confirma essa interpretação 
(Martins-Neto, 2009). Águas rasas, iluminadas 
pelo Sol, e planícies de marés foram propícias 
para a acumulação carbonática e colonização 
microbiana, porém apenas biostromas 
estromatolíticos de intermarés criaram as 
condições necessárias para fosfogênese. 
Depósitos de intermarés (F3, F5) registram 
períodos de exposição subaérea, precipitação 
evaporítica e a deposição de depósitos por 
tempestade intermitentes e delgados. Deposição 
em submaré foi dominada por grainstones (F2) e 
recifes estromatolíticos (F4) que foram formados 
por fortes correntes de marés. 

A paragênese do membro Nova América 
é complexa e registra múltiplos eventos 
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de dolomitização, recristalização e eventos 
fosfogenéticos. Dados de isótopos estáveis 
confirmam esta interpretação e destacam a 
importância de fluidos hidrotermais para alterar 
significativamente a composição isotópica 
original de minerais carbonáticos e francolita 
autigênica originais (Land, 1980; Jarvis et al., 
1994; Warren, 2000). A ampla e pervasiva 
dolomitização que caracteriza o membro Nova 
América é comum em sistemas hidrologicamente 
abertos, que podem liberar Mg e permitir 
que fluidos dolomitizantes transformem 
completamente os calcários (Machel e Lonnee, 
2002).

Dados petrográficos e de isótopos estáveis 
(δ13C e δ18O) indicam que soterramento e alteração 
hidrotermal subsequentes de estromatólitos 
de intermarés aumentaram as concentrações 
de fosfatos, de <15 para até 25% em peso de 
P2O5 (Misi e Kyle, 1994). Esses estromatólitos 
passaram por uma paragênese complexa 
que inclui dolomitização pós-deposicional 
pervasiva e precipitação dos minerais fosfáticos 
secundários, fluorapatita e hidroxilapatita, a 
partir de P remobilizado hidrotermalmente para 
produzir fosforito econômico (Figura XVI.9). 

Ao contrário de sínteses quimioestratigráficas 
publicadas (Misi and Veizer, 1998; Azmy et al., 

2006; Misi et al., 2007, 2011, 2014, n.d.; Caxito 
et al., 2012), considerando estudo em isótopos 
estáveis (δ13C e δ18O), estes dados indicam 
que os calcários na Bacia Irecê não deveriam 
ser usados para correlação estratigráfica. 
Qualquer sinal primário foi aparentemente 
obliterado completamente durante diagênese 
em soterramento e subsequente alteração 
hidrotermal.

XVI.6 - CONCLUSÕES

Fosforito econômico na Formação 
Salitre é associado apenas com biostromas 
estromatolíticos de intermarés formando os 
topos de ciclos carbonáticos de marés nesta 
formação neoproterozoica. Ciclos de marés 
são formados de grainstone basal, de submaré, 
com estratificação cruzada espinha de peixe 
(F1, F2) e recifes com porções estromatolíticas 
colunares hemisferoidais (F4) que gradam para 
packstone de intermarés com estratificação 
flaser a lenticular (F3) e é interacamadado com 
biostromas estromatolíticos (F5). 

O empilhamento estratigráfico de ciclos 
preservados de marés sugere deposição 
ocorrida durante os estágios mais tardios 
de Trato de Sistema de Mar Baixo (LST) e no 
início de Trato de Sistema Transgressivo (TST). 

Figura XVI.12 - Modelo deposicional da Formação Salitre inferior. A rampa interior abrange depósitos de 
intermarés da unidade Nova América, depósitos F3 e F5 e de submaré, F1, F2 e F4. A meso-rampa é composta 
pela unidade Gabriel, F6 e F7.
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Relacionamentos de litofácies também indicam 
que a deposição ocorreu sobre uma rampa 
epírica árida que foi influenciada por marés e 
tempestades. A abundância de evaporitos sugere 
que a precipitação abiótica de carbonatos de 
marés foi facilitada em parte pela concentração 
evaporítica de água do mar. 

Dados petrográficos e de isótopos estáveis 
(δ13C e δ18O) indicam que esses carbonatos de 
marés passaram por uma paragênese complexa. 
Diagênese meteórica e em soterramento alterou 
a mineralogia primária e criou porosidade 
secundária. Alteração hidrotermal subsequente 
resultou em dolomitização pervasiva, fechamento 
de porosidade secundária e na remobilização de 
P para precipitar minerais fosfáticos secundários. 
Tal enriquecimento de fácies de intermarés 
criou fosforito econômico. Relacionamentos 
paragenéticos também indicam que assinaturas 
de isótopos estáveis foram continuamente 
reconfiguradas durante alteração, tornando-as 
inutilizáveis para correlação quimioestratigráfica 
com outras sucessões neoproterozoicas.
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XVII.1 - INTRODUÇÃO

A presença de diversos depósitos 
sedimentares relacionados a eventos 
fosfogênicos cambrianos/neoproterozoicos está 
registrada em diversos continentes, como por 
exemplo, os depósitos da Bacia de Volta (África), 
Doushantuo (China), além de vários depósitos 
na Europa (Rússia e Polônia), na Ásia (Coréia, 
Vietnam, Índia) e Austrália.

No Brasil são conhecidos depósitos fosfáticos 
associados aos sedimentos neoproterozoicos do 
Grupo Bambuí, nos estados de Minas Gerais e 
Tocantins/Goiás, assim como fosfato associado 
aos carbonatos do Grupo Una, na Bahia. Estes 
constituem os principais jazimentos para fosfato 
sedimentar econômico no Brasil.

No período entre 1977 e 1981 foi desenvolvido 
o Projeto Geoquímica do Bambuí, realizado pela 
CPRM, que apontou áreas anômalas para P na 
Bacia de Irecê (BA). Em decorrência desses 
resultados, em 1986, foi descoberto o depósito 
de Lapão, pelo Projeto Bacia de Irecê, onde 
são conhecidas as mineralizações fosfáticas 
relacionadas a estruturas estromatolíticas, 
presentes nos carbonatos do Grupo Una (Mina 
da Galvani – UMI-Unidade de Mineração de 
Irecê).

A escolha da área deste trabalho foi norteada 
pelo contexto geológico onde ela está inserida, 
isto é, na Bacia de Irecê, uma região contígua 
àquela onde se encontra a mineralização 
de fosfato. Ressalta-se aqui que a área de 
Umburanas, objeto deste trabalho, também foi 
selecionada com base em áreas anômalas para 
P nos levantamentos geoquímicos do Projeto 
Geoquímica do Bambuí.

XVII.1.1 - Localização e Acesso

A área pesquisada, situa-se na porção 

nordeste da Bacia de Irecê, e está inserida 
na folha Umburanas (SC.24-Y-A-V), escala 
1:100.000. Nesta folha estão presentes as sedes 
dos municípios de Ourolândia e Umburanas 
(Figura XVII.1), esta última maior e com 
população aproximada de 19.000 habitantes.

O principal polo de desenvolvimento regional 
é a cidade de Jacobina, que dista 303 km de 
Salvador. A partir de Jacobina o acesso principal 
até Umburanas é feito através da BR-324 num 
percurso de aproximadamente 100 km (Figura 
XVII.1).

XVII.1.2 - Aspectos Fisiográficos

A área de pesquisa está localizada em zona 
de clima semiárido, sendo a aridez, acentuada, 
marcada por prolongados períodos de estiagem. 
A região pertence, segundo a SUDENE, ao 
denominado Polígono das Secas.

A vegetação característica é a caatinga, com 
zonas de transição para o cerrado ou ainda para 
a floresta estacional. A morfologia é, na maior 
parte da área, eminentemente aplainada, com 
raras ondulações, sendo comum a presença de 
pequenas dolinas, que ressaltam a existência 
em subsuperfície de rochas carbonáticas. O 
relevo é mais movimentado nas bordas da bacia 
carbonática, onde ocorrem exposições do Grupo 
Chapada Diamantina. 

 A rede de drenagem superficial é escassa, 
exibindo raros e pequenos cursos intermitentes. 

A principal atividade econômica regional é a 
agricultura de subsistência, onde se destaca o 
cultivo do feijão, milho, sisal e mamona. Estes 
cultivos são favorecidos pela fertilidade dos 
solos, quando desenvolvidos em zonas de rochas 
carbonáticas. A pecuária de pequeno porte é 
outra importante atividade econômica sendo 
frequente a presença de pequenos rebanhos de 
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bovinos, suínos e caprinos.

Cabe salientar que todas estas atividades são 
fortemente afetadas pela aridez do clima seco e 
pela escassez de água.

Merece destaque especial na economia 
a presença de diversas jazidas de calcário 
marmorizado, comercialmente conhecido 
como Bege Bahia, localizadas no município 

de Ourolândia, cuja sede situa-se na porção 
sudeste da folha Umburanas (Figuras XVII.2A 
e B). Esta rocha ocupa posição destacada no 
mercado nacional de pedras ornamentais. O 
referido município segundo dados do DNPM é 
responsável por 95% da produção de Bege Bahia 
e 80% de toda a produção de mármores do 
estado da Bahia.

Figura XVII.1- Mapa de localização e acesso a área de Umburanas.

Figura XVII.2 – A) Vista da lavra de calcário Bege Bahia próximo cidade de Ourolândia; B) Detalhe de um bloco 
do mármore Bege Bahia.
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XVII.1.3 - Metodologia

Neste trabalho foram realizados inicialmente 
perfis geológicos para cheque das anomalias 
geoquímicas detectadas no levantamento 
geoquímico de sedimento de corrente, realizado 
pela CPRM no Projeto Geoquímica do Bambuí. 
Nestas secções priorizou-se o estudo das 
litofácies pertencentes à Formação Salitre (Grupo 
Una), sabidamente portadora de mineralizações 
fosfáticas. 

Durante o estudo das diversas faciologias 
presentes na área, na primeira campanha de 
campo, foram identificadas litofácies contendo 
estruturas estromatolíticas, sistematicamente 
coletadas e testadas com a solução de molibdato 
de amônia. Algumas destas, responderam 
positivamente aos testes qualitativos, 
evidenciando a presença de teores de fosfato 
(Figura XVII.3). Posteriormente, análises 
laboratoriais nestas e em outras amostras de 
rochas coletadas comprovaram a presença 
de teores de fosfato. Foram coletadas ainda 
amostras de sedimentos de corrente nas bacias 
com valores anômalos de fosfato. 

Com base nestes primeiros resultados, 
foram selecionados dois alvos principais para 
detalhamento: Alvo 1 - mais promissor está 
localizado nas imediações da fazenda Novo 
Achado, dista aproximadamente 15 km a sul-
sudoeste da sede do município de Umburanas 
e, o Alvo 2 - localizado nas cercanias do povoado 
de Aurora, na margem da  BR-324, distante cerca 
de 9 km a sudeste da referido município (Figura 
XVII.1). 

Nestes alvos, foi estabelecida uma 
malha regular para amostragem de solo, e 
paralelamente foram executados diversos perfis 
de mapeamento geológico, com coleta de 
amostras de rochas, leituras com cintilômetro e 

com fluorescência de raios X.

Foi também reprocessado na áre de interesse, 
parte do levantamento aerogeofísico do projeto 
“Centro-Norte da Bahia”, realizado em 2012, 
pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral 
(CBPM), cedido para este trabalho, com o 
objetivo de ressaltar as unidades geológicas e as 
zonas mineralizadas. A área de cobertura deste 
levantamento pode ser vista na figura XVII.4.

No Alvo 1 foi realizado um levantamento 
terrestre de detalhe delimitado pelo polígono 
cujos vértices estão na tabela XVII.1.

O levantamento aerogeofísico do projeto 
“Centro-Norte da Bahia” foi realizado 
pelas empresas LASA PROSPECÇÕES S.A. 
e PROSPECTORS AEROLEVANTAMENTOS E 
SISTEMAS LTDA, englobando os métodos 
gamaespectométrico e magnetométrico. 

Foram utilizadas quatro aeronaves diferentes, 
sendo duas do modelo Caravan C208B e duas 
do modelo Piper Navajo PA31-350. As linhas de 
produção foram voadas no sentido Leste-Oeste 
com um espaçamento de 500 metros e as linhas 
de controle, a cada 10000 km no sentido Norte-
Sul.

O magnetômetro utilizado, do tipo vapor 
de césio, possuía resolução de 0,001 nT e 
amostragem a cada 0,1 segundo.  Para a 
medição de valores radioativos, foram utilizados 
dois gamaespectometros, sendo um do modelo 
EXPLORANIUM GR-820, fabricado pela Leidos, e 
outro fabricado pela Radiation Solutions, modelo 
RS-500. Ambos possuem 256 canais espectrais 
com taxa de amostragem a cada um segundo.

Os dados aerolevantados que foram cedidos 
à CPRM foram entregues no formato Geosoft 
Database (GDB) com todas as compensações 
de efeitos referentes aos levantamentos já 
realizados. As imagens elaboradas foram feitas 
utilizando o software Geosoft Oasis Montaj 8.2 
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com o algoritmo de interpolação de Mínima 
Curvatura, com o tamanho da célula gridal de 
125 e 20 metros para os dois levantamentos, 
aéreos e o terrestre, respectivamente. 

Ambos os levantamentos aerogeofísicos 
foram recortados segundo o limite geológico 
das unidades de interesse, de forma que foi 
necessário juntar os dois grids gerados. Para tal, 
usou-se a ferramenta grid knitting com o método 
de suturação e com o trend preferencial de cada 
grid voltado para si próprio.

No que tange a geofísica terrestre, o 
mesmo foi realizado em 2013 pela equipe do 
Projeto Fosfato Brasil com um cintilômetro 
do modelo RS-120, fabricado pela Radiation 
Solutions, tendo sido coletados 233 pontos 
dispostos ao longo de 22 linhas horizontais, 

cujo espaçamento médio dos pontos era de 100 
metros e, entre as linhas, irregular, variando de 
200 a 3000 metros. Foi realizado uma edição 
dos dados gamaespectrométricos levantados, 
tendo sido removidos os dados inconsistentes. 
Após isso, ajustou-se o datum dos dados, assim 
como a definição das coordenadas (X e Y) no 
banco de dados. Desta forma, como os dados 
gamaespectométricos terrestre não necessitam 
de filtragem, foram gerados os grids utilizando 
o método de Mínima Curvatura disponível no 
Oasis montaj.

XVII.1.4 - Dados Físicos de Produção

Os dados de produção obtidos podem ser 
visualizados na tabela XVII.2 abaixo:

Figura XVII.3 – Testes com a solução de molibdato de amônia, em campo, evidenciado teores de fosfato.

Número do Vértice X (UTM) Y (UTM) 

1 233900 8831500 

2 233900 8676260 

3 236700 8831500 

4 236700 8676260 

 

Tabela XVII.1 -  Área coberta pelo Levantamento Geofísico Terrestre.
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Figura XVII.4 - Área do projeto “Centro-Norte da Bahia” realizado pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral 
(CBPM).

Área do Projeto (Km2) 1200 
Afloramentos Descritos (No) 123 
Ocorrências de Fosfato Cadastradas (No) 26 
Amostras Coletadas nos Afloramentos (No) 100 
Amostras de rocha analisadas (No) 163 
Amostras de Sedimento de Corrente (No) 0 
Amostras de Concentrados de Bateia (No) 0 
Amostras de Solos (No) 938 
Lâminas delgadas 6 
Geofísica processada (Km2) 2555,48 km² 

 

Tabela XVII.2 – Dados físicos de produção

XVII.2 - CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A área de trabalho está localizada na 
denominada Bacia de Irecê, na porção centro-
norte do estado da Bahia, estando incluída na 
parte norte do Cráton do São Francisco (Almeida, 

1977), entidade geotectônica consolidada no 
Ciclo Brasiliano.

As unidades da Bacia de Irecê, pertencentes 
ao Supergrupo São Francisco,  constituem a 
principal cobertura sedimentar neoproterozoica 
na área, contornada por rochas do Supergrupo 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

808

Espinhaço que juntamente com rochas do 
embasamento atuam como substrato para as 
rochas neoproterozoicas do Supergrupo São 
Francisco (Figura XVII.5). 

O Supergrupo Espinhaço é constituido pelos 
Grupos Paraguaçú, Chapada Diamantina e pela 
Formação Morro do Chapéu. 

O Grupo Paraguaçú, é composto por arenitos 
feldspáticos, siltitos, folhelhos e raros níveis 
conglomeráticos, que registram a transição 
de ambientes continentais até marinho raso 
(Pedreira, 1994; Dominguez, 1993).

O Grupo Chapada Diamantina (Neves e 
Leal, 1968) é representado, da base para o 
topo, pelas formações Tombador, Caboclo e 
Morro do Chapéu. Segundo Dominguez (1992) 

e Rocha (1993), neste grupo estão presentes 
duas sequências sedimentares: a Sequência 
Tombador-Caboclo, basal, de natureza fluvio-
eólica e marinha plataformal e; a Sequência 
Morro do Chapéu – fluvio-estuarina, implantada 
em incisões de rede de drenagem. Entretanto, 
trabalhos mais recentes como Loureiro et 
al (2009), não incluem no Grupo Chapada 
Diamantina a Formação Morro do Chapéu, por 
considerá-la como oriunda da sedimentação 
numa bacia tipo sinéclise, implantada após a 
deposição do referido grupo. 

Do Supergrupo Espinhaço, a Formação Morro 
do Chapéu é a única unidade presente na área 
de Umburanas.

Figura XVII.5 - Esboço geológico do estado da Bahia (modificado de Mascarenhas,1979, in Melo et al. 2001).  
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O Supergrupo São Francisco é representado 
pelo Grupo Una, composto pelas formações 
Bebedouro e Salitre.

- Grupo Una

A Formação Bebedouro representa a base do 
Grupo Una com rochas de natureza terrígena, 
interpretada como de origem glaciogênica 
(Guimarães, 1996; Figueiredo, 2008). Os 
principais litotipos são diamictitos (maciços e 
laminados), arenitos grossos, médios e finos, e 
pelitos laminados, com pronunciada imaturidade 
textural e composicional, com espessuras 
oscilando de 90 a 200m (Pedreira et al.1975).

 O diamictito da Formação Bebedouro é 
por¬tador de clastos de todas as unidades 
do Grupo Chapada Diamantina e do seu 
embasamento (Guimarães, 1996). Boas 
exposições são encontradas nas cercanias do 
povoado de Lajes do Batata. 

A Formação Salitre representa uma extensa 
plataforma carbonática dominada por marés 
(Souza et al. 1993). Esta formação é constituída 
por uma espessa sucessão de calcilutitos e 
calcareni¬tos finos, cinza a cinza escuros, 
bandados, com presença constante de laminitos 
algais e de estromatólitos colunares, com raras 
intercalações terrígenas. Algumas tentativas 
de subdivisão para a Formação Salitre foram 
esboçadas, onde se destacam os trabalhos 
de Misi & Souto (1975), Pedreira et. al. (1975) 
- Projeto Bahia, Torquato & Misi (1977) e 
Misi (1979). Mais recentemente, Bomfim et 
al.(1985),  propuseram uma subdivisão que 
passou a ser adotada amplamente nos trabalhos 
atuais na Bacia de Irecê. Segundo os autores, a 
Formação Salitre é composta pelas unidades: 
Nova América, Gabriel, Jussara e Irecê. Foram 
ainda individualizadas as subunidades: Lapão e 
Sarandi, no âmbito da Unidade Nova América, 
que dentre as unidades é a que apresenta maior 
potencialidade para mineralizações de fosfato.

Unidade Nova América: Tem como litotipo 
característico os laminitos algais e as estruturas 
estromatolíticas. Nesta unidade foram 
individualizadas as fácies Lapão e Sarandi. 

A Fácies Lapão é constituída por rochas 
dolomitizadas e/ou silicificadas, onde 
predominam dolomitos, dolomitos silicificados, 
silexitos, calcarenitos espáticos e calcarenitos 
dolomíticos, que são responsáveis pela 
sustentação do relevo em alguns locais. 

A Fácies Sarandi compõe-se de calcissiltitos, 
calcilutitos e calcarenitos peloidais cinza 
escuros, por vezes com oncólitos e intraclastos. 
Uma característica marcante é o forte odor de 
enxofre.

Unidade Gabriel: Seu contato com a unidade 
Nova América é transicional, marcado quando os 
laminitos algais deixam de ocorrer e começam 
aparecer os calcários finamente laminados 
e ligeiramente argilosos típicos da unidade 
Gabriel.

Unidade Jussara: é dividida em três 
subunidades da base para o topo: Jussara 
Inferior, Jussara Médio e Jussara Superior. 

A Subunidade Jussara Inferior é constituída 
por calcarenitos quartzosos, calcarenitos, 
calcilutitos, calcissiltitos, além de termos 
terrígenos representados por arenitos 
arcoseanos e metassiltitos.

A Subunidade Jussara Médio é representada 
por calcarenitos finos, calcissiltitos e calcilutitos 
de coloração cinza escuro a preto. Caracterizam-
se por apresentarem-se em placas finas, 
separadas por filmes de argila ou margas 
intemperizadas de cor avermelhada.

A Subunidade Jussara Superior tem como 
litotipo característico calcarenitos oncolíticos, 
intraclásticos, de coloração cinza escuro a preto, 
intercalado e interlaminado com calcissiltitos 
e calcilutitos da mesma cor. Normalmente 
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aflora em lajedos extensos com erosão cárstica 
característica (lapiás).  

Unidade Irecê: Calcilutitos laminados com 
variações para calcarenitos finos a médios, 
coloração cinza escuro a negro, com intercalações 
de margas, siltitos, arenitos imaturos e sílex. 

Segundo Sampaio et al. (2001), o Grupo Una 
teve sua deposição inicial (Formação Bebedouro) 
relacionada a um evento glacial de âmbito 
continental, no intervalo de tempo relativo ao 
início do Neoproterozoico. Posteriormente, a 
implantação gradativa de um clima semiárido 
possibilitou a liberação das águas retidas 
nas geleiras, o que contribuiu para elevar o 
nível médio das marés, gerando as condições 
para deposição das unidades carbonáticas da 
Formação Salitre, em ambientes de supra, inter 
e submaré.

Regionalmente ocorrem ainda várias 

formações superficiais cenozoicas, que são 
coberturas residuais ou transportadas, às vezes 
lateritizadas. Neste conjunto estão ainda incluídos 
litótipos pertencentes à Formação Caatinga que 
merecem destaque pela importância econômica. 
Esta unidade é composta por caliches (Figura 
XVII.6 - A e B) de colorações esbranquiçadas, 
proveniente da dissolução das rochas calcárias 
da Formação Salitre. Todavia, os litotipos mais 
expressivos desta unidade são os calcários do tipo 
travertino; trata-se de calcários marmorizados, 
comercialmente conhecidos como Bege Bahia, 
presentes principalmente na porção sudeste 
da folha Umburanas, região de Ourolândia. 
São rochas de coloração bege e esbranquiçado, 
de aspecto maciço, podendo conter nódulos 
silicosos. A exploração destes calcários é a mais 
importante atividade econômica desta região 
(Figura XVII.6 - C e D).

Figura XVII.6 - A e B) Caliche com fragmentos de calcilutitos da Unidade Nova América; C) Lavra de calcário 
Bege Bahia próximo a Ourolândia;  D) Detalhe do mármore Bege Bahia.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

811

XVII.3 - OS FOSFORITOS DA BACIA DE IRECÊ

O grande impulso para a pesquisa de 
mineralizações fosfáticas na Bahia, deu-se a 
partir da descoberta de fosforitos na região de 
Irecê (Figura XVII.7) por Bomfim et al.(1985). 
A descoberta ocorreu durante a execução do 
mapeamento geológico do projeto Bacia de 
Irecê realizado pela CPRM.

Os referidos autores ressaltam como 
característica da mineralização a presença de 
teores elevados da ordem de 39% de P2O5 (rochas 
intemperizadas), associados com estruturas 
estromatolíticas colunares, classificadas como 
Jurussania, Krylov do Supergrupo Kussiellida 
(Srivastava,1982), além da constante presença 
de rochas dolomitizadas. Estas litofácies 
dolomíticas são atribuídas a fácies Lapão da 
Unidade Nova América.

O fosforito de Irecê está inteiramente 
concentrado em estruturas estromatolíticas, 
onde foram definidos três tipos de fosforito 
primário: o fosforito estromatolítico colunar; o 

fosforito estromatolítico laminar e o fosforito 
intraclástico (Misi & Kyle, 1994).

Dois tipos de minério foram definidos: a) 
minério intemperizado ou secundariamente 
enriquecido (concentração residual); e b) minério 
primário. O minério primário é constituído 
por carbonato fluorapatita de granulação 
muito fina, com dolomita e calcita na forma de 
cimento ou de grãos detríticos, e constituem os 
principais componentes diretamente associados 
ao carbonato fluorapatita. Outras associações 
minerais são quartzo e microclina detríticos, 
fluorita (veios), quartzo microcristalino, goethita 
e, muito raramente, pirita, esfalerita e galena 
(Misi in Abram et al. 2011). 

Os teores mais elevados de P2O5 são obtidos 
nos fosforitos estromatolíticos colunares, com 
concentrações superiores a 20%. As reservas 
estimadas do depósito de Irecê são da ordem 
de 40 Mt de minério com teor médio de 14% 
P2O5, sendo grande parte delas proveniente do 
retrabalhamento mecânico dos fosforitos e de 
sua acumulação como colúvio.

Figura XVII.7 - Mapa geológico onde se destacam os fosforitos da Bacia de Irecê (Base geológica: SIG BAHIA 
2003).
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XVII.4 -  GEOLOGIA LOCAL

As áreas de pesquisa (Alvo 1 e Alvo 2 – Figura 
XVII.8) apresentam relevo geralmente aplainado, 
com raras ondulações. Apenas na porção sul 
do alvo 1, na região da fazenda Novo Achado, 
a morfologia é mais acidentada e apresenta 
feições marcantes de relevo cárstico.

Alvo 1

Este alvo é o que apresenta maior 
potencialidade de mineralização. Situa-se na 
região da fazenda Novo Achado (Figura XVII.9) 
e foi detalhado com perfis geológicos, que 
permitiram cartografar associações de litofácies 
consideradas como pertencentes às unidades 
Gabriel e Nova América, incluindo a subunidade 
Lapão. Estas unidades representam subdivisões 
da Formação Salitre (Bomfim et. al, op.cit).

Unidade Nova América

Esta unidade apresenta a maior distribuição 
areal (Figura XVII.9), sendo composta por 
calcilutitos, calcarenitos finos, com presença 
constante de estromatólitos colunares e 
laminitos algais de coloração cinza com matizes 
variadas, semelhantes aos observados na região 
de Irecê (Figura XVII.10 - A e B).

Estes laminitos foram inicialmente 
caracterizados por Bomfim (op. cit) que os 
interpretou como estruturas estromatolíticas 
originadas por algas verde azuis. Segundo os 
autores, estas rochas são calcários de granulação 
fina, de coloração variegada onde predominam 
os tons cinza de várias matizes, podendo 
apresentar tons arroxeados, esverdeados e 
róseos com finas películas argilosas irregulares, 
por vezes avermelhadas, que dão à rocha um 
aspecto listrado.

Frequentemente ocorrem intercalações 

de níveis de intraclastos nos laminitos, que 
juntamente com estruturas teepees são 
interpretados como evidências de exposição 
subaérea desta unidade (Figura 10 - C e D). Outro 
indício de exposição subaérea são as feições de 
ressecamento, reconhecidas em calcilutitos e 
calcarenitos finos, com fina laminação planar, 
de colorações cinza escuro a médio, observadas 
próximo ao povoado de Umburaninha (Figura 
XVII.10 E). Estruturas como estilólitos estão 
frequentemente presentes nas várias litofácies 
anteriormente descritas (Figura XVII.10 F).

Calcilutitos cinza escuro com fina laminação 
planar e níveis com estratificação cruzada de 
pequeno porte ocorrem subordinadamente. 
Outra faciologia presente é formada por 
calcarenitos finos, com truncamento por ondas, 
apresentando intercalação de níveis com 
intraclastos, nestes casos interpretados como 
tempestitos. Localmente, esta litofácies pode 
conter intercalações de camadas submétricas de 
calcarenito fino com estromatólitos colunares de 
porte milimétrico a centimétrico (Figura XVII.10 
B).

 A porção superior da unidade Nova América 
apresenta, intercalada nos laminitos algais e 
calcarenitos finos, litofácies de estromatólitos 
colunares de pequeno a grande porte (Figura 
XVII.11 - A e B), pertencente a Subunidade 
Lapão, descrita a seguir. 

Subunidade Lapão (Np2snl)

Ocorre no topo da Unidade Nova América, 
é representada por litofácies de variadas 
composições dolomitizadas. O contato com 
a unidade Nova América se dá de forma 
irregular e, por vezes, aparentemente de forma 
interdigitada. A individualização é mais fácil 
quando se faz entre litofácies de características 
distintas, como nas proximidades do povoado 
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de Umburaninha, onde os laminitos algais 
da Unidade Nova América estão sobrepostos 
por litofácies dolomíticas com estruturas 
estromatolíticas da subunidade Lapão. 

Contudo a individualização desta subunidade 
é dificultada quando a dolomitização afeta 
parcialmente uma litofácies, como na região da 

fazenda Novo Achado onde ocorrem litofácies 
com estruturas estromatolíticas colunares ora 
calcíticas, ora dolomíticas. Isto é, pode ocorrer 
litofácies com características semelhantes, 
diferenciadas apenas pelo processo de 
dolomitização.

Figura XVII.8 - Mapa geológico simplificado da região de Umburanas (SIG Bahia 2003).
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Figura XVII.9 – Mapa geológico simplificado do Alvo 1.
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Estes laminitos foram inicialmente 
caracterizados por Bomfim (op. cit) que os 
interpretou como estruturas estromatolíticas 
originadas por algas verde azuis. Segundo os 
autores, estas rochas são calcários de granulação 
fina, de coloração variegada onde predominam 
os tons cinza de várias matizes, podendo 
apresentar tons arroxeados, esverdeados e 
róseos com finas películas argilosas irregulares, 
por vezes avermelhadas, que dão à rocha um 
aspecto listrado.

Frequentemente ocorrem intercalações 
de níveis de intraclastos nos laminitos, que 
juntamente com estruturas teepees são 
interpretados como evidências de exposição 
subaérea desta unidade (Figura 10 - C e D). Outro 
indício de exposição subaérea são as feições de 
ressecamento, reconhecidas em calcilutitos e 
calcarenitos finos, com fina laminação planar, 
de colorações cinza escuro a médio, observadas 
próximo ao povoado de Umburaninha (Figura 
XVII.10 E). Estruturas como estilólitos estão 
frequentemente presentes nas várias litofácies 
anteriormente descritas (Figura XVII.10 F).

Calcilutitos cinza escuro com fina laminação 
planar e níveis com estratificação cruzada de 
pequeno porte ocorrem subordinadamente. 
Outra faciologia presente é formada por 
calcarenitos finos, com truncamento por ondas, 
apresentando intercalação de níveis com 
intraclastos, nestes casos interpretados como 
tempestitos. Localmente, esta litofácies pode 
conter intercalações de camadas submétricas de 
calcarenito fino com estromatólitos colunares de 
porte milimétrico a centimétrico (Figura XVII.10 
B).

 A porção superior da unidade Nova América 
apresenta, intercalada nos laminitos algais e 
calcarenitos finos, litofácies de estromatólitos 
colunares de pequeno a grande porte (Figura 

XVII.11 - A e B), pertencente a Subunidade 
Lapão, descrita a seguir. 

Subunidade Lapão (Np2snl)

Ocorre no topo da Unidade Nova América, 
é representada por litofácies de variadas 
composições dolomitizadas. O contato com 
a unidade Nova América se dá de forma 
irregular e, por vezes, aparentemente de forma 
interdigitada. A individualização é mais fácil 
quando se faz entre litofácies de características 
distintas, como nas proximidades do povoado 
de Umburaninha, onde os laminitos algais 
da Unidade Nova América estão sobrepostos 
por litofácies dolomíticas com estruturas 
estromatolíticas da subunidade Lapão. 

Contudo a individualização desta subunidade 
é dificultada quando a dolomitização afeta 
parcialmente uma litofácies, como na região da 
fazenda Novo Achado onde ocorrem litofácies 
com estruturas estromatolíticas colunares ora 
calcíticas, ora dolomíticas. Isto é, pode ocorrer 
litofácies com características semelhantes, 
diferenciadas apenas pelo processo de 
dolomitização.

Cabe ressaltar que apesar da dificuldade é 
importante a individualização desta subunidade 
dolomítica em função da sua íntima associação, 
com mineralizações fosfáticas e de barita nesta 
região.

A base da subunidade Lapão é composta 
geralmente por litofácies de calcários dolomíticos 
com estruturas estromatolíticas colunares, de 
porte médio a grande, que ocorrem formando 
biohermas de até dezenas de metros (Figura 
XVII.11 C), frequentemente encontram-se 
associados a estromatólitos de pequeno porte 
(Figura XVII.11 D). Estas litofácies se interdigitam 
a calcários dolomíticos com estrutura laminada 
ou ainda a dolarenitos finos com estratificações 
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Figura XVII.10 - Unidade Nova América. A) Laminitos algais; B) Camada de calcarenito fino com estromatólitos 
colunares e níveis contendo intraclastos; C) Laminitos algais com níveis de intraclastos. D) Detalhe do nível 
de intraclastos. E) Estruturas de ressecamento em calciluititos. F) Estilólitos em calcarenitos finos laminados.

cruzadas tangenciais, como na fazenda 
Novo Achado. Sobreposto a estes litofácies 
podem ocorrer calcarenitos finos dolomíticos, 
com estratificação cruzada e estruturas de 
truncamento por ondas (Figura XVII.11 E).

Na porção média do pacote dolomítico ocorre 
litofácies de dolossiltito cinza claro com aspecto 
maciço, com intercalação de camada submétrica 

contendo estromatólitos colunares de pequeno 
porte, fosfáticos. Em direção ao topo das 
litofácies dolomíticas predominam dolomitos 
finos com tênue laminação, aparentemente 
estromatolíticas, com intercalações de níveis 
silicosos, de espessura milimétrica até métrica 
(Figura XVII.11 F), e mais raramente calcários 
dolomíticos com nódulos de calcita.
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Figura XVII.11 – A) Laminitos algais e estromatólitos pseudocolunares da unidade Nova América; B) Estruturas 
estromatóliticas de grande porte no topo da Unidade Nova América; C) Estromatólitos colunares atribuídos 
ao supergrupo Kussiellida; D) Estromatólitos considerados dos supergrupos Gymnosolenida ou Kussiellida; E) 
Dolomito com truncamento por ondas de grande porte; F) Dolomitos laminados com níveis silicosos.

Já na parte superior do pacote dolomítico, 
passam a ocorrer intercalações de níveis arenosos 
inicialmente de espessuras milimétricas (Figura 
XVII.12 A), que podem ser observadas também 
em seção delgada. Todavia para o topo esta 

litofácies arenosa chega a apresentar espessuras 
de ordem métrica (Figura XVII.12 - B, C e D). 
Neste caso foram individualizados e incluídos na 
base da unidade Gabriel.
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Figura XVII.12 – A) Intercalação  arenito em dolomitos no topo da Subunidade Lapão; B) arenito  C) Vista 
parcial do contato entre arenitos (cor creme) e calcilutitos dolomiticos (cor esbranquiçada); D) Detalhe 
da anterior, mostrando arenito com estratificação cruzada; E e F) Aspecto de litofácies de calcarenito com 
intercalações de calcilutitos.
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Unidade Gabriel (NP2sg)

O contato com a unidade subjacente se dá 
de forma transicional havendo uma aparente 
interdigitação entre as litofácies carbonática e 
siliciclástica. Vale ressaltar que estas litofácies 
areníticas têm uma distribuição grosseiramente 
lenticular e que estão frequentemente presentes, 
no topo de morrotes, da região da fazenda Novo 
Achado. Trata-se de arenitos de granulometria 
fina a média, com alta maturidade textural, 
com estruturas com gradação normal, marcas 
onduladas e estratificações cruzadas acanaladas 
de pequeno a grande porte. Ao microscópio 
exibem além da presença expressiva de grãos 
de quartzo, alguns feldspatos, além de raros 
opacos. Esta litofácies foi cartograficamente 
individualizada, por vezes de forma ampliada, 
em função da importância como marco 
estratigráfico.

Sobrepostos aos arenitos passam a ocorrer 
calcilutitos cinza claros com laminação pouco 
nítida e aspecto maciço, odorosos. Outra 
litofácies característica da Unidade Gabriel 
presente é composta por calcarenitos cinza com 
intercalação de estratos e lentes de calcilutitos de 
coloração cinza azulados (Figura XVII.12 - E e F). 
Calcarenitos odorosos cinza com estratificação 
planar contendo estruturas bird’s eyes também 
ocorrem nesta unidade.

Uma secção composta das principais litofácies 
presentes nesta área pode ser visualizada na 
figura XVII.13.

Apesar da predominância de relevo aplainado 

neste alvo, na porção sul da área, próximo 
à fazenda Grama, a presença de contraste 
morfológico possibilita estabelecer com mais 
nitidez, o empilhamento estratigráfico. Uma 
secção composta neste local mostra que, na 
porção basal, ocorrem calcissiltitos, calcilutitos 
e calcarenitos finos de colorações cinza médios 
a escuros, com fina laminação planar com 
frequente estilólitos, além de raras  estratificações 
cruzadas de pequeno porte. Sobreposto ocorre 
laminitos algais, com níveis de intraclastos 
e com estruturas teepees. No topo ocorrem 
litofácies com estruturas estromatolíticas 
do tipo SH, conforme classificação de Logan 
et al. (1964), intercalados a laminitos algais 
(unidade Nova América) (Figura XVII.14 - A). 
Nesta seção, a subunidade Lapão inicia-se 
com calcarenito dolomítico com estratificação 
ressaltada por variação granulométrica, com 
estratificações cruzadas acanaladas e estruturas 
de truncamento por ondas. Na porção média 
desta sequência dolomítica ocorre camada  
submétrica com estromatólitos de pequeno 
porte. Na parte superior ocorrem dolomitos 
finos laminados com intercalações de níveis de 
silexitos, sotopostos a dolomitos com lentes de 
arenito.

A tabela XVII.3 ostra os teores de P2O5 acima 
de 1% obtidos nas litofácies do alvo 1. Algumas 
amostras mostram teores de sílica relativamente 
altos, caracterizando possíveis processos de 
silicificação associados.
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Figura XVII.13 – Seção esquemática das litofácies na região da fazenda Novo Achado.
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Figura XVII.14 – A) Estromatólitos considerados do supergrupo Gymnosolenida ou Kussiellida. B) Estromatólitos 
considerados do tipo SH (Logan, 1964).

 

MATERIAL COD_AMOSTRA Ba_ppm Sr_ppm U_ppm CaO_% MgO_% P2O5_% SiO2_%
Rocha JM-R-644A 35 54 1,05 28,64 17,89 1 5,19
Rocha JM-R-560I 8 53,4 0,74 37,11 16,77 1,01 1,75
Rocha JM-R-563C 2279 31,5 1,51 0,53 1,04 1,11 61,35
Rocha JM-R-560D 21 66,5 0,79 34,01 21,44 1,15 2,56
Rocha JM-R-762C 6 95,8 0,86 32,46 20,78 1,17 0,8
Rocha JM-R-647A 44 53,4 1,02 30,65 20,21 1,19 3,25
Rocha JM-R-625 2,5 436,5 1,35 44,9 4,32 1,26 8,3
Rocha JM-R-752B 163 80,5 0,9 30,45 20,67 1,48 1,77
Rocha JM-R-560H 9 76,9 1,12 37,59 17,13 1,84 1,82
Rocha JM-R-757B 17 97,2 1,72 30,4 18,81 1,92 3,13
Rocha JM-R-768A 2,5 94,9 1,83 33,2 18,12 2,47 2,36
Rocha JM-R-646A 2,5 293,4 1,24 43,91 8,51 2,76 1,87
Rocha JM-R-550C 94 400,1 1,38 37,03 2,04 2,79 25,73
Rocha JM-R-567N 58 700,3 1,44 47,63 2,5 3,11 7,91
Rocha JM-R-567L 89 719,6 2,39 47,37 2,41 4,83 4,06
Rocha JM-R-745C 2,5 141 1,8 31,99 17,95 4,97 2,68
Rocha JM-R-752C 20 142,2 1,76 33,49 18,1 5,21 2,25
Rocha JM-R-634B 2,5 140,4 1,66 33,34 18,9 5,26 1,35
Rocha JM-R-631B 2,5 219,1 1,8 38,97 10,59 6,89 10,28
Rocha JM-R-643C 17 255,9 3,06 34,91 14,93 10,14 1,99
Rocha JM-R-763A 2,5 232,5 2,2 38,46 15,14 12,35 1,78
Rocha JM-R-628A 2,5 350,5 3,17 45,4 9,04 21,9 0,87

Tabela XVII.3 – Principais teores de P2O5 encontrados nas litofácies estromatolíticas do alvo 1.

Alvo 2

Situado imediatamente a norte do povoado 
de Aurora, tem direção aproximada Leste-Oeste 
(Figura XVII.15). Neste alvo estão presentes 

litofácies da Unidade Nova América, pequenas 
exposições de quartzitos da Formação Morro 
do Chapéu, além de formações superficiais 
cenozoicas. Compõem estas formações, 
cobertura detrítica areno-argilosa, além de 
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calcretes e tufas carbonáticas.

As exposições das faciologias da Unidade Nova 
América, são descontínuas e têm a delimitação 
cartográfica dificultada pela presença das 
formações superficiais. 

Estão presentes litofácies de calcarenitos 
finos e calcissiltitos de colorações cinza, com 
matizes ora claras ora mais escuras, ressaltando 
o acamamento. Estas litologias são interpretadas 
como laminitos algais.

Intercalados nos laminitos algais ocorrem 
litofácies calcarenitos finos com estruturas 
estromatolíticas colunares de porte centimétrico. 
Belas exposições estão presentes na margem de 
pequena cacimba utilizada pela comunidade 
local; contudo estes estromatólitos são mais 
bem visualizados, em lajedos próximos a este 
local (Figura XVII.16 - A).

Outra litofácies observada neste alvo é 
formada por calcissiltitos dolomíticos cinza, com 
estromatólitos colunares de porte milimétrico 
a centimétrico, que ocorrem de forma esparsa 
(Figura XVII.16 - B). Afloramento isolado de 
calcarenito fino com estruturas estromatóliticas 
de porte métrico, foram observadas na borda de 
pequeno vale. Como foi salientada anteriormente, 
a descontinuidade das exposições, associada à 
ausência de contrastes morfológicos dificulta a 
individualização cartográfica destas litofácies. 

Cabe ressaltar que na parte leste deste alvo, 
foram observadas exposições de blocos de 
quartzitos da Formação Morro do Chapéu, o 
que corrobora a interpretação de Brito Neves 

et al., (2012), que alerta para a presença de 
remanescentes erosionais do Grupo Chapada 
Diamantina sotopostos, aos carbonatos da 
Formação Salitre nesta região.

Dentre as formações superficiais presentes 
ocorrem calcretes (Figura XVII.17 - A) de 
colorações esbranquiçadas, provenientes da 
dissolução das rochas calcárias da Formação 
Salitre. Digno de nota é a presença de belas 
exposições de tufas carbonáticas, que se 
destacam na paisagem por formarem um 
alinhamento expressivo, ao longo de pequeno 
vale, na periferia de Aurora.

As tufas carbonáticas exibem estruturas 
exóticas, formando edificações lineares e 
colunares (similares a estrutura estromatolítica), 
além de apresentarem formas de bolsões, 
torres, e algumas sugestivas da substituição de 
restos vegetais (Figura XVII.17 - B e C). Cobertura 
detrítica, areno argilosa complementa o 
patrimônio litológico da área.

Apesar da presença de litofácies 
estromatóliticas contendo fosfato e da 
presença de alto estrutural ressaltado pela 
presença de litotipos da Formação Morro do 
Chapéu, este alvo mais restrito, apresentou os 
resultados geoquímicos menos importantes e 
aparentemente apresenta menor potencialidade 
do que a do Alvo 1. 

A tabela XVII.4 mostra os teores mais 
expressivos obtidos durante o trabalho neste 
alvo.
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Figura XVII.15 – Mapa geológico simplificado do alvo 2.

Figura XVII.16 – A) Estruturas estromatolíticas próximo ao povoado de Aurora. B) Rocha dolomítica com 
estromatólitos de pequeno porte.
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Figura XVII.17 – A) Caliche com fragmentos de calcilutitos da Unidade Nova América; B e C) Tufas calcárias 
aflorantes próxima ao povoado de Aurora. 

 

MATERIAL COD_AMOSTRA UTM_E UTM_N Ba_ppm Sr_ppm U_ppm CaO_% MgO_% P2O5_% SiO2_%

Rocha JM-R-550C 257379 8804253 94 400,1 1,38 37,03 2,04 2,79 25,73

Rocha JM-R-567N 257808 8804175 58 700,3 1,44 47,63 2,5 3,11 7,91

Rocha JM-R-567L 257677 8804290 89 719,6 2,39 47,37 2,41 4,83 4,06

Tabela XVII.4 – Teores mais expressivos de P2O5 encontrados nas litofácies estromatolíticas do alvo 2.

XVII.4.1 - Contexto Deposicional

A deposição das litofácies da formação Salitre, 
deu-se em ampla plataforma carbonática, num 
contexto de planície de marés. As diversas 
litofácies presentes na Unidade Nova América, 
como calcilutitos e calcarenitos finamente 
laminados com estruturas de ressecamento, 
litofácies de laminitos algais, às vezes, com 
estruturas teepees e níveis de intraclastos, além 

de litofácies com estromatólitos de pequeno e 
grande porte evidenciam que a deposição da 
unidade deu-se  em ambientes de submaré a 
supramaré, com predominância de litofácies de 
intermaré. 

A Subunidade Lapão é composta na 
porção basal ora por litofácies de calcarenito 
dolomítico e dolomitos com estromatólitos de 
pequeno e grande porte, ora por dolomitos 
com estratificação cruzada e estruturas de 
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truncamento por ondas. Apresenta na porção 
média dolomitos finos com intercalação de 
camada submétrica estromatolítica e na porção 
superior exibe litofácies  de calcários dolomíticos 
com nódulos de calcita, litofácies de dolomitos 
finamente laminados com intercalações de 
níveis de silexito e arenito. Interpreta-se que a 
deposição ocorreu, inicialmente, em ambiente 
de submaré rasa de alta energia passando em 
direção ao topo a ambiente de supramaré. 

Como foi salientado, no topo do pacote 
dolomítico ocorrem  lentes de arenito, que 
podem atingir espessuras de ordem métrica. 
Esta litofácies foi considerada como a base da 
Unidade Gabriel e estes sedimentos siliciclásticos 
considerados como depósitos de canais que 
recortam a planície de maré. Aparentemente, 
estes sedimentos representam um evento de 
rebaixamento significativo da lâmina d’agua.  A 
seguir, inicia-se novo pulso transgressivo, que 
é representado pelas litofácies de calcilutitos 
maçicos ou com tênue laminação, calcarenitos 
odorosos com bird’s eyes, sobrepostos por 
calcarenitos finos com intercalação de estratos 
ou lentes de calcilutito formando estruturas 
flaser. A deposição desta unidade deu-se em 
ambiente de supra a submaré de baixa energia.

As observações realizadas nesta área 
evidenciam que a sedimentação da Unidade Nova 
América e subunidade Lapão complementam um 
ciclo regressivo, ao passo que a sedimentação 
da Unidade Gabriel marca o início de novo ciclo 
transgressivo. 

Comparando-se este nível fosfático com 
o depósito de Irecê (conforme Delisle et al., 
inédito, capítulo XVI desta publicação), podemos 
destacar que os estromatólitos fosfáticos que 
ocorrem na Folha Umburanas, em superfície, 
representa apenas um dos ciclos de submaré a 
supramaré, sugerindo um potencial para outras 

camadas fosfáticas em subsuperfície. 

XVII.5 - PROSPECÇÃO GEOFÍSICA

XVII.5.1 - Aerogeofísica

O processamento dos dados aerogeofísicos 
do projeto “Centro-Norte da Bahia” foi realizado 
tanto para os dados gamaespectométricos 
como magnetométricos, segundo um recorte 
envolvendo as unidades Nova América e Gabriel na 
região de Umburanas. Normalmente, os depósitos 
de fosfato sedimentares, principalmente, os 
siliciclásticos estão associados a altos valores 
na gamaespectometria, especialmente do 
Urânio, pois o U está associado à estrutura da 
apatita. Na área de Umburanas o fosfato está 
associado a estruturas estromatolíticas que, 
de uma maneira geral, não apresenta grandes 
anomalias gamaespectométricas. Entretanto, 
o processamento dos dados aerogeofísicos 
permitiu a individualização do limite entre 
unidades geológicas e consequentemente 
o mapeamento potencial da extensão das 
unidades geológicas mineralizadas.

A figura XVII.18 mostra o modelo digital 
do terreno da bacia de Umburanas, com o 
posicionamento dos mapas dos Alvos 1 (onde o 
levantamento terrestre foi também realizado) e 
2. Este tema revela que a maior parte da sub-
bacia de Umburanas (parte NE da Bacia de 
Irecê) encontra-se rebaixada topograficamente, 
com elevação na porção extremo norte da 
área (possivelmente mais elevada por estarem 
recobrindo sedimentos do Grupo Chapada 
Diamantina). Os dois alvos localizam-se em 
porções topograficamente mais baixas da bacia.

O mapa da Amplitude do Sinal Analítico 
(Figura XVII.19) reflete domínios diferentes 
para a região do alvo 1 em relação ao alvo 2. 
Mostra também uma extensão do domínio do 
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alvo 1, pouco magnético, para nordeste e sul 
da área.  Já o mapa das Derivadas do Campo 
Magnético Total, representados pelas figuras 
XVII.20 e XVII.21, nos induz a identificar um 
limite magnético bem marcado em relação às 
unidades geológicas definidas como Subunidade 
Lapão e a Unidade Nova América Indivisa na 
área do alvo 1. 

Os mapas gamaespectométricas evidenciam 
uma correlação com as unidades geológicas 
delineadas em campo. O mapa do Potássio 
Percentual marca bem o limite entre a 
subunidade Lapão e a Unidade Gabriel (Figura 
XVII.22). Da mesma forma, os mapas Ternário 
e de Contagem Total (Figuras XVII.23 e 24). 
Possivelmente, o enriquecimento em potássio 

esteja relacionado ao aumento dos níveis 
arenosos no topo da Unidade Nova América, 
Subunidade Lapão, e aos calcários argilosos da 
Unidade Gabriel. O mapa do Equivalente do 
Thório mostra uma correlação da Subunidade 
Lapão com baixos valores de Thório (Figura 
XVII.25).

Valores moderados a altos de Equivalente 
de Urânio são encontrados nas unidades Nova 
América e Lapão e nas suas extensões (Figura 
XVII.26). O mapa do Urânio Anômalo (Figura 
XVII.27) evidencia um alinhamento segundo a 
disposição das unidades geológicas mapeadas 
e permite inferir a unidade mineralizada para 
norte e sul segundo uma disposição com 
tendência sigmoidal.

Figura XVII. 18 - Modelo Digital de Terreno com o posicionamento dos Alvos 1 e 2.
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Figura XVII.19 – Mapa da Amplitude do Sinal Analítico da Região de Umburanas, com destaque para os alvos 
1 e 2.

Figura XVII.20 – Mapa da Derivada Horizontal do Campo Magnético Total, com destaque para os alvos 1 e 2.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

828

Figura XVII.22 – Mapa de Potássio Percentual com o posicionamento dos Alvo 1 e 2.

Figura XVII.21 - Mapa da Derivada Vertical do Campo Magnético Total, com destaque para os alvos 1 e 2.
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Figura XVII.23 – Mapa de Contagem Total com o posicionamento dos Alvo 1 e 2.

  Figura XVII.24 - Mapa Ternário com o posicionamento dos Alvo 1 e 2.
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 Figura XVII.25 - Equivalente de Tório com o posicionamento dos Alvo 1 e 2.

Figura XVII.26 - Equivalente de Urânio com o posicionamento dos Alvos 1 e 2.
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Figura XVII.27 – Mapa de Urânio Anômalo com o posicionamento dos Alvo 1 e 2.

XVII.5.2 – Levantamento Gamaespectométrico 
Terrestre

Foram levantados os dados de eU, eTh e K% 
na maior parte das linhas onde foram feitos 
os levantamentos de solo. No levantamento 
terrestre o mapa de Equivalente de Urânio 
também demonstrou valores altos nestas 
unidades, parte sul da área (Figura XVII.28). 

Quando comparamos o mapa geoquímico de solo 
da área de estudo com os mapas do levantamento 
terrestre, nota-se que em uma pequena área na 
parte sul do alvo 1, alguns valores anômalos de 
fósforo encontram-se associados a moderados a 
altos valores de urânio e a moderados valores 
de potássio e tório (Figuras XVII.29 e XVII.30). Tal 
fato também é evidenciado na interpretação do 
aerolevantamento realizado. 
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Figura XVII.28 – Mapa de Equivalente de Urânio no Levantamento Terrestre no Alvo 1.
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Figura XVII.29 – Mapa de Potássio Percentual do Levantamento Terrestre do Alvo 1.
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Figura XVII.30 – Mapa do Equivalente de Tório no Levantamento Terrestre do Alvo 1.
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Com base no levantamento aerogeofísico e 
nos dados terrestre, associados com a geologia 
e o levantamento geoquímico, foi possível notar:

• Os altos valores de potássio marcados no 
levantamento aerogeofísico e no terrestre 
no topo da subunidade Lapão, podem ser 
provenientes da intercalação do arenito 
feldspático. 

• Com relação à pequena associação dos altos 
valores de urânio e valores anômalos de P 
encontrados nas unidades de Nova América e 
Lapão no alvo 1, podem ser provenientes dos 
níveis estromatolíticos fosfáticos encontrados.

• A associação entre os níveis fosfáticos e altos 
valores de urânio não ficou bem definida, 
necessitando de mais estudos na parte sul 
do alvo 1 onde foram encontrados os maiores 
teores de P e urânio.

XVII.6 - PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA DE SOLO
 

XVII.6.1 - Amostragem e Base de Dados 
Geoquímicos

Para caracterizar melhor o potencial da área 
foram realizadas campanhas de prospecção 
geoquímica de solo, tendo sido coletadas 
amostras do horizonte B. As amostras de solo 
foram analisadas  pelos métodos ICM40B 
Digestão Multiácida-ICP-OES/ICP- MS. No total, 
foram 50 elementos analisados para a fração < 
80 #. Os resultados foram organizados em uma 
base de dados formato planilha.

As coletas foram executadas por técnicos da 
CPRM (Unidades Regionais de Recife e Salvador).  

XVII.6.2 - Preparação dos Dados

Os dados da prospecção geoquímica de solo 
foram tratados separadamente por alvo (Alvo 1 

e Alvo 2).

A preparação das planilhas foi realizada com 
cautela, principalmente quando envolvidos 
elementos com concentrações abaixo dos 
limites de detecção, de maneira a não distorcer 
as estatísticas avaliadas. 

Os boletins geoquímicos foram colocados 
em uma matriz de dados contendo todas as 
análises.  A partir disso, foi feita a criação de 
mais três matrizes para realização de análises 
distintas: a) matriz com todos os pontos, porém, 
sem réplicas e duplicatas; b) matriz apenas com 
os pares das réplicas de laboratório, com Limite 
de Detecção (LD); c) matriz contendo os pares 
das duplicatas de campo, com LD. O elemento 
Re não foi utilizado em virtude de o laboratório 
não ter analisado em todas as amostras e, além 
disso, todos os valores deram abaixo do limite 
de detecção.

A partir da matriz (a) foram utilizadas duas 
macros: uma que realizou a multiplicação dos 
valores das amostras abaixo do LD por 0,5 e 
manteve os valores absolutos do LSD (Limite 
Superior de Detecção), com o intuito de realizar 
análise estatística e; outra para elaboração 
apenas dos Valores Válidos, onde os valores 
abaixo do LD foram apagados para serem 
contabilizados. As matrizes (b) e (c) foram criadas 
para Análise de Confiança através do gráfico 
de Thompson & Howarth (1978) e Análise de 
Variância, respectivamente.

Os tratamentos estatísticos foram realizados 
em Software Statística e as análises de variância 
e o gráfico de Thompson & Howarth (1978) 
em Software Microsoft Excel. Em um primeiro 
momento da análise estatística foi feita a 
quantificação dos Valores Válidos, onde os 
elementos que obtivessem 30% dos valores 
abaixo do LD ficariam excluídos. 

Na área Alvo 1 enquadraram-se nestes 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

836

critérios, os elementos: Ag, Cs, Hf, S, Se, e Te. No 
Alvo 2 os elementos: Cs, Ge, Re, Se e Te.

XVII.6.3 - Área Alvo 1

O levantamento geoquímico de solo no 
Alvo 1 de Umburanas engloba uma área de 
aproximadamente 20,0 km² em uma malha 
regular, com intervalo entre as amostras de 100 
metros no sentido oeste-leste e 200 metros no 
sentido norte-sul. Seu prolongamento tem uma 

distância de 2,5 km de largura por 11,20 km de 
comprimento (Figura XVII.31).

Em alguns trechos não houve coleta por 
questões de dificuldade de acesso ou devido 
a presença de lajedos. Mas pela densidade 
amostral, constatou-se que não iria comprometer 
a pesquisa, nem o tratamento dos dados. No 
total, foram coletadas 794 amostras, além de 
incluir 30 duplicatas de campo para controle na 
qualidade das análises geoquímicas.

Figura XVII.31 - Localização dos pontos de coleta de solo na área alvo 1 de Umburanas-BA.
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XVII.6.3.1 - Tratamento de Réplicas e Duplicatas 
de Campo

XVII.6.3.1.1 - Réplicas de Laboratório

Para este caso, adotou-se como critério o 
parâmetro em que há uma reanálise da mesma 
polpa pelo laboratório. Estas amostras vêm 
identificadas como REP seguido do mesmo 
número de laboratório. A verificação foi feita em 
38 pares de replicatas.

Os procedimentos de análise Thompson 
& Howarth (1978) tornaram-se comuns em 
aplicações geoquímicas para avaliar a magnitude 

do erro de medição em qualquer fase de 
determinação da amostragem. Consideram-
se confiáveis a distribuição dos pontos dos 
elementos que se agrupam na parte inferior da 
reta de precisão de 10%. 

Para este caso, os elementos que 
apresentaram dados fora do critério acima 
referenciado foram: Ag, Cs, In, Na, Re, S e Te. 
Por isso, foram excluídos da análise posterior. 
Os elementos As, Be, Bi, Cd, Lu, Mn, Mo, P, Sn, 
Ta e W tiveram uma quantidade parcial acima 
da reta, mas não foram desconsiderados nas 
análises posteriores (Figura XVII.32).

Figura XVII.32 - Gráfico binário Thompson & Howarth com precisão de 10% para os pares de Réplicas de 
Laboratório do P, U, Mg e Ca.
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XVII.6.3.1.2 - Duplicata de Campo

A utilização do conjunto dos pares de 
duplicatas de campo, aqui representados pela 
dupla coleta nas estações pré-estabelecidas, 
teve como objetivo avaliar a variabilidade da 
amostragem. As duas amostras, original e a 
duplicata, são consideradas como amostras 
independentes e identificadas separadamente, 
sem que nada a identifique como duplicata. Esse 
procedimento foi realizado, aproximadamente, 
há cada dez coletas de amostras. 

Para a análise de variância, verifica-se, em 
um primeiro momento, a quantidade de pares 
de duplicatas válidos, que neste caso é aquele 
par cujo resultado de análise química não está 
dentro do Limite de Detecção (LD).  Pretende-
se com isso, obter uma quantidade razoável de 
pares de duplicatas para que a análise estatística 
não fique comprometida. 

Assim, o limite de corte para esta análise será 
de 30% dos pares válidos (Tabela XVII.05). Os 
elementos que estão acima deste limite de corte 
são: Ag, Hf, S, Se e Te. Isso pode não significar, 
porém, que os dados estão ruins. Reforçam 
apenas que, possivelmente, a característica 
do método ICM40B utilizado não atende ao 
elemento.

Num segundo momento, foi realizado o 
cálculo para a análise de variância. Este cálculo 
é realizado com base na razão entre a média 
total dos pares pela variância entre as amostras, 
excluindo-se a duplicata. Consideram-se, como 
referência, os elementos que a partir deste 
cálculo, atinjam um valor máximo de 30. 

Para todos os elementos testados, concluiu-
se que existe uma diferença significativa entre 
a amostra de rotina de alguns elementos e 
sua respectiva duplicata. Com isso, os dados 
analíticos considerados confiáveis foram: Al, As, 
Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, La, 

Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Rb, Sb, Sc, Sn, 
Sr, Ta, Tb, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Yb, Zn  e  Zr. Por 
outro lado, alguns elementos possuem valores 
acima do limite e não serão contabilizados para 
a análise multifatorial: Ag, Hf, Nb, S, Se e Te.

O elemento Ta foi desprezado no cálculo da 
variância devido ao elevado valor da duplicata 
estar comprometendo o mesmo.

XVII.6.3.2 - Processamento e Interpretação dos 
Dados

O enfoque principal no tratamento, 
processamento e interpretação dos dados 
é a identificação das anomalias de fósforo e 
as suas associações. Assim, os dados foram 
avaliados realizando estatística descritiva, matriz 
de correlação, análise univariada e análise 
multivariada. 

Assim, o resumo estatístico elencado na 
tabela XVII.6 pode ser dividido em duas formas 
principais de análise, onde se destacam: medidas 
que nos dá a ideia de onde se encontra o centro 
de distribuição, computados através das médias, 
da moda e da mediana e; a outra forma, que 
nos dá a descrição da variabilidade dos dados, 
através do desvio padrão e do intervalo inter-
quartil. 

O que chama atenção na tabela é o valor 
máximo de Ba e P que se encontra na faixa de 
10.000ppm. Porém, o primeiro elemento possui 
média geométrica inferior ao segundo. 

Como nem sempre é evidente ou fácil 
identificar as zonas de anomalias, ou mesmo, 
definir o limite que separa valores anômalos dos 
normais, procurou-se realizar esta determinação 
com base em métodos não-paramétricos através 
da classificação do IQR (Inter Quartil Range).

A figura XVII.33 mostra, através do Box-Plot, 
a distribuição dos teores dos elementos em 
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ELEMENTO % pares 
válidos VarTEC/DAD  ELEMENTO 

% 
pares 

válidos 
VarTEC/DAD 

Ag_ppm 0,03 161,9834711  Nb_ppm 1,00 254,8747826 
Al_% 1,00 28,75454687  Ni_ppm 1,00 6,392517615 
As_ppm 1,00 6,855393905  P_ppm 1,00 2,010825977 
Ba_ppm 1,00 2,540767456  Pb_ppm 1,00 6,645374915 
Be_ppm 1,00 5,802240865  Rb_ppm 1,00 11,78850116 
Bi_ppm 1,00 9,002807472  S_% 0,40 20,74468085 
Ca_% 1,00 0,370317038  Sb_ppm 1,00 3,445577649 
Cd_ppm 1,00 2,489334925  Sc_ppm 1,00 11,75660133 
Ce_ppm 1,00 16,45437093  Se_ppm 0,03 #DIV/0! 
Co_ppm 1,00 6,728592679  Sn_ppm 1,00 6,875283615 
Cr_ppm 1,00 18,48509934  Sr_ppm 1,00 0,784369508 
Cs_ppm 0,87 13,12095032  Ta_ppm 0,97 333,7590827 
Cu_ppm 1,00 4,20796259  Tb_ppm 1,00 26,03621679 
Fe_% 1,00 7,284643654  Te_ppm 0,60 35,84264523 
Ga_ppm 1,00 7,705262317  Th_ppm 1,00 15,08474995 
Hf_ppm 0,63 1,500191816  Ti_% 1,00 8,652032772 
In_ppm 1,00 10,5661435  Tl_ppm 1,00 15,85110361 
K_% 1,00 2,109254412  U_ppm 1,00 8,762898911 
La_ppm 1,00 14,66182987  V_ppm 1,00 3,941138481 
Li_ppm 1,00 2,762506295  W_ppm 1,00 23,1396399 
Lu_ppm 1,00 18,81034864  Y_ppm 1,00 21,34735418 
Mg_% 1,00 0,874419209  Yb_ppm 1,00 11,67742291 
Mn_% 1,00 5,980283674  Zn_ppm 1,00 3,423365491 
Mo_ppm 1,00 1,550596664  Zr_ppm 1,00 10,38912522 
Na_% 1,00 31,68125954     

 

Tabela XVII.5 - Resultado da análise de variância dos pares de duplicata de campo. Em vermelho os elementos 
com resultados insatisfatórios.

relação aos valores correspondentes dos quartis 
de 25%, 50%, 75% e 97,5%.  Para o fósforo, os 
valores estão associados da seguinte forma: 

a) Faixas do background: 25% - corresponde 
ao Q1 e contém ¼ dos dados associados até o 
limite de 468 ppm e representam os valores 
de alto background; 50% - corresponde ao Q2 
ou mediana e contém a metade dos dados 
que estão situados até o limite de 734,5 ppm 
e corresponde à faixa do background; 75% - 
corresponde ao Q3 e representam ¾ dos dados 

situados no limite de 1.251 ppm e representam 
o baixo background;

b) Faixas de Anomalias: UIF – conhecida como 
Upper Inner Fence sendo determinada a partir da 
expressão de Q3+1,5xIQR e contém valores até 
2.425 ppm, enquadrando-se no primeiro limiar 
geoqúmico; UOF – conhecido como Upper Outer 
Fence é determinada pela expressão Q3+3xIQR 
e contém os valores a partir de 3600ppm e faz 
parte do 2° limiar geoquímico; valores maiores 
que este teor são considerados como 1° limiar.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

840

  
N Vál% <30% 

PV MG MH 
QUARTIS 

Moda Freq. 
Moda Mín Máx Desv.Pad 

Q1 Q2 Q3 Q3-Q1 Q3+1,5*AIQ Q3+3,0*AIQ 

Ag 10 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,010000 714,0 0,0 2,3 0,2 
Al 100   5,1 5,0 4,6 5,1 5,8 1,2 7,5 9,3 5,050000 9,0 1,0 9,6 0,9 
As 100   12,7 11,3 9,0 12,0 18,0 9,0 31,5 45,0 8,000000 74,0 2,0 55,0 6,9 
Ba 100   248,4 221,9 166,0 239,5 343,0 177,0 608,5 874,0 163,0000 9,0 92,0 10000,0 421,7 
Be 100   2,4 2,3 2,0 2,4 2,7 0,7 3,8 4,8 2,200000 71,0 0,4 6,0 0,6 
Bi 100   0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,4 0,6 0,230000 54,0 0,1 0,8 0,1 
Ca 100   0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,7 Multiple 44,0 0,0 15,0 2,0 
Cd 100   0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,7 1,1 0,120000 48,0 0,0 2,7 0,3 
Ce 100   57,0 55,5 50,7 57,9 65,1 14,4 86,7 108,4 Multiple 3,0 12,8 115,0 11,7 
Co 100   8,8 8,6 7,5 8,8 10,4 2,9 14,8 19,1 9,100000 22,0 3,4 36,6 2,6 
Cr 100   29,9 29,2 26,0 30,0 34,0 8,0 46,0 58,0 28,00000 70,0 8,0 66,0 6,6 
Cs 64 X 4,6 4,1 2,5 6,0 7,0 4,5 13,8 20,5 2,500000 283,0 2,5 16,0 2,4 
Cu 100   19,2 18,4 15,5 18,8 23,2 7,7 34,8 46,3 16,10000 13,0 7,2 158,2 9,6 
Fe 100   2,9 2,9 2,6 2,9 3,3 0,7 4,4 5,5 2,570000 11,0 0,6 6,0 0,5 
Ga 100   15,4 14,8 12,8 15,4 18,4 5,6 26,8 35,2 Multiple 15,0 3,3 31,1 3,9 
Hf 69 X 0,5 0,0 0,0 2,4 3,4 3,4 8,4 13,5 0,010000 249,0 0,0 8,2 1,8 
In 100   0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,040000 205,0 0,0 0,1 0,0 
K 100   1,2 1,1 0,9 1,2 1,7 0,9 3,0 4,3 0,870000 14,0 0,2 7,3 0,9 
La 100   30,9 29,9 28,2 31,9 35,5 7,3 46,5 57,4 33,00000 15,0 5,8 60,6 6,7 
Li 100   108,0 102,4 85,0 103,5 134,0 49,0 207,5 281,0 92,00000 19,0 39,0 455,0 43,4 
Lu 100   0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1 0,6 0,8 0,340000 45,0 0,1 1,0 0,1 
Mg 100   0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,2 0,9 1,2 0,270000 34,0 0,1 5,3 0,5 
Mn 100   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,060000 131,0 0,0 0,5 0,0 
Mo 100   2,0 1,4 0,9 2,1 3,9 3,0 8,4 12,9 0,710000 15,0 0,4 21,6 2,5 
Na 99   0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,020000 183,0 0,0 0,6 0,1 
Nb 100   10,0 8,7 7,2 9,8 14,6 7,4 25,7 36,8 7,600000 20,0 1,7 84,6 6,8 
Ni 100   21,9 21,6 19,6 21,7 24,5 4,9 31,9 39,2 20,40000 19,0 13,8 47,0 3,8 
P 100   784,3 586,4 468,0 734,5 1251,0 783,0 2425,5 3600,0 Multiple 4,0 95,0 10000,0 1217,1 

Pb 100   43,1 37,0 27,5 41,3 62,2 34,7 114,3 166,3 23,40000 7,0 6,4 500,1 46,5 
Rb 100   73,1 68,3 58,4 71,4 91,1 32,7 140,2 189,2 Multiple 5,0 12,2 310,7 30,0 
S 63 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,005000 293,0 0,0 0,1 0,0 

Sb 100   1,3 1,1 0,8 1,5 2,1 1,3 4,0 6,0 0,550000 10,0 0,3 8,5 1,0 
Sc 100   10,2 9,8 8,1 10,4 12,6 4,5 19,4 26,1 7,900000 16,0 2,5 27,1 3,0 
Se 1 X 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,000000 786,0 1,0 3,0 0,1 
Sn 100   2,9 2,6 2,3 2,9 3,6 1,3 5,6 7,5 2,300000 49,0 0,7 40,4 1,8 
Sr 100   41,9 34,5 26,1 33,6 55,7 29,6 100,1 144,5 28,50000 8,0 13,7 695,4 78,5 
Ta 96   0,7 0,3 0,3 0,7 1,7 1,4 3,8 5,9 0,025000 31,0 0,0 64,7 3,8 
Tb 100   0,7 0,6 0,5 0,7 0,8 0,3 1,2 1,7 0,710000 23,0 0,1 1,9 0,2 
Te 48 X 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,025000 409,0 0,0 5,5 0,4 
Th 100   9,4 9,1 8,0 9,5 11,1 3,1 15,8 20,4 10,00000 26,0 2,3 25,2 2,5 
Ti 100   0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,4 0,5 0,290000 76,0 0,1 0,5 0,1 
Tl 97   0,6 0,2 0,5 0,7 0,8 0,3 1,3 1,9 0,010000 21,0 0,0 2,8 0,3 
U 100   2,8 2,7 2,4 2,8 3,3 0,9 4,7 6,0 2,500000 60,0 0,8 9,2 0,8 
V 100   54,4 52,5 44,0 54,0 66,0 22,0 99,0 132,0 43,00000 33,0 17,0 114,0 15,2 
W 100   2,1 1,8 1,5 2,0 2,8 1,3 4,8 6,7 1,500000 46,0 0,2 20,2 2,0 
Y 100   23,8 23,1 20,8 24,5 27,5 6,7 37,6 47,6 Multiple 11,0 4,7 58,0 5,7 

Yb 100   2,4 2,3 2,1 2,4 2,7 0,6 3,6 4,5 2,300000 81,0 0,6 5,7 0,5 
Zn 100   88,6 73,7 53,0 84,0 138,0 85,0 265,5 393,0 46,00000 16,0 8,0 881,0 91,3 
Zr 100   144,4 78,9 129,1 148,2 179,2 50,1 254,4 329,5 134,6000 5,0 0,3 333,9 48,0 

 

Tabela XVII.6 - Resumo estatístico das variáveis analisadas.
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Figura XVII.33 - BoxPlot dos elementos analisados.

A partir desta determinação de anomalias, 
fez-se a distribuição espacial do teor de fósforo. 
A figura XVII.34 mostra a distribuição com altos 
teores formando um trend no sentindo NNE-
SSW, na parte inferior da área. Evidencia-se que 
não é um ponto isolado de teores elevados, é 
um conjunto de altos teores que tornam esta 
zona potencialmente favorável à ocorrência de 
fosforitos.

Como se pode observar nesta figura, a 
distribuição dos altos valores de fósforo na parte 
sul da área, em geral, acompanha os limites da 
subunidade Lapão, indicando que esta litofácies 
possui maior potencial à ocorrência de depósitos 
fosfáticos no alvo 1. Porém, na parte norte, os 

teores de fósforo são menores, mais baixos, de 
modo geral são amostras com teores de cerca de 
1200 ppm.

Para obter uma análise estatística entre o 
fósforo e os outros elementos foi construída 
a matriz de correlação com o objetivo de 
evidenciar os principais elementos que podem 
estar a ele correlacionados (Tabela XVII.7).  Em 
um sentido amplo, ao analisar a matriz, observa-
se que existem algumas variáveis que são 
positivamente correlacionadas com o fósforo, 
como o Sr e Mn. Outras apresentam variáveis 
não muito relacionadas como o Al, As, Cr, dentre 
outros.
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Figura XVII.34 - Mapa de distribuição do Fósforo na área Alvo 1.
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Tabela XVII.7 - Matriz de correlação das variáveis analisadas na área Alvo 1.

Toda a avaliação anterior atende aos requisitos 
de uma análise univariada e bivariada. Porém, 
procurou-se verificar nesta etapa  as associações 
existentes entre os  elementos, tendo como 
base uma análise multivariada. Esta pode ser 
resumida como toda técnica estatística que 
simultaneamente analisam múltiplas medidas 
sobre indivíduos ou objetos sob investigação 
(Hair Jr., 2005). 

Um dos tipos de análise multivariada é 
a análise fatorial que fornece a base para a 
redução de dados por meio de escalas múltiplas 
ou escores fatoriais. Para este caso, a rotação 
foi realizada pelo método Varimax que pode ser 
considerado como o mais popular dos métodos 
de rotação fatorial ortogonal, concentrando-
se na simplificação das colunas sem uma 
matriz fatorial. Geralmente, considerado 
superior a outros métodos de rotação fatorial 

ortogonal para conseguir uma estrutura fatorial 
simplificada (Hair Junior, 2005).

A aplicação desta técnica serve para verificar 
associações de variáveis que nos permita 
observar quais são as interpretações litológicas 
contidas dentro do contexto local (Andriotti, 
1989).    

Para o cálculo das análises fatoriais não 
foram retirados os Outliers, porém, foram 
excluídos aqueles elementos reprovados 
nos testes de duplicata e réplicas, conforme 
avaliados anteriormente. Os dados foram 
logtransformados e os resultados gerados dos 
Eigenvalues indicam que os seis fatores gerados 
têm um percentual de 9,41% no primeiro fator, 
3,23% no segundo, 4,36% no terceiro, 2,49% 
no quarto, 1,81% no quinto e 1,94% no sexto 
(Tabela XVII.8). A figura XVII.35 mostra o mapa 
dos fatores no Alvo 1.
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O primeiro fator apresenta uma correlação 
positiva mais evidente entre as variáveis Y, 
La, Ce, Yb, Sc, Th, U, Fe e Al. O Ca apresenta 
uma correlação levemente negativa com 
estes elementos, pois ele é mais facilmente 
transportado. 

O segundo fator exibe uma correlação entre 
o P, o Sr e o Ca, que sugere a presença de apatita 
ou de fosfatos secundários provenientes de 
alteração da mesma.

No terceiro fator, observa-se que o Zn, o Pb, 
o Mo e Sb têm forte correlação entre si e têm 
correlação positiva com quase todos os demais 
elementos (com exceção do Ca, que apresenta 
uma correlação negativa muito baixa). Estes 
dados indicam a possível concentração dos 
minerais metálicos no solo correspondente às 
ocorrências mineralógicas da unidade Lapão, 
que de acordo com Oliveira et al. (1993),  
apresenta oxidações de níveis sulfetados 

Tabela XVII.8 - Resultado da análise fatorial do Alvo 1.

(minerais primários eram pirita, esfarelita e 
galena)  intercalados com rochas carbonáticas 
e fosfáticas. Estas observações são confirmadas 
pelas observações de campo realizadas neste 
trabalho. De acordo com Oliveira et al. (1993), 
a composição mineralógica de gossans da 
Subunidade Lapão em Irecê,  consiste em 
goethita, hematita, quartzo e minerais da família 
alunita-jarosita e teores anômalos em Zn, Pb, Ag 
e As. De acordo com o autor, o Zn está associado 
aos óxi-hidróxidos de ferro e o Pb forma minerais 
da família de alunita-jarosita.

O fator quatro relaciona os elementos Ta 
e W, devido ao fato de terem comportamento 
geoquímico semelhante. O fator cinco apresenta 
correlação entre o Mg e o Ca, que pode ser 
oriundo de dolomitas presentes na rocha. A 
relação do Rb e do K no sexto fator sugere a 
presença de argilominerais.
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XVII.6.4 - Área Alvo 2

A prospecção geoquímica de solo da área 
Alvo 2 de Umburanas contabilizou 144 amostras 

de campo distribuídas em uma malha regular 
com espaçamento médio de 100m nos sentidos 
Norte-Sul e Leste-Oeste (Figura XVII.36). 

Figura XVII.36 - Mapa de amostragem da coleta de Solo no Alvo 2 da área de Umburanas.

XVII.6.4.1 - Processamento e interpretação dos 
dados

XVII.6.4.1.1 - Avaliação da variância

Não foi possível testar a confiabilidade dos 
resultados analíticos de forma eficaz através das 
duplicatas de campo em virtude da quantidade 
não ter sido significativa e, também, pelo fato de 
não haver réplicas de laboratório. Mesmo assim, 
foi realizado o coeficiente de variação (CV%=σ/ ), 
onde σ é o Desvio Padrão e   é a Média sobre os 
valores de um par de duplicatas de campo.

Os dados apontam as seguintes variações: a) 
elementos com variação menor que 20%: S,Nb, 

Sr, Th, Cd, Ce, Lu, Ti, Yb, Bi, Tb, Sn, W, La, Al, 
Sc, Ga, Fe, As, In, Mn, Y, Zn; b) elementos com 
variação entre 21 e 50%: U, Ni, V, Ta, Co, Cr, Pb, 
Na, Mo, Cu, Rb, Ba, Tl, Ca, Mg, Sb; c) elementos 
com variação maior que 50%: Be, Hf, Ag, K, P, Zr, 
Cs, Li. 

XVII.6.4.1.2 - Análise Univariada

Não obstante, aos resultados analíticos das 
144 amostras, buscou-se determinar trechos 
anômalos com métodos não paramétricos a 
partir de estatística robusta através do IQR 
(Inter Quartil Range). Esta determinação é 
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extremamente importante para a indicação de 
possíveis mineralizações nas suas proximidades. 
Antes disso, um passo necessário foi o de 
verificar os valores válidos (“N válidos”), ou seja, 
os elementos com mais de 25% de suas análises 

menores que o limite de detecção. Estes foram 
excluídos da análise estatística (Tabela XVII.09). 
Com isso, os elementos excluídos da análise 
foram: Cs (50%), Ge (99,31%), Re (100%), Se 
(98,61%) e Te (59,03%).

Tabela XVII.9 - Estatística univariada das amostras de solo do alvo 2, com destaque (amarelo) do elemento P.

Sendo assim, com base no software Statistica, 
foram calculadas para todos os elementos as 
medidas de tendência central e de variabilidade 
(Quadro XVII.1), onde estão listados: as médias, 
moda, mínimo, máximo, variância, desvio padrão 
e também os quartis.

XVII.6.4.1.3 - Análise estatística para o  P

A figura XVII.37 mostra, através do Box-Plot, 

a distribuição dos teores de P em relação aos 
valores correspondentes dos quartis de 25%, 
50%, 75% e 97,5%.  Para o fósforo, os valores 
estão associados da seguinte forma: 

a) Faixas do background: 25% - corresponde 
ao Q1 e contém ¼ dos dados associados até o 
limite de 366 ppm e representam os valores de 
alto background; 50% - corresponde ao Q2 ou 
mediana e contém a metade dos dados que estão 
situados até o limite de 513 ppm e corresponde 
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à faixa do background; 

75% - corresponde ao Q3e representam ¾ 
dos dados situados no limite de 725 ppm e 
representam o baixo background;

b) Faixas de Anomalias: UIF – conhecida como 
UpperInnerFence determinada a partir da 
expressão de Q3+1,5xIQR contém valores 

até 1.263 ppm, enquadrando-se no primeiro 
limiar geoquímico; UOF – conhecido como 
UpperOuterFence é determinado pela expressão 
Q3+3xIQR contém os valores a partir de 1.802 
ppm e faz parte do 2° limiar geoquímico; valores 
maiores que 2.879 ppm são considerados como 
1° limiar.

Figura XVII.37 – Gráficos do fósforo, onde A) Histograma; B) Box Plot.

A matriz de correlação foi realizada entre 
todos os elementos. Como o interesse foi buscar 
alguma correlação com o fósforo, construiu-se a 
tabela XVII.10 que ilustra os valores encontrados.  

De maneira geral, não há forte associação do 
fósforo com outros elementos indicando, em 
grande parte deles, uma correlação negativa, 
exceto apenas com os elementos Ca e S.

ELEMENTOS 

Zr_ppm -0,73 Lu_ppm -0,62 Ta_ppm -0,42 Rb_ppm -0,05 Ba_ppm 0,44 
Ti_% -0,71 Tb_ppm -0,61 Pb_ppm -0,42 K_% -0,01 Ag_ppm 0,46 
Al_% -0,66 Yb_ppm -0,60 In_ppm -0,41 Li_ppm -0,01 Cd_ppm 0,49 
Hf_ppm -0,65 Sc_ppm -0,57 Co_ppm -0,37 Na_% -0,01 Mg_% 0,52 
Th_ppm -0,65 V_ppm -0,55 Sb_ppm -0,37 Cs_ppm 0,03 Be_ppm 0,55 
Ce_ppm -0,65 U_ppm -0,54 Sn_ppm -0,31 Tl_ppm 0,07 Sr_ppm 0,65 
La_ppm -0,63 W_ppm -0,53 As_ppm -0,17 Mn_% 0,21 Ca_% 0,79 
Ga_ppm -0,63 Fe_% -0,52 Te_ppm -0,12 Cu_ppm 0,24 S_% 0,91 
Bi_ppm -0,63 Y_ppm -0,51 Cr_ppm -0,11 Se_ppm 0,28     
Nb_ppm -0,62 Mo_ppm -0,44 Ni_ppm -0,05 Zn_ppm 0,30     

 

Tabela XVII.10 - Correlação dos elementos analisados com o fósforo.

O cálcio (0,79) e o enxofre (0,91) apresentaram 
os maiores valores de correlação, que podem 
estar relacionados da seguinte forma: no caso 
do enxofre, sabe-se que ele é reconhecido como 
um nutriente importante, junto com o N, P e o 

K, no desenvolvimento da agricultura onde há 
a aplicação de fertilizantes durante o processo 
produtivo. Com isso, a correlação alta pode 
indicar um processo de adubagem do solo por 
parte da atividade agrícola. 
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Mas ao realizar uma análise, através do 
Scatterplott, percebeu-se que a correlação alta 
foi impulsionada, no caso do cálcio, pela presença 
de valores elevados dentro de uma determinada 
quantidade de amostras (Figura XVII.38). No 

caso do enxofre, existe uma quantidade relativa 
de amostras repetidas com teores elevados para 
este elemento. Este fator também contribuiu 
para a elevação da correlação.

Figura XVII. 38 - A) Correlação entre cálcio e fósforo associado ao Box Plot; B) Correlação entre enxofre e 
fósforo associado ao Box Plot.

Para tentar elucidar estas questões, tentou-
se checar ainda mais o grau de correlação entre 
estes elementos (Ca/S com o P) através do 
coeficiente de correlação de Spearman que que 
busca correlacionar os dados de duas variáveis 
através de um ranking, com base na seguinte 
fórmula: 

Onde di=diferença entre cada posto de valor 
correspondente; e n = o número de pares dos 
valores. A alternativa serve para, no lugar de 
correlacionar o seu conjunto de valores, realizar 
o cálculo com base na ordem das observações. 

Assim, o resultado apontou para Ca (0,65) 
e S (-0,35). No primeiro caso, confirma-se a 
associação do fósforo com o cálcio e, no segundo 
caso, descarta-se a possibilidade de associações 
com o enxofre.

Considerando que a disposição dos valores 
anômalos para P segue a distribuição dos níveis 
estromatolíticos, a possibilidade dos valores 
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anômalos estarem associados  à mineralizações 
de fosfato não pode ser descartada.

XVII.6.4.1.4 - Interpolação dos dados de fósforo

A amostragem de 144 pontos 
georreferenciados de solo foi realizada em um grid 
uniforme com espaçamento de 100x100 metros, 
abrangendo uma área de aproximadamente 1,25 
km². Este método de amostragem é bastante 
simples, pois com os softwares existentes o 
procedimento de interpolação que buscam uma 
melhor representação de determinados teores é 
facilitado (Figura XVII.39).

O modelamento da variabilidade espacial 
dos dados de geoquímica do solo foi essencial 
para se obter um melhor entendimento de 
determinadas faixas de anomalias dos teores 
de fósforo. Para isso, o método utilizado foi 
de Mínima Curvatura, pelo fato de gerar uma 
superfície mais suavizada,  reproduzindo os 
valores da variável.  
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Com base no resultado, percebe-se que existe 
uma considerável continuidade da distribuição 
dos pontos de anomalia no sentido E-W, com 
certo arranjo de alguns pontos mais elevados 
variando entre 900 e 3200 ppm. 

A aplicação de adubos nas lavouras, durante 
longo período de tempo, tende a aumentar 
a concentração de P e K na superfície do solo, 
especialmente na semeadura direta sem 
revolvimento do solo (Eltzet al., 1989; Schicket 
al., 2000).  Isto proporciona aumento das 
concentrações desses nutrientes tanto na água 
quanto nos sedimentos presentes na enxurrada. 
Observações feitas na imagem de satélite 
indicam que a área que tem pixels mais escuros 
faz parte de uma zona de captação de duas 
drenagens que são influenciadas por atividades 
agrícolas ao longo do seu curso indicando falsas 

anomalias (setas vermelhas no mapa).

Após a interpolação dos dados, fez-se a 
inserção da amostragem de geoquímica de 
rocha (Figura XVII.40). Verifica-se que, de modo 
geral, os teores de P2O5 não apresentam valores 
representativos, exceto os três pontos com 
teores de 4,83%, 3,11% e 2,79% de P2O5. Nota-se 
que apesar de poucos resultados positivos para 
P2O5 em rocha, existe certa correlação entre os 
resultados mais anômalos em solo e rocha.

Ressalta-se também que correlação alta entre 
P e S pode indicar fortemente um processo de 
adubagem do solo por parte atividade agrícola; 
a dinâmica do fósforo em solos de várzea é 
extremamente influenciada pelos ciclos de 
umedecimento e secagem a que estão expostos 
estes solos quando sob cultivo (Figura XVII.41).

Figura XVII.39 - Mapa de isoteores de fósforo em amostras de solo. Setas em vermelho indicam possibilidade 
de expansão de amostragem para maior investigação dos alvos.
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Figura XVII.40 - Mapa de isoteor do fósforo em amostras de solo e, de P2O5 em amostras de rocha.

Figura XVII.41 - Mapa de Cobertura Vegetal e Uso e do Solo (MMA, 2010).
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XVII.7 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

No alvo 1 ocorre uma faixa de direção 
meridiana, com cerca de 8 km de extensão, 
onde estão presentes litofácies com estruturas 
estromatolíticas, apresentando enriquecimento 
em fosfato. As faciologias estromatolíticas 
estão presentes, às vezes, no topo Unidade 
Nova América, porém mais frequentemente, na 
subunidade Lapão eminentemente dolomítica. 

Os estromatólitos são de dois tipos principais 
e se distinguem principalmente pelo tamanho 
das colunas com estruturas semelhantes às 
descritas por Srivastava & Rocha (2002) na 
fazenda Arrecife. Segundo os referidos autores, 
estromatólitos de maior porte pertenceriam 
aos supergrupos Kussillida e Conophitonidana 
pela classificação de Raaben ou segundo Logan 
et al.(1964) seriam considerados tipo SH. As 
análises químicas realizadas por eles mostraram 
teores de P2O5 inferiores a 3,5%.

Os estromatólitos de menores dimensões 
exibem similaridades com os supergrupos 
Gymnosolenida e Kussiellida (Raaben, 1969), 
para estes os resultados das analises químicas, 
segundo os referidos autores, mostram teores 
por vezes superiores a 30% de P2O5.

Nesta faixa as litofácies contendo 
estromatólitos ocorrem formando biohermas, 
na forma de colônias isoladas  ou ainda 
como camada tipo biostroma de espessuras 
submétricas com estromatólitos colunares 
de pequeno porte, intercaladas a dolomito 
finos. Apesar da continuidade lateral da faixa 
com estruturas estromatolíticas, os níveis 
estratigráficos podem ser distintos; como ocorre 
na mineralização da região de Irecê (Pufahl com. 
verbal). 

Neste levantamento inicial não se constatou a 
presença de níveis expressivos de estromatólitos 

fosfáticos do tipo Jurussania (Supergrupo 
Gymnosolenida), como ocorre nos fosforitos de 
Irecê. Todavia a presença de vários horizontes 
contendo estromatólitos amplia a possibilidade 
de ocorrer níveis fosfáticos.

 A análise das litofácies da Unidade Nova 
América e Subunidade Lapão sugerem presença 
de vários pulsos de variação da lâmina d’agua, 
durante a sedimentação. Este fato é reforçado 
pela presença de estruturas estromatolíticas de 
maior porte formadas inicialmente numa lâmina 
d’água mais profunda (submaré a intermaré) 
que passam na porção superior a compartilhar o 
desenvolvimento com colônias de estromatólitos 
de menor porte, formados em zonas mais rasas 
(intermaré) (Pufahl com. verbal).

O levantamento aerogeofísico e terrestre 
evidencia altos valores de potássio no topo 
da subunidade Lapão. Esta assinatura pode 
ser proveniente da intercalação do arenito 
feldspático que ocorre na área. 

Os altos valores de urânio e de P encontrados 
no levantamento geoquímico de solo, parte sul 
do alvo 1, podem refletir a presença de níveis 
estromatolíticos fosfáticos. Esta associação 
não ficou bem definida, necessitando de mais 
estudos a sul do alvo 1. Os elevados valores de 
P2O5 encontrados nas litofácies estromatolíticas 
deste alvo abrem uma perspectiva importante 
para a área. 

No alvo 2 os resultados da prospecção 
geoquímica de solo sugerem que existe uma 
continuidade da distribuição dos pontos de 
anomalia no sentido E-W, com certo arranjo de 
alguns pontos mais elevados variando entre 900 
e 3200 ppm. Os valores de P2O5 encontrados 
nas amostras das litofácies neste alvo não se 
mostraram tão significativos quanto no alvo 1, 
tornando o Alvo 2 menos promissor.

A partir dos trabalhos executados recomenda-
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se o mapeamento na escala 1:100.000 das folhas 
que complementam a Bacia de Irecê, visto que 
os trabalhos atuais são de escala inadequada 
para melhor definição das litofácies presentes. 

A área apresenta ainda potencialidade para 
mineralizações de barita, principalmente nas 
faciologias dolomitizadas da Subunidade Lapão.

Recomenda-se em trabalhos posteriores a 
execução de sondagem para verificação em 
subsuperfície da espessura e possível repetição 
de litofácies estromatolíticas fosfáticas.
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XVIII.1 - INTRODUÇÃO

XVIII.1.1 - Justificativa e Objetivo 

Entre os estados de São Paulo e Paraná 
foi selecionada uma área para a pesquisa de 
fosfato sedimentogênico, no âmbito de rochas 
sedimentares do Grupo Itaiacoca, no Vale do 
Ribeira, envolvendo a área de exposição deste 
Grupo nas folhas Itararé e Vila Branca (Figura 
XVIII.1). A área está inserida no domínio tectônico 
do Cinturão Ribeira, Província Mantiqueira 
(Almeida et al. 1977, 1981), especificamente no 
Terrenos Apiaí (conforme definição de Faleiros, 
2008).

As discussões sobre a estratigrafia, tempo de 
deposição e desenvolvimento são frequentes 
entre os pesquisadores que estudam o Terreno 
Apiaí. Os principais questionamentos decorrem 
se o Terreno Apiaí estaria relacionado ao 
Mesoproterozoico, Meso-Neoproterozoico e até 
mesmo Neoproterozoico, e quanto a definição 
de seu ambiente tectônico (Hasui et al., 1975, 
1984; Soares, 1987; Souza, 1990; Fiori, 1992; 
Campanha and Sadowski, 1999; Reis Neto,1994; 
Siga Júnior et al., 2003). 

O Grupo Itaiacoca constitui uma sequência 
de rochas com grande variedade litológica, 
englobando rochas vulcânicas, siliciclásticas e 
carbonáticas. Analisando-se diversos trabalhos 
e apesar das complicações estruturais, percebe-
se para este grupo uma sucessão geral que 
se inicia com rochas clásticas, seguidas por 
vulcanossedimentares e rochas químico-
pelíticas (Trein et al. 1985; Theodorovicz et al. 
1986; Souza, 1990; Reis Neto, 1994; Prazeres 
Filho et al. 1998).

A idade do Grupo Itaiacoca ainda é um assunto 
que exibe controvérsias. De uma maneira 
geral são observadas idades brasilianas para o 
metamorfismo e intrusões graníticas associadas 

(650 Ma, 630Ma, 608Ma, e 590Ma) (Cordani & 
Bittencourt, 1967; Cordani & Kawashita, 1971; 
Prazeres Filho et al. 2003). Pela presença de 
Conophyton, Fairchild (1977) sugeriu que a 
sedimentação teria se dado entre 1.700 e 850 Ma. 
Idades obtidas por Reis Neto (1994) apontaram 
para deposição no Mesoproterozoico.

Especificamente sobre o Grupo Itaiacoca, 
Soares (1987) interpreta parte desta sequência 
como associada a ambiente marinho raso 
depositado em ambiente plataformal. Siga Júnior 
et al. (2009), através de estudos geológicos-
geocronológicos  divide o Grupo em duas 
principais sequências de idades distintas: (1) a 
primeira interpretada como uma plataforma 
carbonática com idade mínima de deposição no 
final do Mesoproterozoico ao Neoproterozoico 
(1030-908Ma) que ele chamou de Sequência 
Itaiacoca e outra caracterizada por sedimentos 
clásticos depositados no Neoproterozoico (645–
628 Ma), denominada por ele como sequência 
Abapã. 

Desde 2009 a CPRM vem desenvolvendo 
trabalhos de mapeamento nesta região que 
culminaram com o desenvolvimento desta 
pesquisa para fosfato. Pela deposição em 
ambiente compatível com a geração de depósitos 
de fosfato e considerando a oportunidade 
em aproveitar os dados e os trabalhos de 
mapeamento geológico/geoquímico da Folha 
Itararé, com resultados geoquímicos anômalos 
para P no Grupo Itaiacoca, desenvolvidos na 
área pela CPRM (Rodrigues & Caltabeloti, 2012), 
é que os trabalhos neste Grupo foram propostos. 

O objetivo desse estudo foi descobrir algum 
indício/ocorrência de mineralização de fosfato 
nas rochas do Grupo Itaiacoca que afloram na 
região das Folhas Itararé, 1:100.000 (SG.22-X-
B-I) e Vila Branca, 1:50.000 (SG.22-X-B-IV-1). 
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Figura XVIII.1 – Localização da área pesquisada no contexto geológico regional do Cinturão Ribeira, Terreno 
Apiaí (modificada de Faleiros, 2008).
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XVIII.1.2 - Métodos e Dados Físicos de Produção

O trabalho consistiu em etapa de campo 
para reconhecimento geológico juntamente 
com a equipe de mapeamento geológico da 
Folha Itararé e coleta de amostras de rocha 
de unidades geológicas potenciais. As coletas 
foram concentradas nas Formações Água Nova e 
Bairro do Campos.  Utiliza-se também a análise 
e interpretação dos dados de sedimento de 
corrente obtidas no mapeamento geológico da 
folha Itararé (Rodrigues & Caltabeloti, 2012) e 
da folha Vila Branca (Brumatti, inédito).

Foi realizada a análise e interpretação de 
dados químicos obtidos por meio de coleta 
de rochas. As coletas foram efetuadas sobre 
rochas metapelíticas e rochas carbonáticas, 
que eventualmente apresentam estruturas 
estromatolíticas.

Foram coletadas e analisadas 68 amostras 

de rocha distribuídas numa área de 480 km² na 
folha Itararé e de 80 km² na folha Vila Branca.

XVIII.2 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

XVIII.2.1 - Localização e Vias de acesso

A área está localizada no sul do estado de São 
Paulo e nordeste do estado do Paraná. A região 
da pesquisa abrange os municípios de Itapirapuã 
Paulista, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de 
Itararé, Itararé, Nova Campina, todos no estado 
de São Paulo, e Sengés e Doutor Ulysses, no 
estado do Paraná. 

A principal via de acesso se dá através do 
estado do Paraná e da rodovia PR-092, que liga a 
cidade de Curitiba até a divisa do estado de São 
Paulo. A via de acesso principal pelo estado de 
São Paulo é a rodovia SP-258 (Figura XVIII.2).

Figura XVIII.2 – Mapa de localização da área pesquisada.
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XVIII.2.2 - Aspectos Fisiográficos

XVIII.2.2.1 - Clima e Vegetação

A área está sob um clima temperado, 
mesotérmico brando, com temperaturas 
médias entre 10º e 15ºC, super úmido, sem 
uma estação seca definida (IBGE, 1978). Grande 
parte da região perdeu a vegetação natural, 
sendo substituída por extensas áreas de 
reflorestamento com pinus e eucalipto. Resta 
pouco vestígio da vegetação original de Floresta 
Ombrófila Mista (Floresta de Araucária) (IBGE, 
2004).

 XVIII.2.2.2 - Morfologia e Hidrografia

Á área de estudo, geomorfologicamente, 
está inserida no Planalto de Paranapiacaba, no 
domínio dos Cinturões Móveis Neoproterozoicos 
(IBGE, 2006). Essa região apresenta alta 
dissecação, topos alongados e em cristas, 
vertentes retilíneas, convexas e côncavas, vales 
em “V”. A direção morfológica geral é NW/SE 
(MINEROPAR; UFPR, 2006). Os principais rios 
que correm na área são rio Claro, rio Itararé, 
rio Pirituba, rio Itapirapuã, rio do Feital, rio do 
Fumal, rio Marrecas e rio Figueira. A direção 
das drenagens principais é NW/SE com aspecto 
dendrítico.

XVIII.3 - CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A área avaliada está inserida no contexto 
regional do Cinturão Ribeira, Terreno Apiaí, 
limitada a sudoeste, próxima a cidade de Ponta 
Grossa, e a norte, nas proximidades da cidade 
paulista de Itapeva, por rochas da Bacia do 
Paraná.

O Terreno Apiaí nesta região é caracterizado 
por sequências de rochas supracrustais meso 

a neoproterozoicas do Supergrupo Açungui 
(Formação Água Clara e Grupo Itaiacoca), 
suítes graníticas intrusivas ediacaranas (Três 
Córregos e Cunhaporanga) e possíveis relictos 
do embasamento (Complexo Apiaí-Mirim) 
(Rodrigues & Caltabeloti, 2012).

As porções reliquiares do embasamento 
estão associadas à Suíte Granítica Três Córregos, 
correspondendo a migmatitos de composição 
granítica a granodiorítica.

A Formação Água Clara, de idade 
mesoproterozoica (idade U/Pb em metabasitos 
de 1593 – 1477 Ma, Weber et al., 2004), foi 
interpretada por Fiori (1990) e Kops (1994) 
como relacionada a ambiente de águas rasas, 
plataforma continental e com vulcanismo básico 
e ácido associado. Esta formação foi dividida, 
nesta região, por Rodrigues & Caltabeloti (2012) 
em: a) Unidade de Xistos (contendo algumas  
intercalações de mármores, calssilicáticas e 
quartzitos), b) Unidade de Quartzitos e; c) 
Unidade de Xistos Vulcânicos.

O Grupo Itaiacoca, objeto desta pesquisa, 
compreende uma sequência de rochas 
metavulcanossedimentares de baixo grau 
metamórfico que ocorre em uma faixa de direção 
NE-SW, de idade meso a neoproterozoica, 
fortemente afetadas por zonas de cisalhamento 
rúpteis/dúcteis, conforme definido nos últimos 
trabalhos de Siga Júnior et al. (2009). Essas rochas 
também são intrudidas pela granitogênese 
ediacarana, principalmente pelo magmatismo 
granítico da Suíte Cunhaporanga (Rodrigues & 
Caltabeloti, 2012).

Definir o empilhamento estratigráfico 
do Grupo Itaiacoca é algo extremamente 
complexo. Inúmeras colunas estratigráficas 
foram propostas para o grupo, mas sem 
nenhum grande consenso sobre qual seria a 
mais correta ou confiável. A principal dificuldade 
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em definir um empilhamento para essas rochas 
é a deformação sofrida pela unidade com 
dobramentos e cisalhamentos intensos. Além 
disso, existe o grau de alteração e ausência de 
continuidade lateral dos afloramentos.   

Considera-se neste trabalho o arranjo 
estratigráfico adotado pela CPRM Rodrigues & 
Caltabeloti (2012) na Folha Itararé para o Grupo 
Itaiacoca, onde foram adotadas cinco formações 
para o grupo.  São utilizadas as denominações 
de Souza (1990) e Reis Neto (1994) para o 
empilhamento estratigráfico dessas unidades e 
utilizados dados geocronológicos atuais (Quadro 
XVIII.1). 

A Formação Água Nova é caracterizada 
por metassedimentos terrígenos, ocorrendo, 
localmente, intercalações de rochas com 
associações carbonáticas. Esta unidade foi 
correlacionada por Souza (1990) a um ambiente 
oceânico de plataforma continental. Esta unidade 
aparece com maior ocorrência na porção central 
da Folha Itararé. Está em contato tectônico com 

as outras unidades litológicas e em discordância 
angular erosiva com os sedimentos da Bacia do 
Paraná. Constitui-se predominantemente por 
metarritmitos finos com bandamento contínuo, 
caracterizados por alternância centimétrica de 
metassiltitos e metargilitos e menos frequente, 
metarenitos, com laminações, estratificações 
plano-paralelas e dobras convolutas (slump), 
por vezes preservadas. Intercalam metamargas 
e metacalcários, por vezes apresentando 
estruturas primárias preservadas, como camadas 
estratificadas e níveis oolíticos. Parte dos filitos 
desta formação é aproveitado economicamente 
na indústria cerâmica. Análises químicas 
realizadas por Moreto (2006) apresentam 
teores sempre menores que 0,08% P2O5 para 
as áreas exploradas. Localmente são destacados 
metarenitos e metaconglomerados polimícticos 
subordinados.

A unidade de Metabásicas está representada 
por pequenos corpos mapeáveis caracterizados 
como basaltos subalcalinos toleíticos, com idade 
de cristalização entre 1030-908 Ma (Siga Júnior 
et al. 2009).

A Formação Serra dos Macacos está 
caracterizada por quartzitos/metarenitos 
puros, granulação fina a muito fina, com ampla 
distribuição na região estudada, que constituem 
corpos estreitos e alongados que sustentam 
diversas serras (Rodrigues & Caltabeloti, 2012). 
Esta formação foi atribuída por Souza (1990) a 
um ambiente praial (linha de costa). Localmente 
ocorrem níveis métricos conglomeráticos 
monolíticos.

A Formação Bairro dos Campos está 
caracterizada por mármores (essencialmente 
dolomíticos) com intercalações de metamargas 
(filitos carbonáticos e calcifilitos), maciços ou 
localmente bandados, com níveis alternados de 
espessura centimétrica sugerindo estratificação 

 

Grupo 
Itaiacoca 

Formação Abapã 

Unidade Terrígena: 
Predomínio de metapelitos e 
metarritmitos, 

ardósias e filitos, 
intercalações de 
metarenito. 

Unidade de xistos: 
predomínio de sericita 
xistos, subordinadamente 
ocorrem clorita-sericita 
xistos e filitos. 

Unidade de metarenito: 
Metarenitos feldspáticos, 
metarcóseos 

e metavulcânicas. 

Formação Bairro dos Campos 

Metadolomitos e 
metacalcários 

intercalados a calcifilitos e 
filitos carbonáticos. 

Formação Serra dos Macacos 
Quartzitos de granulação 
fina a muito fina 

Unidade de Metabásicas Metabasitos 

Formação Água Nova 

Metapelitos e metarritmitos, 

ardósias e filitos, 
intercalações de metarenito 
e metacalcários 

Quadro 1 - Rodrigues & Caltabeloti (2012) adaptado 
de Souza (1990) e Reis Neto (1994).
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original, geralmente apresentado granulação 
fina. Idade Pb-Pb obtida em carbonatos 
indicaram uma idade de sedimentação/
diagênese ou possível evento metamórfico em 
1123 ± 350 Ma (Reis Neto, 1994). As estruturas 
primárias preservadas incluem ondulações 
(ripples) geradas por corrente ou ondas, oólitos 
e pisólitos, estratificações/laminações cruzadas 
e estruturas estromatolíticas colunares.

Sallun Filho & Fairchild (2004) descreve 
três morfotipos estromatolíticos colunares 
identificados no Grupo Itaiacoca (Proterozoico), 
na região ao sul de Itapeva, São Paulo. O mais 
comum é atribuível a Conophyton por sua 
laminação coniforme e zona axial. Os outros 
dois morfotipos, de laminação marcadamente 
convexa mas não coniforme, diferem entre 
si em tamanho, silhueta e ramificação. O 
crescimento diferenciado dos estromatólitos 
nos dois biohermas é atribuído a diferenças na 
luminosidade e/ou profundidade.

A Formação Abapã constitui uma sequência 
com intercalação de rochas metassedimentares 
com metavulcânicas e metavulcanoclásticas, 
com predominância de metarenitos arcoseanos, 
subdividida por Rodrigues & Caltabeloti (2012) 
em 3 unidades: a) Xistos; b) Metarenitos/
Metarcóseos e; c) Terrígena, com metapelitos e 
metarritmitos finos. 

Não existem muitos estudos sobre o ambiente 
deposicional das rochas do grupo. Petri e Suguio 
(1969) definem o ambiente deposicional da maior 
parte do grupo como marinho de plataforma 
continental rasa. Na região de Bom Sucesso (SP), 
Hachiro et al. (1992)  colocam os metacalcários 
como barras supostamente associadas a recifes 
estromatolíticos de mar aberto depositados 
em plataforma costeira. Para Fairchild (1977) 
os biohermas estromatolíticos sugerem um 
ambiente de águas calmas e sublitorâneas para 
os carbonatos do grupo.  

Figura XVIII.3 – Mapa com localização das ocorrências de estromatólitos (modificado de Teodorovicz et al., 
1986 apud Sallun Filho et al., 2013)
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XVIII.3.1 - Geologia da área 

O estudo se concentrou nas rochas das 
Formações Água Nova e Bairro do Campos. Essas 
formações são caracterizadas por intercalações 
de rochas metapelíticas e metacalcários, que 
têm deposição em ambiente compatível com a 
geração de depósitos de fosfato.

Na formação Água Nova existe uma 
predominância de rochas metapelíticas. 
Localmente ocorrem intercalações de rochas 
metacalcárias, principalmente mármores 
dolomíticos e metamargas. A litologia 
principal da unidade são metarritmitos finos 

(filitos), com bandamento contínuo. Ocorre a 
alternância de metassiltitos, metargilitos e, em 
menor expressão, metarenitos. As estruturas 
sedimentares principais são laminações plano-
paralelas e estratificações plano-paralelas. 

Na Formação Bairro dos Campos ocorre o 
inverso. Existe uma predominância de rochas 
metacalcárias com intercalações de níveis de 
rochas metapelíticas carbonáticas. A litologia 
principal é de mármores dolomíticos, de cor 
cinza, de aspecto maciço e homogêneo. É comum 
a presença de sulfetos (pirita) disseminados 
na matriz. É comum a ocorrência de estruturas 
estromatolíticas colunares.

Figura XVIII.4 – A) Contato entre arenitos da Formação Furnas e filitos da Formação Água Nova. B) Detalhe 
de metarritmitos finos (filitos), com bandamento contínuo. C) Afloramento em corte de estrada de filitos. D) 
Lentes de mármore dolomítico.
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Figura XVIII.5 – A) Detalhe de mármore dolomítico com estruturas estromatolíticas B) Detalhe de filito 
carbonático com bandamento. C) Detalhe de mármore dolomítico com estruturas estromatolíticas, em parede 
de uma jazida de rocha ornamental no município de Doutor Ulysses (PR). D) Detalhe de mármore dolomítico 
com presença de piritas, em parede de uma jazida de rocha ornamental no município de Doutor Ulysses (PR). 

XVIII.4 -  INTERPRETAÇÕES DOS DADOS

XVIII.4.1 -  Interpretação dos dados obtidos da 
análise das rochas 

As amostras de rocha foram analisadas pelo 
SGS Geosol Laboratórios LTDA. Foram analisadas 
68 amostras pelo método de fusão com 
metaborato de lítio (ICP OES e ICP MS). 

A distribuição dos valores obtidos para o 
fósforo podem ser observadas no gráfico de box 
plot. (Figura XVIII.6)

Nenhum ponto de rocha amostrada obteve 
valores elevados para fósforo, o valor mais 
elevado ficou em 0,31% de P2O5. Consideram-se 
valores maiores que 3% de P2O5 para áreas com 

provável potencial econômico para a exploração 
de fósforo.

As amostras com valores mais altos estão 
localizadas ao norte da cidade de Bom Sucesso 
de Itararé, aproximadamente a 3 km da área 
urbana do município, seguindo pela estrada 
pavimentada que liga o município a SP-258.

As amostras foram coletas em um afloramento 
contínuo de rocha em corte de estrada de 
aproximadamente 2 km. Foram coletadas 12 
amostras ao longo desse perfil. Ocorre uma 
predominância dos valores encontrados mais 
elevados de fósforo (P2O5) na porção sul do perfil, 
próximo ao contato com a Formação Bairro 
dos Campos. Os valores diminuem próximo ao 
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contato com as rochas da bacia do Paraná.  

Outra amostra com resultado pouco mais 
elevado para P2O5 está localizada no município 
de Sengés (PR), a nordeste do distrito de Ouro 
Verde e sudoeste do distrito de Pinhalzinho, 
distante 3,5 km deste, acessada por estrada sem 
pavimento de tráfego permanente. A amostra foi 
coletada em corte de estrada. A amostra obteve 

o segundo valor mais elevado para fósforo 
de todas as coletas, 0,29%.  O afloramento é 
composto por rochas metapelíticas alteradas. 
As rochas pertencem a Formação Bairro dos 
Campos.  No seu entorno, a cerca de 2 km de 
distância, foram coletadas três amostras com 
valores extremamente baixos pra fósforo.

Figura XVIII.6 –  Box Plot da distribuição dos valores de P em %.

XVIII.4.2 -  Processamentos e interpretação 
dos dados obtidos da análise do sedimento de 
corrente

XVIII.4.2.1- Folha Itararé

Para auxiliar o trabalho de identificação 
de áreas anômalas foi utilizado o trabalho de 
Geologia e Recursos Minerais da Folha Itararé 
realizado pela CPRM (Rodrigues & Caltabeloti, 
2012). Neste trabalho foram programadas 197 

amostras de sedimento de corrente, sendo 
17 duplicatas, para o levantamento geológico 
regional da folha.

 Para a identificação de bacias anômalas, 
dentro da área de interesse, foram separadas 
apenas as coletas realizadas em bacias que 
atravessassem total ou parcialmente as rochas 
do Grupo Itaiacoca.  Portanto foram selecionadas 
84 amostras para auxiliar a identificação de 
anomalias dentro da área de interesse.
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Através da analise do Box Plot da distribuição 
dos dados (Figura XVIII.7), foram consideradas 
anômalas as bacias com valores 0,03% de P ou 
equivalente a 300 ppm. Foi excluída apenas 
para a análise estatística a amostra que obteve 
valor de 0,44%, considerada extremamente 
elevada em relação às demais. Das 83 amostras 
selecionadas 5 foram consideradas anômalas, 
sendo 3 com valores muito elevados para fósforo 
(>0,036) e duas com valores altos (de 0,03 até 
0,036).  Esses pontos anômalos resultaram 
na identificação de 6 bacias anômalas (Figura 
XVIII.8).

Não foi observada uma relação direta entre 
pontos de  coleta de rocha e as estações de 
coleta de sedimento de corrente (Figura XVIII.9).  
As rochas que tiveram valores mais altos de 
P2O5, não foram coletadas em bacias de valores 
anômalos.

As amostras de rochas com valores maiores 
para fósforo, podem ser separadas em duas 
áreas distintas: 

A área 1 está localizada praticamente sobre 

Figura XVIII.7  –  Box Plot da distribuição dos valores de P em %.

um divisor de águas (Figura XVIII.10), portanto 
as rochas desse perfil podem influenciar os 
valores de fósforo em três bacias distintas, a 
oeste, leste e sul, da área de coleta de rocha. 
A bacia oeste tem valores baixos de fósforo 
(entre 0,009 e 0,018%), a coleta do sedimento 
de corrente foi realizada a aproximadamente 
5 km de distância da área 1.  A bacia leste tem 
valores médios de fósforo (entre 0,018 e 0,03%) 
e a coleta do sedimento de corrente foi feita em 
aproximadamente 2,5 km do perfil de rocha com 
anomalia de fósforo. A bacia que fica a sul da 
área 1 tem valores muito altos de fósforo, acima 
de 0,36% e a estação de coleta do sedimento de 
corrente está a 3 km do perfil de rocha em que 
se obteve os valores maiores mais elevados para 
fósforo. 

A área 2 está localizada numa bacia de 
valores médios de fósforo. O ponto de coleta de 
rocha está distante 3,5 km da estação de coleta 
de sedimento de corrente. As bacias no entorno 
tem valores baixos de fósforo (Figura XVIII.11).
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Figura XVIII.8  –  Distribuição das bacias dividas em classes, ao longo da área de estudo.
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Figura XVIII.9  –  Distribuição dos pontos de coleta de rocha nas bacias dividas em classes. 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

869

Figura XVIII.10  –  Área 1: Perfil de pontos onde ocorreram coletas de rocha, destacando os valores de P2O5.
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Figura XVIII.11  –  Área 2: Pontos onde ocorreram coletas de rocha, destacando os valores de P2O5.
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XVIII.4.2.2 - Folha Vila Branca

Para auxiliar o trabalho de identificação 
de áreas anômalas foi utilizado o trabalho de 
Geologia e Recursos Minerais das Folhas Vila 
Branca e Ribeira realizada pela CPRM (Brumatti, 
inédito). Neste trabalho foram programadas 
197 amostras de sedimento de corrente, sendo 
17 duplicatas, para o levantamento geológico 
regional da folha.

Para a identificação de bacias anômalas, 
dentro da área de interesse, foram separadas 
apenas as coletas realizadas em bacias que 
atravessassem total ou parcialmente as 
rochas do Grupo Itaiacoca.  Portanto, foram 
selecionadas 12 amostras para auxiliar a 
identificação de anomalias dentro da área 
de interesse. Como o número de amostras 
selecionadas foi extremamente reduzido, não 
foi realizada nenhuma análise estatística desses 
dados. Foram consideradas anômalas as bacias 
que tiveram valores idênticos aos definidos para 
a Folha Itararé.

XVIII.5 -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos mostram valores 
baixos para fósforo. Isso indica que, dentro da 
área de estudo, não foi identificada nenhum 
indício de áreas com potencial para a ocorrência 
de  mineralizações significativas  de fosfato. As 
amostras de rocha apresentaram resultados 
muito baixos para fósforo. Os maiores valores 
variaram entre 0,15 e 0,31% de P2O5. Como o 
valor médio de fósforo para a região é muito 
baixo, essa concentração de valores elevados 
indica apenas um enriquecimento de P2O5 nestes 
pontos.

Das sete bacias com valores elevados a 
muito elevados para fósforo, 3 foram coletadas 
sobre rochas graníticas, bacias da borda leste 

do estudo (Figura XVIII.8). Portanto estas bacias 
mesmo que contemplem rochas do Grupo 
Itaiacoca, podem ter valores elevados de fósforo 
simplesmente por influência de um valor de 
background elevado nos granitos em relação 
às rochas do grupo Itaiacoca.  O mais provável, 
portanto é que essas bacias não são anômalas se 
for considerado que a fonte de valor de fósforo 
é o granito.

 Agrupando as duas bacias com valores 
elevados para fósforo, de cor laranja (Figura 
XVIII.8),  a área chega a, aproximadamente, 
20 km². As duas coletas de rocha feitas nesta 
área, no estudo regional, apresentaram valores 
baixos para fósforo (Figura XVIII.9). Como a 
área anômala tem um tamanho significativo 
(Abram, 2011) e foram coletadas apenas duas 
amostras no setor teria que ser feito um  follow 
up na região para comprovar a significância 
dessa anomalia em termos de mineralização de 
fósforo. 

A bacia anômala, com valores muito elevados, 
ao norte da figura XVIII.8, tem uma área pequena 
de apenas 8 km². A bacia localizada no nordeste 
da área (Figura XVIII.8) tem apenas 3,6 km², mas 
pode ter seu valor elevado por influência das 
amostras de valor alto para fósforo coletadas 
na região próxima. As coletas foram realizadas, 
praticamente, sobre um divisor de águas (Figura 
XVIII.10), podendo assim ter influenciando essa 
bacia anômala. Mas como a bacia tem uma área 
muito pequena é pouco provável que ocorra 
alguma mineralização significativa na região.

 Como a estratigrafia do Grupo Itaiacoca é 
extremamente complexa não se pode eliminar 
a possibilidade de existir alguma mineralização 
de fosfato na região, ou mesmo em outras 
regiões onde ocorram as rochas do Grupo. 
Mas nesse estudo, que englobou uma área de 
aproximadamente 60 km², não foi encontrado 
nenhum indicio considerável disso ocorrer.
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XIX. 1 - INTRODUÇÃO

XIX.1.1 - Considerações Iniciais

Antes de falarmos sobre a busca de novas 
fronteiras para a pesquisa de fosfato na Amazônia 
Oriental, é preciso saber da importância e 
da necessidade que este bem mineral e os 
fertilizantes têm para a humanidade, e o efeito 
que os mesmos vêm causando nas economias 
mundiais. Neste caso, estão enumeradas três 
importantes razões para se entender isto: (i) 
aumento da população mundial; (ii) diminuição 
das terras cultiváveis por pessoa e; (iii) aumento 
da riqueza em economias emergentes. No 
primeiro caso, conforme discutido no primeiro 
capítulo, estima-se que a população do mundo 
deverá ultrapassar 9,0 bilhões em 2045, 
destacando-se a Ásia que atualmente representa 
cerca de 60% do crescimento populacional 
anual do mundo. À medida que a população 
mundial aumenta a demanda por fertilizantes 
continuará a crescer a um ritmo consistente. No 
segundo caso, considera-se que a quantidade de 
terras cultiváveis no mundo inteiro por pessoa 
diminuiu quase pela metade desde 1960. As 
previsões atuais é que essa quantidade continue 
diminuindo a um ritmo mais rápido devido ao 
aumento da população por todo o mundo. Com 
a redução e a escassez dessas áreas cultiváveis 
a demanda por fertilizantes certamente 
aumentará, na tentativa dos produtores rurais 
de reabastecerem o solo com nutrientes. Por fim, 
com o crescimento da riqueza das economias 
emergentes, como China, Índia e Brasil, o desejo 
de uma dieta mais variada, inclusive com a 
inserção e o crescimento da cultura dos ditos 
orgânicos, significa que a produção de alimentos 
vai aumentar. O aumento da demanda por 
alimentos vai ter um efeito positivo sobre a 
demanda por fertilizantes, como fosfato. Isso 

pode ser traduzido pelo crescimento destes 
países, como por exemplo, o atual PIB da China 
que totaliza 5,8 trilhões de dólares e é esperado 
chegar a 10 trilhões de dólares em 2015 (Evans, 
2012).

 

XIX.1.1.1 – Histórico da pesquisa de fosfato no 
estado do Pará

As primeiras notícias da presença de fosfato 
na Bacia do Amazonas deve-se a Carozzi et al. 
(1973). Desde aquela época se passava pela 
carência deste insumo em nosso país. Então, 
a partir de 1974, a CPRM deu início aos seus 
estudos na busca de jazidas deste bem mineral.

No período de 1975 a 1977, a CPRM, 
no âmbito da Superintendência Regional 
de Belém – SUREG-BE em convênio com o 
Departamento Nacional de Produção Mineral - 
DNPM, realizou o Projeto Sulfetos de Altamira 
– Itaituba (Macambira et al. 1977), que gerou 
as primeiras informações sobre o fosfato nesta 
região. A pesquisa teve um caráter regional, na 
qual foram identificadas amostras com teores 
de P2O5 entre 1% e 10%, e teor máximo de e 
19% (Macambira, 1978). As ocorrências foram 
observadas nas sequências definidas como 
Formações Trombetas (Ordovicio-devoniana), 
Maecuru, Ererê e Grupo Curuá (unidades 
devono-tournaisianas), e  Formações Monte 
Alegre, Itaituba e Nova–Olinda (Carbonífero ao 
Permiano). Neste trabalho Macambira (1978) 
concluiu que o Grupo Curuá englobava um maior 
número de ocorrências e os mais importantes 
teores. Esse projeto contribuiu para o avanço do 
conhecimento de mineralizações fosfáticas na 
Bacia do Amazonas.

No final da década de 90, a CPRM volta a 
levantar informações sobre o assunto e em 
2001, através do periódico Insumos Minerais 
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para Agricultura - PIMA (Rezende, 2001), publica 
uma síntese sobre o conhecimento existente nos 
estados do Pará e Amapá, citando  os depósitos, 
ocorrências e indícios, da Bacia do Amazonas, 
sem gerar dados novos.

Daquela época até meados da década passada  
não tinham sido realizadas mais pesquisas em 
projetos da CPRM na região (considerando-
se dados novos oficiais). No entanto com a 
mudança do mercado, devido à necessidade 
do fosfato principalmente para a produção da 
agroindústria mundial, a intensa busca de novas 
áreas pelas empresas de mineração começou a 
se consolidar, bem como a reavaliação daqueles 
depósitos já conhecidos pelos pesquisadores.

No Pará, o depósito da Serra de Maicuru 
(magmatogênico), a norte da Bacia do Amazonas 
(pertencente a Vale e inserido na área da 
RENCA), depósitos supergênicos do nordeste do 
estado como Sapucaia e Itacupim (projeto Rio 
Bonito-PA e Trauíra –MA  da empresa  Rio Verde 
Minerals/B&A Mineração), e mais recentemente 
o depósito de Santana do Araguaia no sudeste 
(Mbac), vem despontando no cenário regional.

Na bacia do Amazonas novas ocorrências 
sedimentares de fosfato, foram encontradas no 
norte da Bacia do Amazonas, região de Monte 
Alegre, com teores de 2,65 a 27,78%  P2O5, teor 
médio de 13,5%, também associados ao Grupo 
Curuá, conforme definido na porção sul da bacia 
(Talon Metals Corp., in Abram et al. 2011, p.88).

A partir de 2010, dando continuidade às 
pesquisas de fosfato no Brasil, foi implementada 
uma nova fase de trabalho (Fase II), realizada no 
âmbito do Projeto Fosfato Brasil. Dentro desta 
nova fase, a SUREG-BE iniciou a pesquisa atual 
entre os municípios de Altamira e Itaituba, 
borda sul da Bacia do Amazonas, e Monte Alegre 
e Alenquer, borda norte desta mesma bacia, 
todas dentro do âmbito do estado do Pará. Este 

trabalho teve como objetivo geral a avaliação do 
potencial mineral destas áreas para fosfato de 
origem sedimentar.

Neste trabalho, além da interpretação 
de dados geofísicos aéreos conhecidos e 
levantamentos geofísicos terrestres, foi realizada 
a prospecção geoquímica e o mapeamento 
geológico de detalhe.

XIX.1.1.2 - Justificativa e Objetivo

A maioria dos depósitos econômicos de 
fosfatos do mundo, cerca de 80%, ocorrem em 
rochas sedimentares, em geral conhecidas como 
rochas fosfáticas e fosforitos, apresentando 
teores de  P2O5 que variam de 3 até 45%. Os 
principais minerais de minério desses depósitos 
é o carbonato-fluorapatita, francolita, e a 
fluorapatita criptocristalina, também conhecida 
por colofana. A maior parte dos fosforitos 
está associada a rochas siliciclásticas finas e 
químicas, como folhelhos negros, cherts e rochas 
carbonáticas, sejam em margens continentais 
antigas ou atuais e bacias epicontinentais. 
Destacam-se os depósitos do Neoproterozoico, 
localizadas na China, na bacia de Yangzi, os do 
Permiano, relacionados a Phosphoria Formation, 
e os depósitos cretáceos a paleógenos, no  norte 
da África, como os depósitos do Marrocos e 
Algéria, e os da Florida nos Estados Unidos. 

Constatada a relevante associação dos 
fosfatos com depósitos de origem sedimentar, 
conhecidos mundialmente, o Projeto Fosfato 
Brasil foi lançado com o objetivo principal de 
ampliar as reservas brasileiras de fosfato, através 
da avaliação do potencial para novos depósitos 
incluindo não só os magmáticos, mas também 
os sedimentares, principalmente tomados pela 
possível correlação mundial destes últimos 
com as rochas presentes nas principais bacias 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

879

sedimentares brasileiras.

Na região Norte, já com a presença de poucos 
depósitos amplamente conhecidos e divulgados 
na bibliografia, sentia-se a falta de informações 
mais concretas e atualizadas em torno de 
depósitos de origem sedimentar.

Considerando as informações conhecidas 
sobre os indícios e ocorrências de fosfato nas 
seções paleozoicas das bacias intracratônicas 
brasileiras,  tendo como exemplo a Bacia 
do Parnaíba (estados do Maranhão e Piauí), 
reveladas pelo Projeto Fosfato de São Miguel 
Tapuio (Oliveira e Barros, 1976), justificava-
se que na Bacia do Amazonas fosse reeditado 
um novo trabalho onde o principal alvo das 
investigações seriam as rochas sedimentares 
principalmente do Paleozoico desta bacia. 

Com base no exposto, em 2010, iniciaram-se 
os trabalhos do Projeto Fosfato Brasil no estado 
do Pará através da SUREG-BE, com a proposta de 
se encontrar novas áreas potenciais de forma a 
ampliar as reservas nacionais.

Vale a pena ressaltar, que a CPRM usou 
desta vez artifícios tecnológicos como imagens 
de sensores e mapas de aerogeofísica não 

utilizados em trabalhos anteriores na região, 
da mesma forma a prospecção geoquímica em 
sedimentos de corrente e solo visando o P, e 
que estas ferramentas foram de fundamental 
importância para a otimização  do planejamento 
das atividades e para a delineação de zonas 
mineralizadas.

Os trabalhos planejados tiveram como 
objetivos específicos:
• Mapeamento e reconhecimento das principais 
unidades estratigráficas da Bacia do Amazonas 
relacionadas com as potenciais áreas de interesse 
do fosfato, utilizando bases cartográficas (Tabela 
XIX.1) em escala de 1:100.000 correspondendo 
a folhas parciais abaixo listadas:

• Seleção das principais áreas alvo para 
detalhamento geológico e geoquímico, com 
auxílio também da geofísica quando existente.

• Atualização de mapa geológico dos alvos e 
litológico da principal área mineralizada na 
escala de detalhe. 

• Criação de coluna estratigráfica identificando 
os setores mineralizados e suas correspondentes 
litologias nos alvos mais promissores. 

•  Delimitação das áreas com maior potencial de 

Identificação Nome da carta MI
SB-21-X-B-I sem nome 718
SB-21-X-B-II sem nome 719
SA-21-X-D-V ALENQUER 422
SA-21-X-D-VI INGLÊS DE SOUZA 423
SA-22-Y-C-II IGARAPÉ CEARENSE 592
SA-22-Y-C-III AGRÓPOLIS BRASIL NOVO 593
SA-22-Y-D-I ALTAMIRA 594
SA-22-Y-D-II BELO MONTE 595
SA-21-Z-D-V IGARAPÉ ONÇA 652
SA-21-Z-D-VI QUILOMETRO DUZENTOS E QUARENTA 653
SA-22-Y-C-V ILHA GRANDE DO IRIRI 655
SB-21-X-A-II CAPITUÃ 716

Tabela XIX.1 – Identificação das cartas utilizadas no projeto.
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mineralizações fosfáticas na bacia, utilizando-
se métodos de interpretação geoquímica com 
estatística robusta , com a geração de bacias 
potenciais, e através da correlação geofísica x 
rocha x mineralização, além de considerar as 
características sedimentológicas e mineralógicas 
dos afloramentos.

•       Proposição da gênese da mineralização 
baseada no estudo das fácies mineralizadas, 
utilizando as ferramentas de petrografia, 
palinografia, difratometria de raios X (DRX) e 
microscopia eletrônica de varredura (MEV).

XIX.1.1.3 - Metodologia 

XIX.1.1.3.1 - Etapa Preliminar

Na etapa preliminar realizou-se o 
levantamento bibliográfico dos dados geológicos 
e geofísicos disponíveis, principalmente dos 
projetos da CPRM, Petrobras, ANP, DNPM, além 
de informações de relatórios e trabalhos ainda 
não publicados.

Além desses foram realizados trabalhos 
regionais de prospecção geoquímica de 
sedimento de corrente e concentrado de bateia. 
Estes foram executados na porção Sul da Bacia 
do Amazonas entre as cidades de Altamira e 
Itaituba, na abrangência de 11 folhas 1:100.000 
ao longo da BR-230, pela Brasil Explorer – 
Consultoria e Serviços em Exploração Mineral a 
serviço da CPRM. Nesta atividade a metodologia 
utilizada foi baseada na Instrução Normativa no 
09 da CPRM, porém de um modo geral, tanto 
as amostras geoquímicas de  sedimento de 
corrente quanto aquelas de concentrado de 
peneira/bateia, foram coletadas em ambientes 
considerados adequados. Em algumas ocasiões 
teve-se dificuldade de encontrar cascalhos 
ou mesmo areia grossa para a coleta dos 
concentrados de peneira/bateia.Com base nas 

informações colhidas foi possível organizar o 
desenvolvimento do trabalho nos seguintes 
passos:

• Reconhecimento regional da geologia da 
Bacia do Amazonas no âmbito do estado do 
Pará, realizado através das diversas publicações 
e utilizando principalmente, como base para 
interpretações e organização dos trabalhos 
de campo, as publicações de Macambira et al. 
(1977), Macambira et al. (1978), Cunha, Melo 
e Silva (2007), Vasquez e Rosa-Costa (2008) e 
Matsuda et al. (2010).

• Reconhecimento regional dos principais 
projetos aerogeofísicos e as suas respostas no 
âmbito das áreas de interesse no estado do 
Pará. Dentro dos quais foram vistos: Projeto 
Jari - Rio Negro Leste II (1978) e Projeto Sul do 
Pará (1974), respectivamente com linhas de voo 
espaçadas de 2000 m e 4000 m.

• Interpretação inicial dos dados bibliográficos e 
dos sensores remotos coletados para a definição 
e elaboração do plano de pesquisa a ser 
adotado. Nesta etapa, foi determinada a seleção 
de alvos preliminares a partir de áreas livres de 
requerimento de pesquisa ou alvará de pesquisa 
junto ao DNPM.

• Preparação de mapa geológico integrado 
preliminar dos locais mais propícios à 
pesquisa de fósforo, utilizando além dos 
recursos cartográficos das bases bibliográficas 
consultadas, também quando disponíveis 
imagens dos sensores: SAR, LANDSAT, ALOS e 
GEOCOVER.

XIX.1.1.3.2 - Etapa Avançada

Os trabalhos de campo foram realizados quase 
sempre no período do verão amazônico, entre 
os meses de agosto e novembro de cada ano. 
Sempre utilizando como recurso carros do tipo 
pick-up 4X4 traçadas e reduzidas e, quando 
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necessário, foram usados barcos de alumínio 
movidos a motor de polpa, canoas de madeira 
movidos a remo ou motor tipo rabeta.

O plano de pesquisa contemplou além do 
mapeamento geológico detalhado dos alvos 
e coleta de amostras de rochas, a inclusão da 
prospecção geoquímica e geofísica (Figura XIX.1), 
realizada na maioria das vezes em conjunto e 
sistematicamente em distâncias que variaram 
de 400 m a 500 m entre as estações,  utilizando-
se sempre as sistemáticas de coleta adotada 
pela CPRM.

A prospecção geoquímica foi realizada através 
da amostragem de solo em horizonte “B” e, por 
vezes, em horizonte “A” para testes envolvendo 
análises espectrais. A coleta de amostras de 
sedimentos de corrente, na sua maioria, ocorreu 
em drenagens perenes mesmo na estação 
mais seca e, em raros casos, a coleta se deu 
na modalidade grota seca, isto é, realizada em 
sedimentos semi-secos do fundo do leito. Em 
ambos os casos para o controle de qualidade 
foram coletadas amostras duplicatas a cada 10 
amostragens e a quantidade coletada por saco 
teve em média 3 kg.

A prospecção geofísica ocorreu através da 
coleta de dados por levantamentos geofísicos 
terrestres executados na maioria dos alvos, 
utilizando o equipamento do tipo cintilômetro 
gama-espectrômetro modelo RS-125. 

Ainda foi realizada nessa etapa toda a parte do 
tratamento dos dados e discussão dos resultados 
que contemplou diversas ferramentas de apoio, 
como:

• Análises petrográficas e mineralógicas: foi 
feita a descrição de lâminas delgadas com 
a utilização de microscópio petrográfico de 
luz transmitida, separação de amostras para 
análises por Difratometria de raios X (DRX), e 
uso do Microscópio Eletrônico de Varredura 
(MEV). Todas as análises acima foram realizadas 
nos laboratórios da CPRM em Belém, com 
exceção da análise de DRX, que foi executada no 
Laboratório de Caracterização Mineral (LCM), do 
Instituto de Geociências da Universidade Federal 
do Pará.

• Análises químicas e mineralometria: foram 
realizadas em amostras de rocha, solo e 
sedimento de corrente, executadas em 
laboratórios especializados da SGSGEOSOL 
em Vespasiano-MG, através dos seguintes 
métodos: ICP/MS - plasma indutivo acoplado 
a espectrômetro de massa, ICP/AES - plasma 
indutivo acoplado a espectrômetro de emissão 
atômica, IMS - espectrometria de mobilidade 
de íons e Fluorescência de raios X (FRX). A 
mineralometria foi realizada em amostras de 
concentrado de minerais pesados no laboratório 
da SGSGeosol, em Brasília-DF.

• Banco de dados e mapas: Os mapas geológicos, 
geoquímicos, geofísicos, perfis e  a interpretação 
dos dados foram realizados  utilizando os 
softwares Arcmap 10, Statistica 10, Oasis 
Motaj 8.2 e Corel Draw 12. Dados coletados e  
resultados de análises alimentaram a base de 
dados do GEOBANK (AFLORA, PETRO, RECMIN e 
FCAMPO).
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Figura XIX.1- Coleta de amostras e de dados geofísicos realizados durante as etapas de campo: A) coleta de 
solo; B) coleta de sedimento de corrente; C) coleta de dados radiométricos em afloramento; D) coleta de 
dados radiométricos em estação de solo; E) coleta de amostra de rocha. 

XIX.1.1.4 - Dados Físicos de Produção

Os dados coletados durante a execução do 
projeto na Bacia do Amazonas foram obtidos 

entre os anos de 2010 e 2013. Na tabela abaixo 
(Tabela XIX.2), tem-se as atividades apresentadas 
na forma de registros decorrentes dos trabalhos 
de campo e laboratório.
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Levantamento geológico km2 3255
Afloramentos descritos quant/aflor 242
Perfil geológico Km 777
Ocorrências minerais descritas quant/ocor 66
Ocorrências minerais P2O5>3% quant/ocor 48
Amostras de rocha quant/amostra 306
Dias de campo quant/dia 192

Levantamento geoq-amostragem Km2 3255
Coletas sedimento de corrente - SC quant/amostra 618
Coletas concentrados de bateia - CB quant/amostra 365
Coletas amostra de solo quant/amostra 981
Dias de campo quant/dia 192

Levantamento magnético km 68
Anomalias  geofísicas checadas unid 8
Levantamento gamaespectométrico km 591
Dias de campo quant/dia 152
Outros_Levant centilométrico km 708

Análises químicas SC quant/amostra 618
Análises químicas solo quant/amostra 981
Análise mineralometrica quant/amostra 365
Análise rocha quant/amostra 302
Difração raio-X (argila) quant/amostra 85
Confecção de lâminas quant/amostra 173
Análise petrográfica quant/amostra 173
Análise paleontológica quant/amostra 11

RESUMO DA PRODUÇÃO PFB-SUREG/BE

Campo 
geofísica

Laboratório

Campo 
mapeamento

Campo 
amostragem/ 
geoquímica

ETAPA ATIVIDADE TOTALUNIDADE

 

Tabela XIX. 2 – Resumo dos dados físicos da produção realizados no Projeto Fosfato Brasil da Bacia do 
Amazonas entre 2010 e 2013 incluindo todas as etapas.

XIX.2 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

XIX.2.1 – Localização e acesso

As áreas propostas para investigação neste 
projeto estão todas dentro do Estado do Pará 
e compreendidas nas folhas Santarém, Belém e 
Tapajós conforme mostra a figura XIX.2.

Localizadas nas porções centro e oeste do 
Estado (figura XIX.3), elas foram escolhidas 
inicialmente com base nos estudos bibliográficos, 
ambientes geológicos e dados de indícios 
conhecidos. No decorrer do projeto, essas 
foram mais bem ajustadas às características das 
formações geológicas encontradas.

Figura XIX.2- Localização das áreas do projeto dentro 
da articulação das folhas 1:1.000.000. 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

884

As áreas estudadas são um total de nove (9) e 
foram designadas Alvos e denominadas a partir 
da base operacional de trabalho, que em todos 
os casos foi a sede do município com melhor 
estrutura e apoio para os serviços (Tabela XIX.3). 
A ausência dos Alvos 8 e 9 desta listagem se dá 
pelo motivo de que os mesmos fazem parte de 
outro projeto em andamento.

Esses alvos estão localizados entre os 
meridianos 51,5o W e 56,5o W e entre os 
paralelos 1o S e 5o S. Os mesmos estão divididos 
em dois subcontextos baseados no eixo 
principal da Bacia do Amazonas. Este eixo que 
é parcialmente segmentado tem uma direção 
próxima de ENE-WSW, além de marcar de forma 
aproximada a parte mais espessa da bacia, 
também a subdivide em dois hemisférios, que 
foram chamados de Flanco Norte, onde estão os 
Alvos 6 e 7, e Flanco Sul onde se encontram os 
demais alvos (Figura XIX.4). 

O acesso aos municípios principais da região 
como Altamira, Itaituba e Santarém se dá, de 
Belém, por via aérea, rodoviária ou hidroviária.

Os alvos do Flanco Norte estão situados na 
borda esquerda do Rio Amazonas e tem acesso 
a partir da cidade de Santarém (na margem 
direita), onde se utiliza a travessia deste rio 
através de balsas, além do uso das rodovias BR-
163, conhecida como Rodovia Cuiabá-Santarém, 
e PA-254, chegando até os municípios de Monte 
Alegre e Alenquer.

Para os alvos do Flanco Sul, situados 
na margem direita do Rio Amazonas e 
compreendidos na região entre os rios Xingu 
e Tapajós, as cidades principais são Altamira, 
mais a leste, e Itaituba, mais a oeste.Podem 
ser acessados por via rodoviária a partir dessas 
cidades através da BR-230, conhecida também 
como Rodovia Transamazônica.

Figura XIX.3 - Localização das áreas do projeto no contexto do Estado do Pará.
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Número do Alvo Nome da Base Simbologia Município(s) Área_km2
Alvo 1 Leste de Itaituba (E-ITA) Aveiro, Rurópolis 670
Alvo 2 Leste de Uruará (E-URU) Uruará, Medicilândia 684
Alvo 3 Leste de Altamira (E-ALT) Vitória do Xingu 296
Alvo 4 Sudoeste de Itaituba (SW-ITA) Itaituba 958
Alvo 5 Norte de Medicilândia (N-MED) Medicilândia 199
Alvo 6 Noroeste de Monte Alegre (NW-MAL) Monte Alegre 160
Alvo 7 Norte de Alenquer (N-ALE) Alenquer 271

Alvo 10 Sul de Placas (S-PLA) Placas, Uruará 161
Alvo 11 Norte de Rurópolis (N-RUR) Rurópolis, Placas 217

Tabela XIX.3 – Lista com a discriminação dos alvos e respectivos municípios de abrangência.

Figura XIX.4 - Localização dos Alvos do projeto no contexto da Bacia do Amazonas e sua infraestrutura logística.

XIX.2.2 - Aspectos fisiográficos

XIX.2.2.1 - Clima e Vegetação

A região oeste paraense é caracterizada 
por apresentar um clima quente-úmido, mas 
dependendo das regiões geomorfológicas, esse 
clima pode apresentar variações locais.

No planalto da Bacia Sedimentar do 
Amazonas a umidade relativa do ar varia 
entre 80% a 90%. As temperaturas médias 
compensadas anuais variam de 25º C a 27º C. 
Essas temperaturas coexistem com um regime 
de precipitação anual que varia de 1.800 mm a 
2.800 mm, regulado por uma nítida distribuição 
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bimodal de chuvas ao longo do ano, onde as 
chuvas abundantes ocorrem entre janeiro e 
julho, e a baixa precipitação fica mais restrita 
entre os meses de agosto a dezembro. Já nas 
Depressões da Amazônia Meridional, mas no 
entorno da área estudada, as temperaturas 
médias compensadas anuais variam de 24º C a 
27º C aliada a precipitações de 800 mm a 1200 
mm mostram chuvas abundantes durante cinco 
a sete meses durante o ano. (Pereira et al., 2007).

A tipologia florestal mais representativa 
na área de estudo é da formação da Floresta 
Ombrófila Densa.

A Floresta Ombrófila Densa estende-se por 
grandes áreas, caracteriza-se por uma mata 
densa e mista, diversificada na sua forma e 
estrutura, que se pode apresentar com cobertura 
florestal uniforme ou com árvores emergentes.

Nesse tipo específico de floresta é onde 
mais se tem marcas da atividade exploratória 
da madeira. Com árvores que chegam a 30 m 
de altura, com troncos retos e bem copados, 
apresenta um grande número de espécies e uma 
boa potencialidade de madeiras por unidade de 
área (Loureiro et al., 2007). 

Com a chegada do homem nessa região deu-
se então o começo da atividade antrópica e 
esta foi intensificada pela abertura da rodovia 
BR-230 (Transamazônica), que inicialmente 
protagonizou a retirada de muitos volumes de 
madeira de forma desordenada.A troca das 
florestas densas por campos e cerrados, hoje 
dão lugar a muitas áreas de mata secundária e 

a atividade agropecuária, incluindo plantações 
de arroz, milho, cacau, soja e espécies utilizadas 
para indústria moveleira.

 

XIX.2.2.2 - Morfologia e Hidrografia

O relevo de modo geral, nessa região centro-
oeste do estado, apresenta altitudes ente 50 m 
e 600 m no sentido das margens a norte e a sul 
do Rio Amazonas. 

Na parte norte há um domínio das rochas 
sedimentares sob a forma de extensos 
chapadões e cuestas. Esta última restrita mais 
às áreas do centro-sul.  Apresentam registros de 
50 m a 200 m de altitude, valores mais comuns 
encontrados nas áreas estudadas pelo projeto. 
Enquanto que, na parte sul, aparecem zonas 
restritas de chapadas em sedimentos, planaltos 
e depressões, com registros altimétricos de 500 
m a 600 m em rochas cristalinas (Figuras XIX.5, 
XIX.6, XIX.7, XIX.8, XIX.9 e XIX.10).

A reunião dos conjuntos de modelados de 
terrenos, que são originados por processos 
geológicos regionais, permite a identificação de 
unidades geomorfológicas, também chamados 
de sistema de relevo. Esses sistemas agrupados 
constituem as regiões geomorfológicas e a 
unificação das regiões resulta nos domínios 
morfoestruturais (Pereira et al., 2007). Na área 
de estudo três domínios morfoestruturais estão 
presentes e são eles: Depósitos Sedimentares 
Quaternários, Bacias e Coberturas Sedimentares 
Fanerozoicas e Crátons Neoproterozoicos. 
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Figura XIX.5 - Relevo e vegetação nos arredores da 
cidade de Altamira a partir de uma vicinal da BR-230, 
com vista das coberturas Fanerozoicas.

Figura XIX.6 - Vista aérea da vegetação no entorno da 
cidade de Itaituba, mostrando o nível de degradação 
das matas ciliares.

Figura XIX.7 - Relevo e vegetação no entorno da 
cidade de Itaituba a partir do topo de uma das 
cuestas do Fanerozoico e ainda com a presença de 
uma pequena mata ciliar preservada.

Figura XIX.8 - Relevo e vegetação no entorno da 
cidade de Monte Alegre a partir da encosta de um 
chapadão dentro da estrutura dômica.

Figura XIX.9 - Relevo e vegetação no entorno da 
cidade de Alenquer a partir da PA-254, mostrando ao 
fundo as chapadas e no primeiro plano o predomínio 
de pastos na região.

Figura XIX.10 - Relevo e vegetação no entorno da 
cidade de Rurópolis a partir de uma vicinal da BR-
230, mostrando ao fundo o pasto avançando sobre 
a vegetação residual restrita ao topo das cuestas do 
Fanerozoico.
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Os Depósitos Sedimentares Quaternários são 
representados pela Bacia Hidrográfica do rio 
Amazonas-Solimões com o rio Tapajós e Xingu 
como os seus principais afluentes. Neste domínio 
estão as áreas de acumulação de sedimentos 
fluviais incluindo planícies e terraços fluviais 
atuais e subatuais interpostos a quase todas as 
unidades geomorfológicas, onde as planícies 
atuais são do Holoceno e os terraços remontam 
ao Pleistoceno. A Planície Amazônica constitui a 
única unidade geomorfológica dessa região.

As Bacias e Coberturas Sedimentares 
Fanerozoicas referem-se aos relevos elaborados 
a partir das rochas sedimentares fanerozoicas 
dos períodos Mesozoico e Paleozoico. Essas 
compreendem modelados de aplainamento 
e dissecados onde predominam os topos 
tabulares e convexos e podem ser representados 
por duas regiões geomorfológicas chamadas 
de Sequências Sedimentares Mesozoicas 
Xingu-Tapajós e Planalto da Bacia Sedimentar 
Paleozoica do Amazonas.

O Domínio dos Crátons Neoproterozoicos, 
na área do projeto, pode se apresentar quase 
sempre em áreas adjacentes com as formações 
paleozoicas estudadas, pois representam as 
áreas predominantes formadas pelas rochas do 
embasamento da Bacia do Amazonas (Figura 
XIX.11)

A este domínio estão relacionados relevos 
edificados em rochas cristalinas (ígneas e 
metamórficas) mais antigas e seus granitóides 
associados, incluindo um vulcano-plutonismo 
posterior (Gatto et al., 2007).  

 As áreas de estudo do projeto sofrem 
influência das bacias hidrográficas de 
importantes rios da região, como o Tapajós, 
Xingu, Curuá, Curuatinga e Cupari e têm próximo 

delas os rios Amazonas, Curua-Una e Iriri. Possui 
também inúmeros igarapés perenes ou não.

Podemos citar aqui os dois rios principais, 
o Tapajós e o Xingu, que nesse caso são as 
referências hídricas principais para as áreas de 
estudo e apresentam-se dentro da grande bacia 
do rio Amazonas como afluentes da margem 
direita deste.

O rio Tapajós possui condições naturais de 
navegabilidade na zona dos conhecidos médios 
e baixo Tapajós (Figura XIX.12). Por outro lado o 
rio Xingu, compreende uma área de 51 milhões 
de hectares, e possui uma extensão aproximada 
de 1.980 km, mas é navegável em apenas 900 km.  
E durante muitos anos esse rio foi a principal via 
de transporte para a cidade de Altamira (Pereira 
et al., 2007) (Figura XIX.13).

Atualmente, o rio Xingu tem instalado em um 
trecho conhecido com “Volta Grande do Xingu”, 
a construção de um dos maiores projetos do 
governo federal no Brasil na geração de energia 
hidrelétrica a partir do uso de reservatório 
com tamanho reduzido (502,8 km2). A Usina 
Hidrelétrica (UEH) de Belo Monte ou somente 
hidrelétrica de Belo Monte, como é conhecida, 
terá potência instalada de cerca de 11.200 MW e, 
quando estiver em funcionamento, se tornará a 
terceira maior do mundo por essa especificação.

Outros dois rios de menor volume, mas 
não menos importantes para a região e 
consequentemente para integração do 
estado, são os rios Maicuru e Curuá, com 
sua foz próxima à cidade de Monte Alegre e 
Alenquer, respectivamente. Estes rios têm 
grande importância para o estudo da geologia 
da Bacia do Amazonas, pois cortam e expõem 
ortogonalmente diversas formações do 
Fanerozoico (Figura XIX.14).
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Figura XIX.11 - Relevo no entorno da cidade de 
Itaituba mostrando o embasamento dentro do 
domínio do Cráton Neoproterozoico.

Figura XIX.12 - Vista do rio Tapajós a partir de 
uma colina de rochas do Fanerozoico, na margem 
esquerda,  a cerca de 35 km a sudoeste da cidade de 
Itaituba.

Figura XIX.13 - Vista aérea da Volta do rio Xingu 
próximo à cidade de Altamira, mostrando um fundo 
formado por banco de areias do Neógeno e rochas 
do embasamento Proterozoico.

Figura XIX.14 - Travessia do rio Curuá próximo à 
cidade de Alenquer em cruzamento com a PA-254. 
Em 2012 se iniciava as sondagens para as fundações 
da nova ponte de concreto. 

XIX.2.3 - Aspectos sócio-econômicos

A região da Amazônia Oriental desde sua 
ocupação pela civilização, que inicia no século 
XVIII ainda pelos portugueses, vem passando por 
complexos problemas fundiários, de organização 
urbana e econômica até os dias de hoje. 

Na década de 70, preocupado com o vazio 
demográfico e na busca pelo desenvolvimento 
da Amazônia, onde na maioria das vezes 
somente era possível chegar através de barco, 
o governo brasileiro promoveu a instalação do 
Programa de Integração Nacional (PIN). Este 

programa estruturou a abertura de um amplo 
sistema rodoviário e distribuição de terras na 
região (Figura XIX.15). Como consequência 
esses problemas supracitados foram ainda mais 
evidentes.

As ações governamentais provocaram grande 
imigração de populações extras regionais para 
esta área, o que acarretou um longo processo 
de disputas de terras e seus recursos naturais. 
Esse processo de disputa foi responsável por 
inúmeros conflitos violentos que ficaram 
enraizados por gerações nesses povos e ainda 
foi capaz de diversificar a economia e a política 
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regional.

Contudo, nos dias de hoje, essa região é 
compartimentada em subáreas com vistas 
no seu desenvolvimento econômico e suas 
peculiaridades. Essas áreas foram divididas 
em Calha do Amazonas, Baixo Tapajós, 
Transamazônica Oriental e Vale do Jamanxim e 
Jacareacanga.

Os municípios que estão abrangidos no projeto 
pertencem as seguintes subáreas: Baixo Tapajós 
(Itaituba, Aveiro e Rurópolis), Transamazônica 
Oriental (Altamira, Uruará, Medicilândia, Vitoria 
do Xingu e Placas). Santarém pode ser citada por 
ser a maior cidade referência na margem direita 
do rio Amazonas,  pertencente à subárea Calha 
do Amazonas (Sá, M.E.R.; Barbosa, M.J.S.; Costa, 
S.M.G., 2007).

Os núcleos urbanos dessas cidades em geral 
são pequenos, algumas delas ficam às margens 
dos rios que as banham e contam com estrutura 
básica como aeródromo, asfalto nas vias 
principais, energia, água tratada normalmente 
do próprio rio, poucas escolas e às vezes um 
único hospital que é referência para cercanias 
de até um raio de 250 km  (Figura XIX.16, XIX.17, 
XIX.18).

Atualmente a população da região tem definido 
novos caminhos e rumos no desenvolvimento 
regional. A cultura de subsistência ainda muito 
presente está dando lugar, desde a década de 
90, a agricultura mecanizada e novas fronteiras 
agrícolas estão sendo formadas. 

A pecuária, principal atividade oriunda com 
o desaparecimento das florestas e da formação 
dos pastos, compete com o surgimento de 
culturas de arroz, milho, soja e cacau, que tem 
trazido números excelentes para economia do 
estado do Pará, inclusive elevando o seu PIB.

A atividade mineral também está presente na 
região, principalmente com a sua maior vocação 

que é o calcário para a indústria do cimento, além 
de extrações de areia e brita para construção 
civil. Porém ainda há um fator bastante 
preocupante do ponto de vista socioambiental, 
visto que nos dias de hoje a proliferação de 
garimpos desordenados vem se instalado na 
busca de ouro e diamante, principalmente no 
Baixo Tapajós.

Outro grande desafio é o rápido crescimento 
populacional e suas consequências na região 
de Altamira (subárea Transamazônica Oriental), 
pelo advento da construção da UHE Belo Monte, 
a velocidade do crescimento dos problemas 
sociais superam a do crescimento econômico, a 
organização da cidade e seus arredores.

Apesar da melhoria de vida geral do povo 
brasileiro, essas regiões ainda sofrem pela falta 
de politicas públicas eficientes e direcionadas, 
principalmente aquelas voltadas à educação, 
saúde e desenvolvimento social.

Figura XIX.16 - Aspectos do centro da cidade de 
Itaituba próximo à orla do rio Tapajós.

Figura XIX.15 - Aspectos da rodovia BR-
230 (Transamazônica), um dos principais 
empreendimentos do PIN, em perímetro entre 
Itaituba e Rurópolis durante obras de preparação 
para asfaltamento em 2010. 
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Figura XIX.17 - Aspectos da cidade de Monte Alegre. 
No primeiro plano uma planície que forma a parte 
baixa da cidade, ao fundo o rio Amazonas e as serras 
de arenito do Paituna.

Figura XIX.18 - Aspectos da orla da cidade de Alenquer, 
banhada pelo rio Amazonas, mas escondida através 
de furos e bancos de areia do Neógeno.

XIX. 3 - ESTADO DA ARTE DO CONHECIMENTO 
SOBRE A ÁREA: CONTEXTO GEOTECTÔNICO, 
GEOLOGIA REGIONAL E MINERALIZAÇÕES

XIX.3.1 - Geotectônica e geologia regional

A Bacia do Amazonas abrange os estados 
do Pará e Amazonas. Esta bacia intracratônica 
com sua área de aproximadamente 500.000 
km2 repousa sobre um complexo substrato 
rochoso pré-cambriano conhecido como Cráton 
Amazônico.

O substrato proterozoico, sobre o qual se 
desenvolveu o pacote sedimentar fanerozoico 
da bacia, segundo Cunha et al. (2007), está 
representado por rochas metamórficas 
pertencentes a faixas móveis, acrescidas a 
um núcleo central mais antigo denominado 
Província Amazônia Central (Cordani et al. 1984), 
que está constituída por rochas essencialmente 
graníticas. A faixa móvel ocidental, formada 
por rochas graníticas e metamórficas, é 
denominada Faixa Móvel Ventuari-Tapajós 
(Cordani et al. 2000) e a faixa móvel oriental, 
também constituída por rochas graníticas e 
metamórficas, designa-se Faixa Móvel Maroni-

Itacaiúnas (Figura XIX.19). Além dessas, ocorrem 
também rochas sedimentares proterozoicas do 
Grupo Purus, mas restrita a região do arco de 
mesmo nome.

Por sua vez, o pacote de rochas sedimentares 
do Fanerozoico da Bacia do Amazonas têm 
seus limites definidos a partir dos escudos das 
Guianas, ao norte, e Brasileiro, na porção sul. 
Seus limites orientais são definidos pelo arco de 
Gurupá que o separa da Bacia do Marajó e, na 
parte ocidental, pelo graben de Purus dividindo 
este com a Bacia do Solimões (Figura XIX.20). 

Seu eixo principal, que tem direção aproximada 
ENE-WNW, é definido por altos gravimétricos 
que se reportam a rochas ultrabásicas densas, 
no interior de um embasamento ácido, 
formadas a partir da subida do manto durante 
a fase de abertura do rift que a deu origem. 
Além deste, a plataforma de Manaus, a norte, 
e a de Mamuru, a sul, e a estrutura de eixo 
em dogleg (ziguezague) são outros elementos 
morfo-estruturais importantes que identificam 
o arcabouço dessa bacia (Figura XIX.21).

Para Neves et al. (1989) a origem tectônica 
da bacia tem relação com esforços dispersivos 
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originados  no encerramento do Ciclo Brasiliano, 
final do Proterozoico. Estes autores ainda 
entendem que o rift precursor da Bacia do 
Amazonas estaria relacionado às componentes 
de alívio na direção norte-sul provocadas por 
esforços compressivos leste-oeste causados 
durante a reativação da faixa de dobramentos 
Araguaia-Tocantins.

Cunha, Melo e Silva (2007), que concordam 
com esse mecanismo de abertura, esclarecem 
que o rift precursor também teria se propagado 
de leste para oeste em decorrência da reativação 
de antigas zonas de fraqueza pré-cambrianas. 
Argumentam que após esse evento distensivo, 
ocorreu o resfriamento das massas magmáticas, 

iniciando-se, então, a subsidência térmica 
regional e o desenvolvimento de uma sinéclise 
intracontinental.

Para Nunn & Aires (1985 apud Vasquez e 
Rosa-Costa, 2008) a tectônica no Proterozoico 
teria espessado a crosta sob a bacia, que atinge 
35 km de espessura, e estruturado cinturões 
de cisalhamento NW-SE e NE-SW que foram 
reativados no Fanerozoico. Segundo Wanderley 
Filho (1991), esses cisalhamentos correspondem 
a falhas de transferência que foram os principais 
responsáveis pela geometria da bacia durante 
este Éon, deslocando inclusive o depocentro das 
unidades paleozoicas. 

Figura XIX.19 - Substrato da Bacia do Amazonas, visto a partir do mapa geológico das províncias pré-
cambrianas do cráton amazônico (Tassinari e Macambira, 2004).
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Figura XIX.20 - Seção longitudinal da Bacia do Amazonas segundo Caputo (no prelo) mostrando aspectos do 
arcabouço tectônico e geológico do embasamento e dos principais grupos e formações sedimentares.

Figura XIX.21 - Arcabouço estrutural da Bacia do Amazonas, segundo Neves et al. (1989), com: 
arcos, plataformas, charneiras e eixo central em forma de dogleg. Domínio de afloramentos: A- do 
embasamento cristalino Pré-Cambriano; B- do Paleozoico; C- do Meso-Cenozoico.

O arcabouço estratigráfico da Bacia do 
Amazonas (Figura XIX.22) foi concebido a 
partir de sucessivas transgressões de mares 
epicontinentais sobre o Craton Amazônico 
Proterozoico, sendo dividido por Cunha, 
Melo e Silva (2007) em duas importantes 

megasseqüências de primeira ordem, uma 
paleozoica, que se estendeu do Ordoviciano 
ao Permiano, com registro sedimentar e um 
grande número de soleiras e diques mesozoicos 
e outra meso-cenozoica, sedimentar,  chegando 
a conferir ao todo 5000 m de espessura de 
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sedimentos. Essa sedimentação foi controlada 
principalmente pela interação de subsidências 
e mudanças do nível do mar e climáticas ao 
longo do Fanerozoico, que juntamente com o 
efeito de eventos orogenéticos, contribuíram 
para o surgimento de discordâncias e hiatos de 
deposição.

A Megassequência Paleozoica de Cunha et 
al. 2007 (Figura XIX.23), pode ser dividida em 
quatro sequências de segunda ordem. Todas 
são delimitadas por quebras significativas 
da sedimentação, decorrentes dos eventos 
tectônicos atuantes nas bordas da Placa 
Gondwânica, retratadas pelas expressivas 
discordâncias regionais que as separam.

A primeira, chamada de Sequência Ordovício-
Devoniana, com caráter pulsante transgressivo-
regressivo, apresenta alternâncias de sedimentos 
glaciais e marinhos com clásticos fluviais. 
Mostra superfície de inundação máxima (SIM) 
posicionada nos folhelhos negros da Formação 
Pitinga e é toda representada pelo Grupo 
Trombetas. A segunda é a Sequência Devono-
Tournaisiana, representada pelos Grupos 
Urupadi e Curuá, depositada sobre a discordância 
relacionada à Orogenia Caledoniana, também 
tem natureza transgressivo-regressiva que 
representa um estágio deposicional marinho 
com incursões glaciais. A superfície de inundação 
máxima (SIM) está posicionada nas camadas 
de folhelhos radioativos negros da Formação 
Barreirinha. 

A terceira, chamada Sequência Neoviseana, 
é posicionada entre duas discordâncias, sendo 
a inferior associada à Orogenia Acadiana que 
erodiu a sequência anterior pelo soerguimento 
da bacia e a superior gerada pelo recuo do 
mar e associada à Orogenia Eo-Herciniana. 
Representada pela unidade autônoma da 
Formação Faro, ela se caracteriza por arenitos 

e pelitos flúvio-deltaicos e litorâneos com 
influência de tempestades.

A Sequência Pensilvaniano-Permiana é 
a quarta e última do Paleozoico. Iniciada 
no Neocarbonífero, depois de um hiato de 
15 Ma sem deposição, esta sequência se 
apresenta com caráter transgressivo-regressiva 
onde depositaram principalmente arenitos 
eólicos, carbonatos, evaporitos e folhelhos, 
representados pelo Grupo Tapajós. 

No Juro-Triássico, induzido por eventos 
tectônicos distensivos de direção E-W, resultantes 
da abertura do Atlântico Norte, estas rochas 
sedimentares foram intrudidas por diabásio 
(Magmatismo Penatecaua) na forma de diques e 
soleiras, que, segundo Wanderley Filho (1991), 
teriam alcançado até 900 m de espessura na 
parte mais central da bacia se adelgaçando para 
as bordas e arcos (Figura XIX.20). Idades  Ar-Ar 
entre 210 e 191 Ma são registradas para o evento 
relacionado a esse magmatismo (PROEMB-
UFPA, 2005 apud Cunha et al. 2007). Para 
Pastana (1999) este magmatismo é o principal 
responsável pela formação da estrutura dômica 
de Monte Alegre, ideia parcialmente aceita 
por Almeida e Pinheiro (2007), que relacionam 
esta à movimentação de blocos a partir de uma 
inversão tectônica positiva gerando uma dobra 
de interferência regional. 

Os esforços relacionados à orogênese andina 
no Eocretáceo, que afetou principalmente a 
Bacia do Solimões, são também evidenciados 
de forma mais atenuada na Bacia do Amazonas, 
com a formação de anticlinais e falhas reversas, 
associadas ao Evento Juruá ou Diastrofismo Juruá 
(Caputo, 1985 e Campos e Teixeira, 1988). Com o 
fim dos esforços relacionados a esta orogênese, 
iniciou no Neocretáceo um relaxamento 
tectônico seguido da subsidência flexural da 
Bacia do Amazonas, dando continuidade assim 
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a novos ciclos deposicionais agrupados como 
Megassequência Mesozoico-Cenozoica (Cunha, 
Gonzaga e Coutinho , 1994). Esta  é constituída 
pelas sequências Cretácea e Terciária, onde 
se encontram as Formações Alter do Chão e 
Solimões, repousadas sobre a discordância do 

topo do Paleozoico.

No estado do Pará, dentro do contexto da 
bacia, com a exceção da Formação Alter do Chão 
do Cretáceo, estão apenas presentes ou foram 
descritas as formações Paleozoicas do Silurio-
Carbonífero (Figura XIX.24 ).  

Figura XIX.22- Arcabouço estratigráfico da Bacia do Amazonas (formações sem cores não ocorrem no estado 
do Pará), baseado na carta de Cunha, Gonzaga e Coutinho (1994) e Matsuda et al. (2004) apud Vasquez e 
Rosa-Costa (2008) mostrando grupos, formações e principais discordâncias associadas às orogenias presentes 
no Fanerozoico.
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Figura XIX.23 - Coluna estratigráfica da Bacia do Amazonas, segundo Cunha et. al. (2007), mostrando 
a espessura máxima das principais sequências de sedimentação do Fanerozoico.
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Figura XIX.24 - Mapa geológico simplificado do estado do Pará, baseado em Vasquez e Rosa-Costa (2008). 
Destacando as formações do Silurio-Carbonífero da Bacia do Amazonas.

XIX.3.2 - Panorama econômico

A grande dificuldade na pesquisa para recursos 
minerais da bacia do Amazonas, além do acesso 
às áreas remotas, que requer muitas vezes 
grandes investimentos em logística, é o aumento 
constante das áreas de proteção ambiental 
e terras demarcadas para nações indígenas. 
Outro fator complicador é a presença de áreas 
bloqueadas devido a processos judiciais não 
conclusivos de invasões de latifúndios agrários, 
ou mesmo, tomadas pela atividade garimpeira 
informal. Mas do ponto de vista geológico, 
um dos maiores causadores de dificuldades 
deste processo de avaliação econômica, 
baseado em pesquisa de superfície, está na 
presença do importante e conhecido manto de 
intemperismo. Este manto desenvolve-se sobre 
as principais formações, resultante de intensos 
processos de alteração supergênica (algumas 
vezes importantes para a concentração mineral e 
formação de depósitos), sendo responsável pela 

formação de crostas lateríticas ferro-aluminosas 
presentes na maioria das rochas expostas ou em 
subsuperfície rasa. 

O potencial econômico da Bacia do Amazonas 
desde muitos anos vem sendo estudado com 
o objetivo de se descobrir novos depósitos ou 
jazidas. A Bacia do Amazonas contém importantes 
reservas de sedimentos químicos, como calcário, 
potássio, sal-gema (halita), gipsita. Além desses, 
os depósitos de supergênicos como o alumínio 
(bauxita) e o caulim devem ser mencionados, 
inclusive pelas suas importantes produções. Em 
seguida o petróleo/gás, ocorrências de fosfato, 
chumbo, zinco, diabásio para rocha ornamental, 
materiais para construção civil e diamante 
perfazem o portifólio de importância para esta 

região (Figura XIX.25).

De relevância mundial destaca-se o depósito 
de potássio. A Bacia do Amazonas tem potencial 
para ser uma das maiores fontes estratégicas 
mundiais de potássio, com geologia e escala 
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similares às bacias de Saskatchewan no Canadá 
e Urais na Rússia (Fanton, 2014) 

Estudos de 1979 a 1987 mostram que são 
conhecidas as jazidas de potássio de Fazendinha 
e Arari nos quais a Petrobras identificou mais de 
1,0 bilhão de toneladas de minério de potássio, 
no estado do Amazonas. Halita na forma de 
sal-gema e potássio (silvinita) também foram 
relatados por Damasceno (2001) e Rezende 
(2001). A companhia Potássio do Brasil Ltda. 
detém licenças de pesquisa para potássio 
distribuídas entre os estados do Amazonas e Pará 
que perfazem uma área total de 23,7mil km², 
cobrindo partes da bacia com grande potencial 
de prospecção. No Pará essas áreas estão no 
flanco norte da bacia próximo às cidades de 
Óbidos, Juruti e Oriximiná. Quatro principais 
áreas foram testadas através da perfuração até 
o momento: Autazes, Itapiranga, Novo Remanso 
e Itacoatiara, todas no estado do Amazonas. 
A Jazida de Autazes, considerada de classe 
mundial, foi avaliada e apresentou um recurso 
inferido de 612 Milhões de toneladas de minério 
com teor de 33% KCl situada a profundidades 
entre 685m a 860m (Fanton, 2014). 

Outro destaque pode ser dado aos depósitos 
de bauxita dos platôs dos Distritos de Trombetas-
Juruti e Almerim (Vasquez e Rosa-Costa, 2008), 
de grande contribuição na produção nacional. 
Só o estado do Pará contribuiu com 90% da 
produção de bauxita brasileira que em 2013 
chegou a 32 Mt. Para o caulim, que ocorrem no 
mesmo contexto, porém próximo à divisa já no 
estado do Amapá, a contribuição foi cerca de 
279 mil toneladas no mesmo ano (Lima e Neves, 
2014).

Dentre os químicos, o calcário calcítico e 
dolomítico da Formação Itaituba (Figueiras et 
al. 1979, Matsuda et al. 2004), representam 
formalmente mais de 60% da produção regional 

mas uma pequena contribuição na produção 
nacional, sendo que mais de 90% deste é voltado 
para a indústria cimenteira.

A gipsita da Bacia do Amazonas ocorre em 
camadas inseridas na Formação Nova Olinda. 
No Rio Cupari, o depósito avaliado pela CPRM, 
registra que suas reservas atingem valores 
expressivos, sendo a reserva medida da ordem 
de 178.132.508 t, a reserva indicada 168.938.668 
t e a reserva inferida 196.062.449 t, num total de 
543.133.625 toneladas de gipsita (DAMASCENO, 
2001). 

A busca pelo petróleo e gás na Amazônia já 
data desde 1917, mas foi na década de 50, após 
os primeiros levantamentos sísmicos promovidos 
pela pesquisa da Petrobras que se intensificou 
as perfurações na região. Porém no Pará, 
segundo dados da Agência Nacional do Petróleo 
(ANP) através do site http://www.bdep.gov.br/, 
cerca de 2% dos poços executados no território 
paraense tem óleo, mas não são produtivos, 
11% tem gás, os demais foram abandonados por 
motivos diversos ou são secos, estes últimos são 
mais de 87%.

Entre os metais base, há relatos da ocorrência 
de chumbo, zinco e associados vinculados ao 
diabásio Penatecaua e nas suas encaixantes 
sedimentares (Macambira et al. 1977). Além 
deste potencial o diabásio Penatecaua também 
é utilizado como rocha ornamental.

Na classe de material de construção, registra-
se que siltitos e areias da Formação Ererê são 
empregados na construção civil (Pastana, 1999). 
Além desses, areias do quaternário também são 
usadas nesta classe, e estas são exploradas dos 
principais rios da região como o Tapajós e o Xingu, 
na altura de Itaituba e Altamira respectivamente, 
esse registro pode ser observado em http://
www.dnpm.gov.br/assuntos/ao-minerador/
sigmine.  
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Registros de garimpos de gemas na forma 
de ametista e cristal de rocha são observados 
no contexto dos grupos Tapajós e Urupadi, e a 
ocorrência de diamante em áreas próximas ao 
domo de Monte Alegre no flanco norte da bacia e 
próximo ao rio Tapajós na parte sudoeste (Collyer 
et al. 1994 apud Vasquez e Rosa-Costa, 2008) 
Ocorrências de fosfato, foco deste trabalho, 
são destacadas em sedimentos paleozoicos 
em Macambira et al. (1977), Rezende (2001) e 
Abram et al. (2011) (Figura XIX.25).

XIX.4 - GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO

XIX.4.1 – Introdução

A Bacia do Amazonas, historicamente, tem 
sua estratigrafia estudada desde meados do 
século XIX e muitos dos trabalhos realizados 
foram em mapeamento de superfície e estudos 
de fósseis, que ajudaram na construção da 
atual geologia. Mas os trabalhos realizados pelo 
Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil na 
década de 20 e a Petrobras, entre as décadas 
de 50 e 70, com os primeiros levantamentos 

Figura XIX.25 - Principais recursos minerais da Bacia do Amazonas no Estado do Pará, modificado de Vasquez 
e Rosa-Costa (2008).
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geofísicos, as primeiras fotografias aéreas, e 
finalmente com o inicio da perfuração, foram 
responsáveis definitivamente pelo maior 
incremento no entendimento do arcabouço 
estratigráfico da bacia.

A partir de então, grupos dentro da própria 
Petrobras no início dos anos 60 até os dias 
atuais, associados a outros pesquisadores de 
instituições públicas e centros de pesquisa, 
inclusive de outros países, passaram a publicar 
suas descobertas antes vistas apenas em 
relatórios internos da empresa, trazendo 
dessa forma atualizações relevantes para a 
comunidade geológica.

Dentre essas publicações podemos citar 
como relevantes os trabalhos de Lange (1967), 
Caputo e Andrade (1968), Daemon e Contreiras 
(1971), Caputo, Rodrigues e Vasconcelos (1971), 
Caputo (1984), Neves et al. (1989), Wanderley 

Filho (1991), Cunha, Melo e Silva (2007) Matsuda 

et al. (2010), entre outros. E ainda pela CPRM os 

trabalhos de Macambira et al. (1977), Pastana 
et al. (1978), CPRM (1985), Pastana (1999), 
Rezende (2001), Silva et al. (2003), a importante 
obra de Mantesso-Neto et al. (2004), Vasquez e 
Rosa-Costa (2008) e Abram et al. (2011).

As rochas dos alvos estudados neste 
trabalho estão dispostas nas bordas da Bacia 
do Amazonas, em seus flancos norte e sul, e 
neste caso  apresentam espessuras, em geral, 
menores em relação  àquelas depositadas nas 
áreas centrais próximas ao eixo da bacia.

Além dos lapsos deposicionais causados devido 
a processos orogênicos interdeposicionais, é 
também aceita nessas regiões a ideia da ausência 
de registros deposicionais in situ causados 
por processos erosivos mais acentuados ou 
induzidos por deslocamentos tectônicos.

O trabalho aqui realizado e o registro das 
rochas encontradas nos alvos foram baseados 

no mapeamento de afloramentos em picadas, 
leito e encostas de rios e igarapés e cortes de 
estrada. Algumas formações, porém, podem 
não ser reconhecidas facilmente em superfície 
devido aos processos intempéricos sobre as 
rochas aflorantes. O mapa geológico destes 
alvos é apresentado no ANEXO I deste trabalho.

XIX.4.2 – Descrição das unidades estratigráficas

XIX.4.2.1 – Domínio Pré-Cambriano

Neste domínio estão presentes as rochas do 
Paleoproterozoico, que nas áreas estudadas 
representam o embasamento cristalino da Bacia 
do Amazonas.

Particularmente aqui são abordadas as rochas 
dentro de dois domínios conhecidos, o Tapajós 
e o Iriri-Xingu, citados em Vasquez e Rosa-Costa 
(2008).

Fazendo parte dos domínios citados acima 
aparece o Grupo Iriri (PP3αi), indiviso em alguns 
locais ainda pela falta de informações geológicas. 
Em locais onde há subdivisões do Grupo Iriri, 
nesse caso em áreas com maior detalhamento 
geológico, foi observada apenas a presença da 
Formação Salustiano (PP3αsa), pois a Formação 
Aruri (PP3αar) não foi identificada nas áreas 
estudadas.

Grupo Iriri (PP3αi)

No estado do Pará o Grupo Iriri está 
presente no chamado Domínio Tectônico Pré-
Cambriano, predominantemente em áreas do 
escudo das Guianas e Cráton Amazônico. Nas 
áreas estudadas apresenta-se a sudeste dos 
alvos 1 e 10, e toda parte sul do alvo 4, como 
embasamento das rochas paleozoicas.

O Grupo Iriri, de modo geral, é formado 
por rochas vulcânicas do tipo riolitos, dacitos, 
riodacitos e vulcanoclásticas de composição 
félsica. Macambira et al. (1977) descrevem 
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que esse pacote de rochas vulcânicas estão 
sobrepostas ao Complexo Xingu (embasamento 
de rochas infracrustais e polimetamórficas do 
Arqueano) e sotopostas discordantemente pelas 
rochas da Formação Prosperança (sedimentares 
do Proterozoico) e pelo Grupo Trombetas (com 
rochas sedimentares de plataforma e delta).

Segundo Bahia e Quadros (2000 apud Vasquez 
e Rosa-Costa, 2008) a Formação Salustiano 
é composta por riolitos, riodacitos e dacitos, 
pórfiros e porfiríticos. Geralmente são rochas 
isótropas, com fenocristais e microfenocristais 
de feldspato alcalino, plagioclásio, quartzo, 
biotita e hornblenda, em matriz afanítica ou 
microcristalina (Figura XIX.26).

Granitos Tipo A Indiferenciados (PP3γ2i)

No estado do Pará estes granitos estão 

também presentes no chamado Domínio 
Tectônico Pré-Cambriano, predominantemente 
em áreas do escudo das Guianas e Cráton 
Amazônico, e intrudidos (tardi-tectonicamente) 
nas sequências paleoproterozoicas mais antigas. 
Nas áreas estudadas foram vistos apenas a 
sudeste do alvo 1, região leste de Itaituba, 
em discordância litológica com as sequências 
sedimentares da bacia.

Mais associados ao Domínio Iriri-Xingu, 
também são registrados os Granitos Tipo A 
Indiferenciados (PP3γ2i) (Vasquez e  Rosa-
Costa, 2008). Os autores (op.cit.) constataram, 
por observações de campo, a presença de 
leucosienogranitos e feldspato alcalino granitos 
(mesopertita granitos), isótropos, equi e 
inequigranulares, de granulação fina a grossa, 

Figura XIX.26 - Dacitos do Grupo Iriri presentes no alvo 10: A e B) Dacito com características mais afaníticas. 
C e D) Dacito pórfiro com cristais de até 1 cm em matriz microcristalina magnética. 
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variando de microgranitos a granitos porfiríticos. 
Também registraram sieno e monzogranitos 
com biotita e hastingsita, inequigranulares 
e porfiríticos com textura rapakivi, além de 
subordinados quartzo sienitos com anfibólio e 
biotita (Figura XIX.27). Para eles a associação 
dos litotipos identificados é compatível com a 
dos granitos de filiação magmática alcalina ou 
do tipo A, típicos de ambiente extensional pós-
orogênico ou anorogênico, correlacionáveis ao 
Granito Velho Guilherme.  Esse magmatismo 
também pode ser correlacionável às chamadas 
Suítes Plutônicas Alcalinas Intracontinentais 
(PP34γa) observadas no Domínio Tapajós, que 
mais próximas do domínio trabalhado, são 
representadas principalmente pelos granitos da 
Suíte Intrusiva Maloquinha. De um modo geral, 
esta associação engloba granitos de afinidade 
alcalina (tipo A) com idades entre 1882 e 1864 
Ma, respectivamente obtidas em Vasquez et 
al. (1999) e Santos et al. (2001) apud Vasquez e 

Rosa-Costa (2008), mas também abrange corpos 
graníticos contemporâneos.

Para Pinho (2009) esses granitos 
anorogênicos, no contexto da Província Carajás, 
assim como aqueles das suítes Jamon, Serra 
dos Carajás e Velho Guilherme, são compostos 
por stocks e batólitos com idades entre 1,89 a 
1,86 Ga. A ausência de deformação, somada ao 
caráter discordante dos plutons e à presença de 
intercrescimentos micrográficos sugere níveis 
elevados de colocação. Pinho (2009) reitera ainda 
que os corpos graníticos possuem característica 
de granitos tipo A e assinatura intraplaca. Paiva 
Junior, Lamarão e Lima (2011) afirmam que 
embora as três suítes que compõem a Província 
Carajás sejam formadas por granitos tipo A com 
idades de aproximadamente 1,88 Ga, existem 
entre elas algumas diferenças importantes 
com relação à petrografia, geoquímica e 
susceptibilidade magnética.

Figura XIX.27 - Granitos do Tipo A anorogênicos de granulação grossa ricos em K-feldspatos: A e B) Sienogranito 
em blocos; C e D) Sienogranito que ocorre em lajedos. 
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XIX.4.2.2 – Unidades Paleozoicas e Mesozoicas

Os últimos registros bibliográficos da Bacia do 
Amazonas referente às suas mais recentes cartas 
estratigráficas foram apresentados a partir de 
dados oriundos da Petrobras (Cunha, Gonzaga 
e Coutinho, 1994; Cunha, Melo e Silva, 2007). 
Esses mostram que a coluna sedimentar foi 
subdividida em cinco sequências denominadas 
Ordovício-Devoniana, Devono-Tournaisiana, 
Neoviseana, Pensilvaniano-Permiana e Cretácea, 
todas separadas por quebras de sedimentação 
atribuídas a eventos tectônicos atuantes nas 
bordas da Placa Gondwânica, retratadas pelas 
expressivas discordâncias regionais que as 
separam.

Essa regra não é totalmente exata e aplicada 
para explicar as discordâncias visto que 
Milani et al. (2007) apud Caputo (no prelo) 
afirmam que na Bacia do Paraná ocorreu 
subsidência e sedimentação durante as fases 
orogênicas andinas que afetaram a porção 
ocidental da América do Sul, cujo orógeno 
fica adjacente à Bacia do Paraná. Portanto, 
as diversas discordâncias não se relacionam 
necessariamente às orogêneses. 

As cinco sequências estão presentes nas áreas 
trabalhadas. A Sequência Ordovício-Devoniana 
marca o início da sedimentação na bacia sobre 
o embasamento paleoproterozoico, através 
da alternância predominante de sedimentos 
glaciais e marinhos. Nesta encontra-se o Grupo 
Trombetas com as formações dispostas da base 
para o topo: Autás-Mirim, Nhamundá, Pitinga, 
Manacapuru e Jatapu (Cunha, Melo e Silva 2007).  
Os grupos Urupadi e Curuá, segundo estes 
mesmos autores (op.cit.) compõem a segunda 
sequência de segunda ordem do Paleozoico 
da bacia, Sequência Devono-Tournaisiana, que 
representa um estágio deposicional marinho 
com incursões glaciais. A Sequência Neoviseana 

é caracterizada pela Formação Faro que foi 
depositada após uma intensa atividade tectônica 
que ocasionou o soerguimento e erosão da 
sequência anterior, gerando a discordância que 
a separa da unidade sotoposta. A Sequência 
Pensilvaniano-Permiana é constituída pelas 
formações Monte Alegre, Itaituba, Nova Olinda e 
Andirá, reunidas no Grupo Tapajós constituindo 
um novo ciclo deposicional de natureza 
transgressivo regressiva (Cunha, Melo e Silva 
op.cit.).  Posteriormente, ocorreu o magmatismo 
básico na forma de enxames de diques e soleiras 
de diabásio, que na área está representado pelo 
Diabásio Penatecaua. A Formação Alter do Chão 
constitui a unidade mais nova, Pós-Paleozoica, 
que recobre parcialmente os sedimentos 
paleozoicos da bacia na região trabalhada.

XIX.4.2.2.1- Grupo Trombetas

Formação Pitinga (S2p)

A Formação Pitinga (S2p) pode ser 
exemplificada como a única unidade deste grupo 
disposta dentro das áreas do projeto. Ainda 
descrita como membro em Macambira et al. 
(1977), o pacote da hoje chamada de Formação 
Pitinga é constituído predominantemente por 
folhelhos, siltitos e menos arenitos e diamictitos. 
Os folhelhos predominam sobre os siltitos e 
arenitos. Estão presentes no topo (maiores 
espessuras), na base e, ao longo do perfil, se 
intercalam com siltitos e arenitos.

Esses folhelhos em sua melhor exposição 
são cinza a negros, podendo em alguns níveis 
ser cinza a médios, carbonosos, micáceos, 
estratificados, de regular fissibilidade. Podem 
ser maciços, em alguns casos, e com a presença 
de pirita disseminada. Uma característica 
importante nesses folhelhos é a presença 
de concreções discoidais mineralizadas com 
sulfetos. (Figura XIX.28).
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Os siltitos, que são mais abundantes na base, 
mostram-se bem estratificados, duros, cinza 
a médios, intercalando-se com os folhelhos. 
Os arenitos ocorrem de forma subordinada, 
são estratificados e dispostos como lentes 
decimétricas dentro de folhelhos e siltitos. 
Por fim encontra-se diamictito constituído por 
fragmentos de seixos e grânulos de folhelhos 
e siltitos dentro de uma matriz argilo-arenosa. 
Estes podem apresentar cristais disseminados 
de pirita na matriz e nos fragmentos de siltito. 

Formada principalmente por rochas do 
Siluriano é composta de folhelhos marinhos 
e diamictitos (Cunha, Melo e Silva, 2007). A 
parte marinha da unidade consiste de folhelho 
cinza esverdeado e cinza escuro, micáceo, 
intercalados com siltito argiloso, com lentes 

sideríticas e hematíticas, em parte interdigitada 
com a Formação Nhamundá. A maioria dos 
macrofósseis e palinomorfos descritos na 
literatura provém desta unidade (Caputo e 
Andrade, 1968; Caputo, 1984), que apresenta 
graptólitos e os mesmos tipos de chitinozoários 
que a Formação Nhamundá, conferindo a ambas 
as formações uma idade eo a mesosiluriana. 
Apesar de fazer parte da bacia, as rochas da 
formação Pitinga foram dificilmente observadas 
em afloramentos nas áreas estudadas e a melhor 
exposição é às margens do rio Tapajós, nos 
arredores de Itaituba, praticamente formada 
de folhelhos cinza a negros que inclusive foram 
cartografadas perfazendo a atualização do mapa 
da CPRM para a região.

Figura XIX.28 - Folhelho da Formação Pitinga observado no alvo 4, região sudoeste de Itaituba. A) Aspecto do 
afloramento de folhelho as margens do Rio Tapajós. B) Detalhe de concreção sulfetada. 
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XIX.4.2.2.2 - Grupo Urupadi

Na segunda sequência, Devono-Tournaisiana, 
a sedimentação é marcada por uma discordância 
basal associada à orogenia Caledoniana. Esta 
sequência representa um estágio deposicional 
marinho com incursões glaciais, extensivo às 
bacias norte-africanas e ainda sem conexão 
direta com a Bacia do Solimões, a oeste. Neste 
pacote estão os Grupos Urupadi (basal) e Curuá 
(topo).

O Grupo Urupadi (Caputo, 1984) é composto, 
concordantemente, de baixo para cima, pelas 
Formações Maecuru e Ererê. Essas formações, 
quando presentes nos alvos do projeto, podem 
ser encontradas geralmente uma sobreposta 
a outra e em contato com as rochas do Grupo 
Curuá, normalmente no topo da Formação 
Ererê.

Formação Maecuru (D2ml)

A Formação Maecuru (D2ml) foi inicialmente 
introduzida por Derby (1878 apud Caputo et al., 
1971), para as rochas sedimentares sobrepostas 
ao Grupo Trombetas, com seção-tipo localizada 
na cachoeira do Lontra, no rio Curuá.

Esta formação já teve os Membros Jatapu 
e Lontra. Atualmente é considerada como 
integralmente representada pelo antigo Membro 
Lontra, uma vez que o Membro inferior Jatapu, 
é separado do Membro Lontra por um hiato de 
deposição de 7 a 16 Ma. O Membro Jatapu passa 
agora à categoria de formação dissociando-se 
da Formação Maecuru (Grupo Urupadi) para 
integrar o topo do subjacente Grupo Trombetas. 
Com esse novo arranjo a litologia da Formação 
Maecuru é representada por arenitos finos a 
grossos, ferruginosos, em parte bioturbados 
e fossilíferos, silicificados, com pelitos e cherts 
subordinados (Cunha, Melo e Silva 2007).

Macambira et al. (1977), quando 
caracterizavam o Membro Lontra, descreveram 
um conjunto de arenitos finos a conglomeráticos, 
cinza, brancos e amarelos com grãos angulares a 
subarredondados,  apresentando intercalações 
frequentes com níveis conglomeráticos, 
menos comuns com siltitos e raros folhelhos. 
As porções areníticas apresentam-se, em 
geral, com estratificações cruzadas tabulares e 
podem atingir sets métricos de sedimentação. 
Uma curiosidade dessa formação é que essas 
rochas nos flancos da bacia formam grandes 
paredões verticais provocados por processos 
erosivos recentes mostrando boas exposições 
dos estratos, que muitas vezes podem formar 
cavernas esculpidas no arenito. Para Melo 
e Loboziak (2003) esta unidade com idade 
neoemsiana - eoeifeliana é composta de arenitos 
finos a grossos, com níveis de conglomerados 
locais, bioturbados e fossilíferos, silicificados, 
com estratificações paralelas e cruzadas, 
nas seções com frações mais grossas, e com 
subordinados pelitos e cherts.

A Formação Maecuru é bem individualizada 
na sequência de rochas do Paleozoico e 
praticamente é observada nos flancos norte e sul 
da bacia do Amazonas. Constituída basicamente 
por arenitos médios a grossos, às vezes 
bioturbados, ferruginosos e silicificados, sua 
presença nas áreas estudadas tem as melhores 
exposições na região de Itaituba, ao longo do 
rio Tapajós (Figura XIX.29), no âmbito do alvo 
4, e outros rios que cortam ortogonalmente 
esta unidade. Mas as mesmas também foram 
cartografadas nos alvos 1, 2, 3, 10 e 11, sempre 
apresentado um trend WSW-ENE ou W-E e 
no alvo 7, próximo ao rio Curuá (região de 
Alenquer), com trend NNW-SSE.
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Figura XIX.29 - Afloramento de arenito da Formação Maecuru observado no alvo 4, sudoeste de Itaituba. 
A) Pacote de arenito branco formado por sets mergulhando em baixo ângulo. B) Detalhe mostrando sets de 
estratificações cruzadas, estrato convoluto (base) e linhas de grãos.

Formação Ererê (D2e)

Segundo Macambira et al. (1977), a 
Formação Ererê (D2e), também proposta por 
Derby (1878 apud  Caputo et al., 1971), engloba 
todas as rochas sedimentares posicionadas 
entre os arenitos da Formação Maecuru, 
na base, e o pacote de folhelhos escuros da 
Formação Barreirinha, no topo. Esta formação 
consiste em uma sequência de leitos de siltitos, 
folhelhos e arenitos de espessura variável, 
onde a sedimentação processou-se em período 
transgressivo, com rápidas fases regressivas. 

Pastana (1999) estudou na região de Monte 
Alegre, duas formas de ocorrência desta unidade. 
Uma no flanco norte da Bacia do Amazonas, 
caracterizada por faixas alongadas e paralelas 
a Formação Maecuru, com mergulho médio 
de 30º sul, e outra restrita a estrutura dômica 
próximo à cidade de Monte Alegre.

Essa formação é composta de siltitos cinza-
esverdeados, silicificados, fossilíferos e piritosos, 
além de arenitos brancos a avermelhados, 
micáceos, com granulometria média e folhelhos 
de coloração cinza-escura, aspecto sedoso, 
laminados, apresentando marcas onduladas. 
Observada no entorno do domo de Monte 

Alegre, onde a ação termometamórfica juro-
triássica (Magmatismo Penatecaua) atinge os 
siltitos, essas rochas apresentam coloração cinza 
azulada, são estratificadas, recristalizadas, têm 
maior dureza e mostram intercalações delgadas 
de folhelho (Pastana, 1999).

Estudando a bioestratigrafia da Bacia do 
Amazonas, Melo e Loboziak (2003) citaram 
que a Formação Ererê é constituída por siltitos, 
folhelhos e arenitos neríticos e parálicos, com 
idade Neoeifeliana a Eogivetiana.

A Formação Ererê, da mesma forma que a 
Maecuru, tem a mesma disposição ao longo das 
faixas de rochas do Paleozoico na bacia, e é formada 
principalmente por folhelhos cinza a negros 
físseis e siltitos cinza bioturbados. No entanto, 
em muitos casos, ela é de mais difícil percepção 
para ser reconhecida nos afloramentos, em 
virtude do grande intemperismo que sofreram. 
Na maioria das vezes, encontra-se transformada 
em solo e crostas ferruginosas. A mesma aflora 
em praticamente todos os alvos estudados, 
com exceção do alvo 5, região ao norte de 
Medicilândia. Sem dúvida a melhor exposição 
desta está às margens do rio Tapajós, no flanco 
sul (Figura XIX.30), e em região dos arredores de 
Monte Alegre, no flanco norte.
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Figura XIX.30 - Afloramentos de siltito e folhelho da Formação Ererê. A) Pacote de siltito cinza com estratos 
plano paralelos. B) Detalhe do siltito anterior com intenso processo de bioturbação. C) Folhelho do topo da 
formação. D) Detalhe da estratificação tipo wavy, mostrando evidencias do ambiente intermaré, porções 
argilosas intercaladas por arenosas.

XIX.4.2.2.3 - Grupo Curuá (D3C1c)

Este grupo se sobrepõe ao Grupo Urupadi 
e foi depositado após um pequeno pulso 
regressivo. Constitui uma espessa seção 
sedimentar formada quase inteiramente de 
folhelhos cinza escuros, aflorantes no rio de 
mesmo nome. A denominação deriva da Série 
Curuá de Derby (1878 apud Caputo, 1984), tendo 
sido anteriormente constituído pelas formações 
Barreirinha, Curiri e Oriximiná (Caputo, 1984) 
e redefinido em Cunha, Gonzaga e Coutinho 
(1994) e Cunha, Melo e Silva (2007).

De um modo geral, Pastana (1999) descreveu 
ainda como Membro Barreirinha, a unidade 

formada predominantemente por folhelhos 
negros, bem laminados, carbonosos, micáceos, 
piritosos e radioativos, por vezes ocorrendo 
folhelho cinza, físsil, muito micáceo, com 
interaleitamentos de arenito fino. Na porção 
superior, descreveu folhelho creme, bem 
laminado, micáceo. Em alguns locais, como no leito 
do rio Maecuru, foram observadas concreções 
carbonáticas, inclusas concordantemente nos 
folhelhos deste Membro, possuindo forma 
elipsoidal e achatada, com diâmetro maior 
variando entre 50 e 80 cm, mineralizadas a pirita 
e esfarelita. Às vezes, ocorrem nódulos de pirita 
com até 2 cm de diâmetro, contendo esfarelita e 
calcopirita associadas.
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Atualmente com a exclusão formal da 
Formação Faro desse grupo estratigráfico, ainda 
inclusa em Cunha, Gonzada e Coutinho (1994), o 
Grupo Curuá passa a ser constituído apenas por 
três formações: Barreirinha, Curiri e Oriximiná, 
como em Caputo (1984). O desmembramento 
da Formação Faro como unidade autônoma 
é justificada pela ausência de sedimentos 
neotournaisianos a eoviseanos na Bacia do 
Amazonas, perfazendo um hiato regional com 
duração de cerca de 12 Ma a 14 Ma (Cunha , 
Melo e Silva, 2007).

Formação Barreirinha (D3b) 

Seguindo a proposta de Cunha, Melo e Silva 
(2007), adotada neste projeto como a mais 
atualizada da bacia, a Formação Barreirinha 
(D3b), unidade mais basal do grupo, foi dividida 
em três membros: Abacaxis, Urubu e Urariá.

Fazendo parte do terço inferior, o Membro 
Abacaxis consiste de folhelhos cinza-escuros a 
pretos, físseis, carbonosos, que se apresentam 
em perfis elétrico-radioativos com baixa 
densidade, alta resistividade e radioatividade e 
baixa velocidade sônica. De acordo com Cunha, 
Melo e Silva (2007), essas rochas depositaram-
se sob-regime de sedimentação condensada 
em ambiente marinho distal e euxínico, durante 
um lapso de 12 Ma a 18 Ma, que perdurou 
desde o eofrasniano até o ou mesofameniano. 
Segundo estes autores esses folhelhos orgânicos 
correspondem à superfície de inundação 
máxima (SIM) do neodevoniano. Ainda com a 
denominação de Formação Barreirinha, Lange 
(1967) indicou em subsuperfície as mesmas 
condições anóxicas, radioativas e resistivas, como 
características de uma unidade condensada, 
provavelmente remetendo a essa porção do 
grupo (Figura XIX.31).

O terço médio da Formação Barreirinha é 
representado pelo Membro Urubu, constituído 

por folhelhos cinza-escuros, depositados em 
ambiente marinho levemente regressivo ou 
progradacional. Estas rochas apresentam um 
nítido contraste com as do Membro Abacaxis, 
quando se comparam as respostas dos perfis 
elétrico-radioativos: menor radioatividade, 
baixa resistividade e velocidade sônica mais alta. 
Para Melo e Loboziak (2003) sua idade é meso- 
a neofameniana e essa porção tem folhelhos 
menos físseis e é menos rica e radioativa que o 
membro basal da formação.

Finalmente, no terço superior da Formação 
Barreirinha ocorre o Membro Urariá, uma seção 
antes atribuída à parte inferior da Formação Curiri 
e que vinha sendo referida por alguns autores 
como “Curiri inferior” (Melo e Loboziak, 2003), 
que é caracterizado por folhelhos cinza-escuros 
a claros e siltitos. Esse membro representa 
uma sedimentação marinha francamente 
regressiva, de idade neofameniana. Possui 
como características diagnósticas adicionais a 
ausência de diamictitos e a presença das zonas 
de Spirophyton e de Protosalvínia, esta última 
definida por Niklas et al. (1976 apud Melo e 
Loboziak, 2003) . Essa unidade está separada 
da seção superior por uma discordância erosiva 
de curta duração temporal com cerca de 1 Ma 
(Cunha, Melo e Silva 2007).

Dentro do Grupo Curuá, a Formação 
Barreirinha pôde ser observada em todos 
os alvos trabalhados, porém foi apenas 
individualizada como formação nos alvos 4 e 11, 
no flanco sul, e 6 e 7 no flanco norte.Nos demais 
alvos está incorporada ao Grupo Curuá indiviso 
(D3C1c). O trabalho foi focado principalmente 
nesta unidade, mas devido às dificuldades de 
afloramentos e o intemperismo superimposto a 
estes foi difícil determinar uma diferenciação de 
fáceis com boa qualidade.

O litotipo mais comum nessa formação é de 
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folhelhos negros, físseis,  ardosianos quando 
frescos , às vezes micáceos. Esses folhelhos têm 
variações de cores que vão de cinza a verde e, 
composicionalmente, apresentam-se ricos em 
matéria orgânica, sempre na parte mais basal. 
Para o topo exibem níveis siltoarenosos ou areno-
siltosas, chegando até a fácies correlacionáveis a 
ritmitos. É possível reconhecer, mais raramente, 
em perfis mais medianos a basais de aspecto 
pelítico, porções silicificadas ou com algum 
chert.

Nestes folhelhos estão presentes níveis de 
argilito/pelito, lentes carbonáticas, além de 
concreções carbonáticas, fosfatadas, silicosas e 
sulfetadas, e suas combinações. Em geral são 

fossilíferos e têm a presença de icnofósseis, além 
de mineralizações de sulfetos (principalmente 
pirita) milimétricos a centimétricos, mais 
comumente observada em perfis mais basais 
desta formação (Figura XIX.31).

Formação Curiri (D3c)

Ainda na condição de Membro, Macambira et 
al. (1977) descreveram a Formação Curiri como 
uma unidade formada por arenitos, folhelhos 
e diamictitos e, subordinados, siltitos, silexitos 

e argilitos. Associaram a litoestratigrafia a 

mudanças deposicionais de pequena amplitude. 

Particularmente, em relação aos diamictitos 
consideraram como possíveis tilitos, uma vez 

Figura XIX.31 - Afloramentos de folhelhos da Formação Barreirinha. A) Pacote de folhelho rico em matéria 
orgânica comum na base da unidade e condizente com perfis mais condensados. B) Folhelho negro com 
fissibilidade típica, caracterizado pelo ambiente mais redutor (detalhe com sulfetos). C) Concreções sílico-
carbonáticas em geral localizadas no topo da formação. D) Icnofóssil do tipo Spirophyton sp. entre as 
laminações, típico de ambiente mais regressivo da formação. 
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que estariam associados a ambiente frio e a 
uma deposição pós-glacial. As demais litologias 
associadas foram interpretadas como variações 
desse sistema, além de contribuições de 
depósitos em canais, neste caso, interpretado 
como de origem fluvial continental.

A Formação Curiri (D3c), sobreposta 
discordantemente à Formação Barreirinha, é 
segundo Caputo (1984) constituída por folhelhos, 
siltitos e diamictitos, com leitos subordinados 
de arenito. Os folhelhos são de cor negra, cinza 
ou esverdeados, micáceos, fossilíferos, físseis e 
bem laminados. Já os siltitos são cinza a verdes, 
maciços com alguma laminação, micáceos e 
constituídos por quartzo recristalizado, biotita, 
mica branca e diminutas palhetas de óxido de 
ferro. Aos diamictitos são conferidas cores cinza 

clara a escura. São maciços, do tipo sustentado 
por matriz argilosa, com seixos de folhelho, 
riolito, quartzo, quartzito, chert, arenito e 
basalto (Figura XIX.32). 

Estudando palinomorfos da Bacia 
do Amazonas, Melo e Loboziak (2003) 
encontraram a idade do final do Fameniano 
ou “Struniana” para esta formação. Esta é 
constituída principalmente de diamictitos e, 
secundariamente, folhelhos, siltitos e arenitos de 
ambientes glacial a periglacial, relacionados ao 
resfriamento climático vigente na bacia durante 
o final do Devoniano. Esta unidade representa 
o trato de sistemas de mar baixo da seqüência 
de terceira ordem, sobreposta à anterior através 
de discordância erosiva (limite de seqüência LS) 
(Cunha, Melo e Silva, 2007).

Figura XIX.32 - Afloramentos de diamictitos da Formação Curiri. A) Diamictito com textura laminada e 
superfícies de deslizamento interlaminar; B) Detalhe de fragmentos de rocha do afloramento visto em A; C)
Diamictito de matriz fina com fragmentos de até 30 cm (detalhe com seixos menores de arenitos e argilitos); 
D) Detalhe de fragmento de rocha estriado presente no afloramento em C.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

911

Fazendo parte da sessão intermediária do 
Grupo Curuá, a Formação Curiri, pôde ser mais 
bem observada nos alvos 4, 10 e 11, no flanco sul, 
e 7 no flanco norte. No alvo 10, mesmo aflorante, 
esta não foi individualizada e cartografada em 
mapa, pois somente em um ponto esta formação 
foi bem caracterizada dentro dos limites da 
área, no entanto a norte desta a mesma está 
presente. Assim como na Formação Barreirinha, 
o trabalho também foi focado nesta unidade, 
isto porque ao se tratar de uma rocha de origem 
essencialmente clástica, mostrou no decorrer 
das pesquisas ter concentrado no seu arcabouço 
além de partes da formação sotoposta, também 
de outras rochas mineralizadas em fósforo.

As melhores exposições desta formação 
foram encontradas nos alvos 7 e 11. Constituem 
uma rocha com matriz fina, em geral micácea, na 
maioria das vezes com laminações e que, devido 
ao intemperismo, ressalta laminações que as 
deixam parecidas com folhelhos. Fragmentos 
milimétricos de diversos minerais estão 
presentes na matriz, mas os que são marcantes 
é a presença de seixos e matacões estriados e 
facetados que as caracterizam como diamictitos. 
Este arcabouço é composto de fragmentos 
líticos, em geral areníticos e pelíticos, e podem 
atingir de alguns centímetros a até 0,4 m. Em 
muitos casos os fragmentos apresentam-se 
intemperizados e ferruginosos. 

Formação Oriximiná (D3C1o)

Sobreposta a Formação Curiri encontra-se 
a Formação Oriximiná (D3C1o). Caputo et al. 
(1971) denominaram de “Membro Oriximiná”, 
uma seqüência de siltitos, folhelhos e arenitos, 
sobrepostos ao Membro Curiri, que constituem 
a porção superior da antiga Formação Curuá.

Já em 1984, a Formação Oriximiná, foi 
proposta por Caputo, em trabalho do mesmo 

ano, informando o predomínio de arenitos finos 
a médios, brancos a avermelhados, maciços, 
micáceos, localmente com intercalações de 
siltitos, folhelhos e diamictitos. Descreveu na 
parte superior do pacote o predomínio de rochas 
de granulação mais fina em relação à parte 
anterior basal, sendo comuns as intercalações 
de folhelhos e siltitos. Segundo (Carozzi et al., 
1973) o ambiente de sedimentação é fluvio-
deltáico, com contribuições de origem glacial. 
Os autores também mencionam que seu contato 
superior com os arenitos médios da Formação 
Faro é abrupto, podendo mostrar às vezes fácies 
gradacional.

A Formação Oriximiná para Cunha, Melo e 
Silva (2007) é constituída por arenitos e siltitos 
subordinados, depositados em ambiente 
marinho raso a fluvial. A idade “struniana” a 
mesotournaisiana é atribuída a esta formação, 
sendo que seu limite com a formação anterior, 
Curiri, pode ser determinado pela maior 
dominância de arenitos em relação a ela, critério 
faciológico usado por Melo e Loboziak (2003) 
para determinar seus limites.

No topo do Grupo Curuá, a Formação 
Oriximiná foi destacada e cartografada apenas 
nos alvos 6 e 7, localizados no flanco norte da 
Bacia.Ainda há algumas poucas evidências 
no alvo 2 (flanco sul), mas não foi possível 
individualizá-la.

Nestes dois casos destacados foi possível 
encontrar uma formação essencialmente 
formada de arenito bem selecionado médio, 
cinza, com raros feldspatos e algum brilho 
micáceo. Quando intemperizado mostra-se com 
cores do castanho a vermelho. Algumas vezes 
pode ser mais fino e também pode se mostrar 
intercalado com folhelho. Quando encontrado 
em bons afloramentos mostra uma estratificação 
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plano paralela (Figura XIX.33).

XIX.4.2.2.4 - Formação Faro (C1f) – (sem grupo)

Após a deposição da Sequência Devono-
Tournaisiana, uma intensa atividade tectônica 

atuou nas margens da Placa Sul-Americana: a 
orogenia Acadiana ou Chánica, que ocasionou 
soerguimento e erosão dessa sequência, 
originando a discordância que a separa da 
unidade sobreposta, a Formação Faro.

O termo Formação Faro (C1f) foi proposto 
por Caputo et al.(1971), em substituição ao 
Membro Faro de Lange (1967), para uma 
seção constituída predominantemente de 
espesso pacote de arenitos, com subordinadas 
intercalações de folhelhos, capeados por uma 
seção de siltitos e folhelhos. Estes autores 
indicam que, em sua porção basal, esta é 
constituída predominantemente por arenitos 
finos, com zonas de arenitos grosseiros cinza a 
brancos, silicificados, duros com estratificação 
cruzada. Estes são intercalados por delgadas 
lentes de folhelhos ou siltitos cinza escuros, 
micáceos e às vezes carbonosos. Na porção 
superior predominam rochas de granulometria 

mais fina, representadas por folhelhos negros, 
carbonosos, laminados, piritosos, duros com 
intercalações de siltitos cinza médios, micáceos 
e arenitos muito finos e argilosos.

Pastana et al. (1978), trabalhando nessa 
mesma região, mapearam a referida formação, 
caracterizando-a como uma espessa seção 
constituída de arenitos finos a grossos, além de 
folhelhos, siltitos e folhelhos sílticos.

No Município de Monte Alegre, a Formação 
Faro aflora tanto no flanco norte da Bacia do 
Amazonas como na parte mais externa da 
estrutura dômica. A área de ocorrência, no 
flanco da bacia, distribui-se como uma faixa com 
cerca de 85 Km de comprimento e largura média 
de 3,5 a 4 Km (Pastana, 1999).

Apesar de esta formação estar presente em 
quase todo o flanco norte da Bacia do Amazonas, 
observou-se que dentro dos alvos mapeados, 
apenas nos alvos 6 e 7, região de Monte Alegre 
e Alenquer respectivamente, foi possível 
posicioná-la estratigraficamente segundo a 
proposta de autores anteriores. Porém, as 
exposições encontradas nestes locais, estavam 
bastante intemperizadas e de difícil definição e 

Figura XIX.33 - Afloramento de arenito e folhelho da Formação Oriximiná. A) Camada de folhelho (topo) 
e arenito (base), em geral ferruginosos e intemperizados; B) Detalhe de arenito cinza (fresco) presente na 
formação.
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cartografia.    

A Formação Faro isoladamente constitui o 
que se chamou de Seqüência Neoviseana, que se 
caracteriza por arenitos e pelitos flúvio-deltaicos 
e litorâneos com influência de tempestades. 
Seu topo é afetado pelo recuo do mar associado 
à orogenia Eo-Herciniana ou Ouachita, que 
proporcionou um extenso processo erosivo 
nessa sequência (Cunha, Melo e Silva, 2007).

No entanto, novos estudos palinológicos 
realizados na estratigrafia do Mississipiano 
da Bacia do Amazonas, por Melo e Playford 
(2012), permitiram redefinir o posicionamento 
da Formação Faro, limitando sua idade ao 
Tournaisiano (Mesotournaisiano tardio ao 
início do Neotournaisiano), restringindo-a do 
Neoviseano como proposto anteriormente por 
Cunha, Melo e Silva (2007).

XIX.4.2.2.5 - Grupo Tapajós

O Grupo Tapajós constitui um ciclo 
deposicional de natureza transgressivo regressiva 
que ocorreu durante o Neocarbonífero. Trata-
se da quarta sequência de segunda ordem da 
trama estratigráfica da bacia. É denominada de 
Sequência Pensilvaniano-Permiana, constituída 
pelas formações Monte Alegre, Itaituba, Nova 
Olinda e Andirá (Cunha, Melo e Silva, 2007).

Formação Monte Alegre (C2ma)

Na base deste grupo tem-se a Formação 
Monte Alegre (C2ma). Freydank (1957 apud 
Pastana, 1999) utilizou primeiramente a 
denominação Monte Alegre, estabelecendo a 
seção-tipo no conjunto de serras que contornam 
o domo de mesmo nome.  Proposta por Caputo 
et al. (1972), a Formação Monte Alegre é 
composta por quartzo arenitos, médios a 
grossos, geralmente maciços, com estratificação 
cruzada de grande porte. Localmente os 

arenitos são conglomeráticos, friáveis, e com 
raras intercalações de folhelhos esverdeados a 
amarelados.

As rochas que constituem a referida 
Formação, segundo Pastana et al (1978), são 
arenitos ortoquartzíticos, médios a grossos, 
às vezes conglomeráticos, friáveis, localmente 
com marcas de ondas. Raramente apresentam 
intercalações de folhelho esverdeado a 
amarelado. Uma característica peculiar da 
Formação Monte Alegre é a presença de 
arenitos com formas erosivas muito particulares, 
semelhantes a “cascos de tartaruga”, bem 
observadas na bacia do Igarapé Açu e no ramal 
do Perímetro (próximo ao igarapé Água Preta), 
na região da cidade de Monte Alegre - PA.

Esta formação encontrada na base do Grupo 
Tapajós está presente nos alvos 1, 2, 4, 10 e 
11, do flanco sul, e alvo 6, no flanco norte, é 
formada principalmente por arenitos e alguns 
sedimentos químicos. Das áreas estudadas, as 
melhores exposições ocorrem no flanco sul e, 
neste estudo, foi mais bem caracterizada nas 
margens do Rio Tapajós na região de Itaituba. 

Além dos arenitos costeiros da base que, 
em geral, apresentam granulometria bimodal 
e marcas onduladas, tem-se para o topo da 
formação o surgimento de arenitos de granulação 
mais média a fina, alguns dolomíticos, com 
estratificações cruzadas de baixo ângulo, com 
lentes de argilitos dolomitizados que por vezes 
mostram-se bioturbados (Figura XIX.34). 

A Formação Monte Alegre, de idade 
meso a neobashkiriana ou “westphaliana”, 
segundo Melo e Loboziak (2003), é formada 
principalmente de arenitos médios a finos, com 
estratificação plano paralela e cruzada, e ainda 
com a presença de subordinados pelitos. Há a 
presença de conglomerados na parte basal e 
calcários e dolomitos se intercalando em direção 
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ao topo da unidade.

Formação Itaituba (C2i)

Na sequência estratigráfica, em direção ao 
topo ocorre a Formação Itaituba (C2i). Seu 
contato inferior é gradacional, formado pela 
transição entre arenitos calcíferos da Formação 
Monte Alegre para um grupo de rochas da 
Formação Itaituba predominantemente 
caracterizado por intercalações de calcários e 
dolomitos (Figura XIX.35). Este contato basal 
também pode ser abruto, quando anidritas e 
calcários repousam diretamente sobre arenitos 
da Formação Monte Alegre (Caputo et al., 1971).

O contato com a Formação Nova Olinda, 

posicionada sobre a Itaituba, também é 
gradacional, mas arbitrariamente entendido 
quando há a substituição de arenitos e calcários 
de topo da Formação Itaituba por folhelhos 
e siltitos da base da Formação Nova Olinda 
(Macambira et al., 1977). Os autores acima 
caracterizam a formação pela abundância de 
calcários e dolomitos, em geral se intercalando 
entre si, além de arenitos, siltitos, folhelhos e 
silexitos.

Para Caputo et al. (1972), esta formação é 
constituída por espessos pacotes de arenitos 
na porção basal, intercalados por folhelhos, 
siltitos e calcários. As rochas carbonáticas são 
mais comuns na porção mediana e ocorrem 

Figura XIX.34 - Afloramentos da Formação Monte Alegre. A) Arenito eólico de granulometria grossa com sets 
de cruzadas de médio porte; B) Arenito com marcas de ondas em sets de baixo ângulo; C e D) Arenito com 
lentes de argilito ambos dolomitizados mostrando diferentes níveis com diferentes tipos de bioturbação.  
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geralmente na forma de grandes lentes, de 
coloração cinza escura, compactadas, fossilíferas, 
contendo intercalações de folhelhos e siltitos.  

Com a continuidade do processo 
transgressivo, pós-regressão que permitiu a 
deposição da Formação Monte Alegre, segundo 
Cunha, Melo e Silva (2007), houve a deposição 
da Formação Itaituba, sendo esta composta 
de folhelhos, carbonatos e anidritas de fácies 
lagunar e marinho raso a inframaré, com idade 
neobashkiriana – moscoviana.

Nas áreas estudadas esta formação foi 

cartografada apenas nos alvos do flanco sul, 
entre eles estão o 1, 2, 4, 10 e 11. Neste caso as 
melhores exposições foram observadas ao longo 
do Rio Tapajós na região próximo a Itaituba 
(Figura XIX.35). As exposições desta formação 
permite inferir que a mesma é essencialmente 
formada, nos alvos, de sedimentos químicos 
com calcários, dolomitos e evaporitos. Em geral 
esses são fossilizados e bioturbados, apresentam 
também fácies areníticas e rochas do tipo 
wackstone e packstone em geral dolomitizadas.

Figura XIX.35 - Afloramentos da Formação Itaituba. A) Camadas de calcários e dolomitos sobre deltas de 
arenitos nas margens do rio Tapajós, região de Itaituba; B) Detalhe de dolomito bioturbado; C) Camada de 
dolomito amarelo compacto fraturado; D) Detalhe de fóssil (orthoconic ammonite) calcificado no afloramento 
em C. 
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Formação Nova Olinda (C2no) 

A Formação Nova Olinda (C2no), sotoposta 
a Formação Itaituba, é caracterizada pela 
grande heterogeneidade litológica e aspecto 
cíclico de sedimentação, sendo constituída 
preferencialmente por halitas, anidritas, 
gipsitas, folhelhos, siltitos, calcários e arenitos 
em variadas ordens de repetição e espessura 
(Caputo et al.,  1971).

Segundo Macambira et al. (1977), essa 
formação é representada em superfície por 
folhelhos, arenitos, calcários, silexitos e raros 
siltitos e diamictitos. Seu contato com a formação 
superior é discordante, predominantemente 
erosional e em raros casos os contatos ocorrem 
por falhamentos. Frequentemente esta 
formação é limitada por soleiras de diabásio em 
contato de caráter heterolítico.

O contato superior com a Formação Andirá, 
de limite redefinido por Matsuda et al. (2004), 
é erosivo e marcado por uma discordância de 
aproximadamente 21 Ma, e os mesmos citam 
que o pacote de rochas desta formação é 
dominantemente constituído de uma sequência 
de depósitos evaporíticos-siliciclásticos e 
carbonatos marinhos. 

Caputo et al. (1972) denominaram de 
Formação Nova Olinda os sedimentos químicos 
e evaporíticos encontrados acima da Formação 
Itaituba. Assim como Cunha, Melo e Silva (2007), 
formalizaram que esta unidade é formada 
por dois membros compostos de sedimentos 
químicos-evaporíticos e siliciclásticos finos, 
conforme descrito a seguir: (i)  o basal chamado 
de Membro Fazendinha, que se caracteriza 
litologicamente pela ocorrência de folhelhos, 
carbonatos, anidritas, halitas e, localmente, sais 
mais solúveis, como por exemplo a silvita que 
foram depositados em ambiente marinho raso, 
de planície de sabkha e lagos hipersalinos;(ii) 

o membro superior, conhecido como Membro 
Arari, marcado por uma forte regressão e 
evidenciado pela ausência de fósseis marinhos e 
inexistência de carbonatos marinhos, composto 
pela associação de folhelhos e siltitos com 
pacotes de halitas cristaloblásticas.

O ambiente de deposição da Formação Nova 
Olinda é marinho restrito hipersalino, associado 
com flúvio-lacustrino. A seção tipo desta 
formação, de idade ainda em parte controversa, 
é Moscoviana a Gzheliana, ou Moscoviana a 
Permiana, respectivamente segundo Lemos 
(1990) e Playford e Dino (2000) apud Cunha, 
Melo e Silva (2007).

Vale a pena citar que o topo do Grupo Tapajós 
é marcado por duas descontinuidades uma Pré 
(Eopermiana) e outra Pós (Neopermiana) a 
Formação Andirá. Esta unidade caracteriza-se 
por uma sedimentação predominantemente 
continental, representada por siltitos e arenitos 
avermelhados “red beds” e raras anidritas, 
associadas às fácies fluviais e lacustrinas.

Neste trabalho apenas uma exposição 
da Formação Nova Olinda foi observada, 
no alvo 1 localizado na região de Itaituba, 
em um afloramento de difícil visualização, 
principalmente por causa do intemperismo. 
A rocha descrita neste alvo trata-se de um 
pelito bastante intemperizado, laminado, com 
cavidades e características de precipitação 
química associada. 

XIX.4.2.2.6 - Diabásio Penatecaua (Jδpe)

O período pós-paleozoico na bacia é marcado 
por processos distensivos, na direção Leste-
Oeste, seguidos de magmatismo básico na forma 
de enxames de diques e soleiras de diabásio 
orientados na direção norte-sul. Dentre os 
mais importantes, incluem-se os diques permo-
jurássicos aflorantes em Rosarinho e Pantaleão, 
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na porção ocidental da bacia, e os diabásios juro-
triássicos Cassiporé, no Amapá, e Penatecaua, 
na borda norte da bacia (Thomaz Filho et al. 
1974 apud Cunha, Melo e Silva 2007). Estas 
manifestações magmáticas foram inicialmente 
agrupadas em um único evento, com idade 
K-Ar entre 170 e 220 Ma. Datações posteriores 
através do método Ar-Ar situam-nas entre 210 
Ma e 201 Ma, sendo a mais provável a idade 
de 206 Ma (idade obtida para o magmatismo 
Penatecaua).

Na Bacia do Amazonas, região de Monte 
Alegre no Estado do Pará, ocorre um dos mais 
expressivos representantes desse magmatismo 
de natureza basáltica, o Magmatismo 
Penatecaua. O evento gerador deste, segundo 
Issler et al. (1974), provocou soerguimento da 
seção paleozoica e erosão em toda a extensão 
da bacia,  de cerca de 1.000 m de sedimentos.

Pastana (1999), estudando posteriormente 
a região de Monte Alegre, descreve que grande 
manifestação ígnea básica juro-triássica ocorre, 
mas que não identificou como sendo desse 
magmatismo. Segundo o autor ela está bem 
representada no domínio da bacia sedimentar 
do Amazonas, na forma de extensos diques, com 
direções preferenciais em torno de N-S, N300E 
e N300W, além de grandes soleiras, truncando 
toda a sequência paleozoica.

O Diabásio Penatecaua ocorre como soleiras, 
diques e raros stocks, que cortam as formações 
sedimentares paleozoicas da Bacia do Amazonas. 
Na borda sul da bacia, afloram como corpos 
alongados quilométricos, orientados segundo 
ENE-WSW e com anomalias gravimétricas 
negativas associadas. Na borda norte ocorre 
principalmente enxames de diques orientados 
segundo NE-SW e aproximadamente N-S, cuja 
continuidade para dentro dos domínios pré-
cambrianos localizados a norte da Bacia do 

Amazonas (domínios Erepecuru-Trombetas e 
Carecuru) é marcada por feixes retilíneos de 
anomalias magnéticas (Vasquez e Rosa-Costa, 
2008).

O evento magmático gerador desses corpos é 
resultante da quebra do supercontinente Pangea, 
que deixou registro nas bacias sedimentares e nos 
embasamentos dos continentes que circundam 
o atual Oceano Atlântico. Este magmatismo 
é considerado parte integrante da Província 
Magmática do Atlântico Central (Central Atlantic 
Magmatic Province – CAMP), representando 
um extenso e volumoso magmatismo basáltico 
toleítico com sills, diques e lavas (Nomade et al. 
2002 apud Nascimento et al. 2011).

Estudando a região de Medicilândia no Pará, 
Costa et al. (2012) identificaram que ocorre 
intrudida em rochas sedimentares da borda sul 
da Bacia do Amazonas e que faz parte do evento 
magmático Penatecaua de idade triássico-
jurássica, uma soleira básica identificada como 
soleira de Medicilândia. O litotipo predominante 
na soleira é o diabásio, ocorrendo gabro em 
porcentagem subordinada. A assembleia mineral 
primária de ambos os litotipos é composta por 
clinopiroxênio (augita), plagioclásio (andesina 
ou labradorita), minerais opacos, apatita e 
quartzo. Há paragênese de alteração hidrotermal 
marcante, e esta é representada por minerais 
opacos, sericita, clorita, uralita, hornblenda, 
biotita, quartzo e epidoto.

Nas áreas estudadas pelo projeto, foram 
observados principalmente diques e soleiras 
deste magmatismo. Exposições mais comuns 
foram vistas nos alvos 1, 2, 3, 5, 6 e 11, porém 
os melhores afloramentos foram descritos 
em Altamira e Medicilândia, respectivamente 
nos alvos 3 e 5. Essas rochas são facilmente 
encontradas nas regiões citadas acima pelo 
solo de terra roxa bastante utilizada pelos 
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agricultores locais. São rochas que apresentam 
composição básica e cor cinza escura, quando 
frescas mostram uma textura em geral fanerítica 
fina, passando por feições porfiríticas (mais 
comum) até porções que lhe conferem aspecto 
gabróico (Figura XIX.36).

XIX.4.2.2.7 - Formação Alter do Chão (E2N1ac)

Após a atuação dos esforços compressivos 
relacionados ao Diastrofismo Juruá, ocorreu um 
relaxamento tectônico seguido da implantação 
de novos ciclos deposicionais representados 
pela outra unidade de primeira ordem da 
bacia, denominada Megasequência Mesozoico-

Cenozoica, constituída pelas sequências 
Cretácea e Terciária (Cunha, Melo e Silva, 2007), 
representada na área pela Formação Alter do 
Chão.

Sabe-se que Formação Alter do Chão vem 
desde há muitos anos sendo discutida por alguns 
autores pelo fato de ter seu posicionamento 
estratigráfico ainda não totalmente esclarecido, 
colocando-a na maioria das vezes no Mesozoico, 
entretanto com possibilidades de ser também 
do Cenozoico.

Como exemplo temos as observações feitas 
por Kistler (1954) apud Caputo (no prelo), 
que durante perfurações na Petrobras na 

Figura XIX.36 - Afloramentos do Magmatismo Penatecaua. A) Grande soleira de Medicilândia em corte de 
estrada; B) Soleira exposta no assoalho de vicinal (detalhe com a textura fanerítica fina); C) Soleira mostrando 
aparentes pulsos como camadas (detalhe com textura mais pórfira), onde B e C são em região de Altamira; D) 
Dique com textura mais gabróica (detalhe), visto na região de Monte Alegre.
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margem direita do Rio Tapajós, verificou que 
os sedimentos, vermelhos pós-paleozoicos, 
atingiram uma profundidade de 545 m e 
denominou essas camadas de Formação Alter 
do Chão, com idade cenozoica inferida.

Entretanto, um dos mais importantes 
estudos foram os realizados com palinomorfos 
desenvolvidos por Daemon e Contreiras (1971), 
Daemon (1975) e Dino et al. (2000) que, 
além de identificarem que existiam camadas 
cretáceas pós-paleozoicas de idade mesoalbiana 
a turoniana, verificaram também camadas 
cenozoicas sobre estas nas partes ao leste e ao 
oeste da bacia, mas ainda sem denominação 
específica. Particularmente, a falta de material 
para a analise palinológica nos cerca de 500 m 
Daemon (1975) e 300 m Dino et al. (2000), da 
parte superior de alguns dos poços estudados, 
levou os autores a extrapolarem as camadas do 
Cretáceo até a superfície na porção mais central 
da bacia, mantendo-as com a sua denominação 
formal.

Até a década passada estas camadas cretáceas 
e cenozoicas em conjunto, constituíam o Grupo 
Javari (Cunha, Gonzaga e Coutinho 1994), então 
representado pelas Formações Alter do Chão 
e Solimões, assentado diretamente sobre a 
discordância do topo do Paleozoico, conhecida 
como discordância pré-cretácea (Cunha, Melo e 
Silva, 2007).

Constatações realizadas por Caputo (2011) e 
Caputo (no prelo), analisando poços, estratigrafia, 
seções sísmicas e as datações de Daemon (1975) 
da Bacia do Amazonas e Solimões, o levaram 
a propor uma nova unidade litoestratigráfica 
cretácea. Este autor concluiu que a Formação 
Alter do Chão na seção-tipo, no poço 1-AC-1-
PA, é de idade cenozoica e discordante com 
sedimentos cretáceos sotopostos, considerando 
dessa forma que o Grupo Javari não deve mais 

persistir, pois existe uma discordância entre 
esses pacotes sedimentares. Além disso, a seção 
tipo do suposto Grupo Javari situa-se no poço 
1-RJ-1-AM, na Bacia do Solimões, na fronteira 
com a Colômbia.

Para o autor (op.cit.) a seção pós-paleozoica, 
comprovadamente de idade cretácea, foi 
denominada de Formação Jazida da Fazendinha 
e a seção cenozoica permaneceu com a 
denominação de Formação Alter do Chão. 
Ainda complementa que não há na literatura 
mapa geológico distinguindo em superfície a 
distribuição do cretáceo e do terciário conforme 
as conclusões de Daemon e Contreiras (1971), 
bem como afirma que provavelmente não 
há camadas cretáceas aflorando na Bacia do 
Amazonas.

Na verdade, o Cretáceo ocorre apenas nas 
áreas mais centrais e profundas da bacia, sob 
o nome de Formação Jazida da Fazendinha 
(Caputo, 2009; 2011) e da Bacia do Solimões, 
sob o nome de Formação Javari (Caputo, no 
prelo), as formações mesozoicas em apreço são 
separadas pelo Arco de Purus.

Ainda nessa discussão, para entender esta 
cronoestratigrafia, aparece a Formação Novo 
Remanso proposta informalmente por Rozo 
et al. (2005), e esta é apenas uma duplicação 
da Formação Alter do Chão dentro da Bacia 
do Amazonas. A idade mesomiocênica obtida 
por Dino et al. (2012) para a suposta Formação 
Novo Remanso, corresponde à idade do topo da 
Formação Alter do Chão.

Contudo, a idade da Formação Alter do Chão 
em virtude dos vários estudos, incluindo as 
constatações sísmicas de discordâncias entre 
camadas cretáceas e terciárias e as associações 
com a Formação Solimões/ Novo Remanso  
(Daemon & Contreiras, 1971; Daemon, 1975; 
Dino et al., 2000; Duarte, 1987 apud Caputo, 
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2011; Caputo, 2011; Caputo, no prelo; Rozo 
et al.,2005), fica melhor posicionada entre o 
Eoceno (Daemon e Contreiras, 1971; Duarte, 
1987) e o Mesomioceno, conforme discutido 
por Caputo (2011; no prelo).

Sendo assim, neste trabalho, se propõe 
uma nova sigla para representar a época 
desta formação, antes relacionada à K2E1ac e 
passando agora a E2N1ac.

Quanto a sua litologia, a Formação Alter do 
Chão foi primeiramente definida por Kistler 
(1954) apud (Daemon 1975) como sendo 
composta de arenitos avermelhados, argilitos, 
conglomerados e brechas intraformacionais, 
tradicionalmente atribuídos a sistemas fluvial e 
lacustre/deltaico.

Estudando a região de Novo Remanso no 
Amazonas Rozo et al. (2005) descreveram a 
Formação Alter do Chão como arenitos médios 
a grossos (caulínicos) e conglomerados (seixos 
de argila e quartzo) de cor vermelha e branca, 
localmente silicificados.

A litologia da formação é constituída por 
arenitos grossos, variegados, além de arenitos 
e conglomerados de fácies de planície e leques 
aluviais, restritos à porção oriental da bacia 
(Cunha, Melo e Silva, 2007).

Intercalações de arenitos, argilitos, 
siltitos e subordinadamente conglomerados, 
predominantemente vermelhos são também 

descritos para a formação. As camadas de 
granulação grosseira mostram composição 
ortoquartzítica a arcósica, com feldspatos 
frequentemente alterados para caulinita, 
e ainda ocorrem frequentemente arenitos 
brancos caulínicos. A natureza dos sedimentos, 
a cor vermelha e a presença de palinomorfos 
fósseis continentais e restos foliares indicam 
que a Formação Alter do Chão foi depositada 
em leques aluviais, planícies aluviais e em deltas 
fluviais relacionados a ambientes lacustres, em 
clima tropical (CAPUTO, no prelo).

Presentes nos alvos 2, 3, 5 do flanco sul, e 
alvo 6 do flanco norte da Bacia, a formação Alter 
do Chão é representada principalmente por 
áreas de relevo bastante arrasado, formado por 
extensas planícies em geral onde se encontram 
as áreas de pastos nas regiões informadas acima.

Essas áreas em geral apresentam um solo 
dominantemente formado por areias bancas, 
amarelas e laranjas, e por vezes argilas de 
cor variegada, produtos do processo de 
intemperismo e erosão que esta formação 
sofreu. As rochas são principalmente arenitos 
que variam de fino a grosso, brancos e cinzas, 
com estratificações plano paralelas, podendo 
conter silicificações locais e litofácies com 
feições mais conglomeráticas com fragmentos 
de quartzo e/ou argilitos (Figura XIX.37).



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

921

Figura XIX.37 - Afloramentos da Formação Alter do Chão na região de Uruará e Medicilândia. A) Arenito 
branco a laranja fino a médio com fragmentos de argilito cinza; B) Arenito branco médio com estratificação 
plano paralela e nível de silicificação; C) Arenito cinza a roxo médio; D) Arenito branco médio a grosso com 
estratificação plano paralela e aspecto conglomerático.

XIX.4.3 – Contexto das mineralizações 
fosfatadas

Macambira et al. (1977), estudando as 
rochas sedimentares da Bacia do Amazonas, 
focando principalmente nas mineralizações de 
sulfetos, na região entre Altamira e Itaituba, 
apresentaram relatório mostrando que havia 
vestígios de mineralização fosfatada naquelas 
rochas.

Primeiramente salientaram que os folhelhos 
(encaixantes) tinham altos teores de SiO2, em 
relação a concreções carbonáticas mineralizadas 
em sulfetos, que eram mais ricas em ferro. 
Destacaram também que as concreções eram 

mais enriquecidas em MgO, CaO e P2O5, 
enquanto que os folhelhos em Na2O e K2O.

Além dessas primeiras constatações, os 
autores concluíram que os teores de P2O5 

variavam de menos de 1% a 10%, com um 
máximo de 18,5%. Os resultados encontrados 
estavam por toda a área estudada assim como em 
várias litologias do Paleozoico, não permitindo a 
eles estabelecer uma correlação ou um controle 
estratigráfico com teores apropriados à pesquisa 
mineral.

Entretanto, de acordo com este trabalho 
(op.cit.), a Formação Curuá, em seu Membro 
Barreirinha, constitui a principal unidade 
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potencial. Descreveram que a litologia tipo 
se tratava de uma sequência de folhelhos 
sílticos e siltitos alternados, de cores cinza, 
creme, amarelados, duros, micro fossilíferos, 
raramente piritosos e pouco físseis e, 
aquela com o teor mais alto, se tratava de 
um siltito creme esbranquiçado, duro com 
fraturas conchoidais. Sugerem que os siltitos 
mineralizados, intercalados entre os folhelhos 
estão na forma de nível ou bolsões fosfatados. 
Além disso, observaram a presença de goiazita 
em concentrados de bateia provenientes das 
áreas de rochas potencialmente fosfatadas, 
reforçando ainda mais a possibilidade de áreas 
com algum concentrado econômico.

Macambira (1978), complementado o 
estudo anterior, fez uma reinterpretação 
mais detalhada dos resultados alcançados em 
1977.  Admitiu ainda a presença de P2O5  nas 
Formações Trombetas (ainda indiferenciada), 
Maecuru, Ererê, Curuá, Monte Alegre, 
Itaituba e Nova Olinda em suas mais diversas 
concentrações, sempre inferiores a 4%, com 
exceção da Formação Curuá, que apresentou os 
maiores teores. Esse trabalho trouxe a primeira 
cartografia mais estendida em mapa do flanco 
sul da Bacia do Amazonas com informações  
sobre a posição aproximada dessa presença de 
fosfato nas formações paleozoicas.

Numa atualização bibliográfica, econômica 
e cartográfica Vasquez (2009) apresentou os 
principais pontos de jazimentos de calcário e 
fosfato no território Paraense e, neste trabalho, 
acrescentou para a época o panorama destes 
insumos para economia mineral do estado. O 
mapa apresentado por este autor mostra na 
Bacia do Amazonas pelo menos três pontos de 
ocorrências de fosfato associado ao flanco sul da 

bacia, nas camadas de rochas sedimentares do 
paleozoico (Figura XIX.38).

Para Gomes e Gallart (2011 apud Abram et 
al, 2011) são identificadas diversas ocorrências 
de mineralização de fosfato em ambas bordas 
norte e sul da Bacia do Amazonas, sempre 
situadas no topo do Grupo Curuá, na formação 
Curiri. Também ressaltaram que na borda norte, 
basicamente, duas litofácies se apresentaram 
portadoras da mineralização, com teores 
das amostras variando de 2,65 a 27,78% de 
P2O5 : i) siltito cinza esverdeado a preto com 
níveis de arenito fino a muito fino localmente 
argiloso com “manchas” mais esbranquiçadas 
e algumas porções mais ferruginosas e ii) 
siltito preto maciço, apresentando alta dureza 
e frequentemente ferruginizado. Nesta borda 
da bacia, a zona mineralizada foi caracterizada 
como uma faixa de mais de 30 km de extensão 
por 3 km de largura orientada na direção 30º Az. 
Por outro lado, na borda sul, foram definidos três 
litotipos hospedeiros da mineralização fosfática, 
com teores de P2O5  variando entre 1,1 a 16,3%: 
i) ritmito/fosforito; ii) diamictito fosfatado e iii) 
tipo chert. Neste local os melhores resultados 
foram associados ao fosforito bandado e os 
níveis mineralizados mostraram excelentes 
continuidades nas linhas mapeadas de direção 
N-S, espaçadas 5 km em média. 

Ainda na borda sul, na região do município 
de Medicilândia, os autores (op.cit.) citam que a 
mineralização fosfática está distribuída ao longo 
de uma faixa de aproximadamente 36 km. Já no 
município de Brasil Novo a zona mineralizada 
foi definida como de aproximadamente 7 km de 
comprimento, orientada na direção geral 65° a 
70° Az, com espessura do intervalo mineralizado 
ainda desconhecido.
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Figura XIX.38 - Arcabouço tectônico do estado do Pará e a indicação das principais mineralizações de fosfato 
segundo Vasquez (2009).
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XIX.5 – MINERALIZAÇÃO (ROCHAS FOSFÁTICAS)

XIX.5.1 – Introdução

A abordagem descrita a seguir será 
apresentada de acordo com as áreas de 
abrangência dos alvos estudados. Pois apesar 
de serem reportadas informações do mesmo 
contexto geológico, os alvos estudados estão 
separados por até centenas de quilômetros. 
Esses alvos, contudo, apresentam suas 
semelhanças litológicas, mas também mostram 
suas particularidades que estão associadas 
muitas vezes a diferentes litofácies ou mesmo 
níveis estratigráficos distintos.

A grande dificuldade neste caso está 
associada aos perfis intemperizados, muito 
comuns sobre as rochas aflorantes na região 
amazônica. Como o foco do trabalho são as 
rochas sedimentares, os perfis supergênicos são 
capazes de obliterar muitas de suas estruturas 
primárias e seu conteúdo fossilífero, além de 
modificar significativamente a paragênese 
dessas rochas, inclusive propiciando neste caso 
a formação de novas mineralizações.

O trabalho foi todo pautado em investigações 
através do mapeamento de superfície, 
prospecção geoquímica e geofísica terrestre. 
Dados bibliográficos da Petrobras referentes à 
Bacia do Amazonas, como os logs de sondagens 
realizadas na parte mais central da bacia, 
serviram de apoio para entendimento de 
algumas correlações estratigráficas observadas 
em superfície das regiões mais da borda da 
mesma.

O estudo petrográfico e litogeoquímico, 
auxiliado pelas análises de difração de raios X 
e microscopia eletrônica de varredura foram 
fundamentais para evidenciar importantes 
paragêneses, visto que a maioria dos litotipos 
estudados é de rochas extremamente finas e 

muitas vezes constituídas de material amorfo ou 
criptocristalino.

 

XIX.5.2 – Descrição geológica das áreas Alvos

Como já mencionado anteriormente, o 
trabalho foi realizado em alvos que foram 
distribuídos nos flancos Norte e Sul da Bacia do 
Amazonas.

Neste capítulo foram citados os alvos 
considerados com maior relevância para 
pesquisa em questão. Esses mostraram além 
dos melhores teores encontrados, maior 
extensão dos horizontes mineralizados e bom 
controle estratigráfico, sendo que as rochas 
presentes estão na sua maioria associadas ao 
Devoniano. O registro de outras sequências 
como do embasamento paleoproterozoico e do 
Siluriano, na base, e sequências do Carbonífero e 
do Paleoceno-Mioceno, do topo também foram 
descritas.

Entre os alvos referidos, estão os alvos 2, 4, 5, 
no flanco Sul, e os alvos 6 e 7, no flanco Norte. 
Particularmente os alvos 2 e 5 foram entendidos 
como sendo de ambientes correspondentes e 
que apresentam uma boa associação lateral, por 
isso foram tratados em conjunto. 

XIX.5.2.1 – Alvos 2 e 5 (Leste de Uruará/E-URU e 
Norte de Medicilândia/N-MED)

Estes alvos estão localizados na BR-230 
(Rodovia Transamazônica). Esta rodovia 
atravessa o alvo 2 na direção de SW para E da 
área, enquanto que o alvo 5 está mais a norte 
desta BR e pode ser acessado pelas vicinais 
locais. O alvo 2 está distante da cidade de Uruará 
(sua base principal) cerca de 55 Km em direção 
leste, a caminho da cidade de Medicilândia e o 
alvo 5, localizado na área contigua ao alvo 2, só 
pode ser acessado pela cidade de Medicilândia 
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que fica cerca de 10 km ao sul do mesmo. Ambos 
são servidos de vicinais equidistantes a cada 5 
km aproximadamente. 

Estes alvos apresentam rochas com um trend 
aproximado SW-NE sendo compostos de sudeste 
para noroeste, progressivamente, por rochas do 
Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Subindo a 
estratigrafia na direção NW, a partir de SE do alvo 
2, surgem às rochas paleozoicas da bacia que 
são representadas pelas formações Maecuru, 
Ererê, rochas do Grupo Curuá mantidas ainda 
indiferenciadas, Formação Monte Alegre e 
Itaituba. Do Mesozoico tem-se o derrame de 
diabásio do magmatismo Penatecaua que surge 
em sua melhor apresentação encaixado entre as 
litologias da Formação Ererê e do Grupo Curuá. 
Por fim, estes são recobertos pela unidade 
Cenozoica da Formação Alter do Chão, melhor 
cartografada no extremo NW e N das áreas 
estudadas.

A Formação Maecuru é bem representada a 
sudeste da área por intercalações de arenitos, 
conglomerados e siltitos. Essas intercalações 
são de pouca espessura, variando de alguns 
centímetros a 50 cm, e formam juntas estratos 
quase sub-horizontais. Os arenitos são cinza, 
finos, compactos e com bastante quartzo. Os 
conglomerados, também caracterizados como 
arenitos líticos, são do tipo suportados por matriz 
e apresentam-se bastante intemperizados, 
formados por matriz arenosa fina escura e 
fragmentos diversos com tons cinza, verde e 
castanho. Apresentam-se mediamente maturo e 
com muitos seixos de quartzo e líticos. Os siltitos 
têm cor creme clara e apresentam laminação de 
cor castanho a vermelho do tipo plano-paralela e 
cruzada. As porções mais escuras correspondem 
a material mais pelágico, enquanto que as 
porções mais claras são formadas de clásticos 
finos. Acredita-se que a cor original dessas rochas 

está obliterada pelo forte processo intempérico 
presente o que lhe conferem tons castanhos e 
vermelhos.

Acima deste pacote aparece a Formação 
Ererê. Esta pode ser observada pela exposição de  
rochas areníticas finas intercaladas com folhelhos 
negros, típicos desta formação na região sul da 
bacia. O pacote de arenito fino é cinza, compacto, 
de estratificação plano paralela, com sets de 
5 a 30 cm, bastante silicificado. Os folhelhos 
são negros a cinza, físseis, placóides, bastante 
intemperizados e formados por laminações 
sílticas milimétricas de tons acastanhados e 
vermelhos.Parecem representar pequenos 
pulsos residuais de clásticos finos sobre as zonas 
pelágicas dos folhelhos. Ambos apresentam 
mergulho suave para sul e para norte, podendo 
ter essas variações pelo resultado da colocação 
da soleira de diabásio encaixada entre ela e o 
extrato sotoposto. Estas soleiras também podem 
aparecer inseridas nas camadas de folhelho da 
formação de topo. 

As rochas do Grupo Curuá são expostas na 
parte mais central da área no alvo 2 e ocupam 
a maior parte da área  do alvo 5. Em um perfil 
mais geral, essas rochas são representadas na 
base por ritmitos formados pela intercalação 
de lâminas de folhelhos cinza e siltitos creme 
esbranquiçados, onde a taxa de sedimentação 
de pelágicos aumenta para o topo do perfil, com 
tons mais acinzentados. Esses sedimentos finos 
apresentam coloração mais avermelhada em 
lâminas milimétricas para a base. Para o topo 
podem surgir clássicas intercalações milimétricas 
de cores vermelhas e brancas representadas por 
frações argílicas e siltosas, respectivamente. 

Passando para a região sotoposta aos ritmitos, 
em contatos não visíveis, são observados 
arenitos finos cinza a esverdeados, compactos 
e com alguma estratificação plano paralela, mas 
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de difícil visualização por causa do intemperismo 
sofrido pelas rochas. Estratigraficamente acima 
dos arenitos ocorre um siltito cinza esverdeado, 
em geral com capa de alteração amarelo 
avermelhada, que se encontra laminado e com 
estratificações plano paralelas de baixo ângulo 
em sets centimétricos.

Uma das mais importantes litologias nesses 
alvos são os folhelhos que jazem logo acima do 
siltito anteriormente mencionado. Esses são 
em geral cinza e verde, físseis, apresentam-se 
laminados com baixo ângulo de mergulho para 
norte. Mostram variações para a cor negra menos 
predominante e contém intercalação de argilito 
cinza a verde com mineralização fosfatada. Estes 
pacotes mineralizados não são muito espessos, 
em geral, apresentam-se com cerca de 15 cm, 
representando níveis, mas podendo ocorrer  com 
até 2 m de espessura, nesse caso representando 
camadas. Esses níveis/camadas são encontrados 
no mesmo trend ao longo das duas áreas e 
podem chegar a uma extensão de cerca de 55 
km. Nas figuras XIX.39 e XIX.40 são apresentados 
os mapas litológicos de detalhe das áreas que 
melhor representam a mineralização presente 
nos alvos.  

No topo da sequência do grupo Curuá, 
nestes alvos, observa-se o folhelho, desta vez 
com intercalações claras e escuras, lembrando 
granulometrias mais sílticas e com a presença de 
icnofósseis. Mais um nível de argilito mineralizado 
continua em direção ao topo, tendo o folhelho 
como encaixante também mineralizado e neste 
se percebe a presença de material de origem 
orgânica que lembram pelóides de cor negra. 
Esta unidade em alguns locais é recoberta por 
uma camada de origem erosiva composta de 
conglomerados suportados por matriz, que em 
alguns casos está associada às discordâncias do 
Missipiano, mas também pode ser decorrente 

de depósitos fluviais cenozoicos. 

Estratigraficamente acima destes aparecem 
as rochas da Formação Monte Alegre, que são 
representadas por arenito branco a amarelado, 
médio a fino, com sets centimétricos a métricos, 
micáceos, com estratificações plano-paralelas 
e cruzadas angulares. Esta unidade apresenta 
níveis conglomeráticos polimíticos na base e por 
vezes ao longo do perfil. Sobre esses arenitos 
ocorre a Formação Itaituba ocorre na forma 
de calcários cinza, compactos, fossilíferos, 
com níveis de calcarenitos que apresentam-se 
localmente na porção leste do alvo 2.

Já no Cenozoico, ocorre intercalação de 
argilitos cinza avermelhados e siltitos arenosos 
avermelhados com fragmentos de argilito cinza. 
Um arenito, provavelmente mais acima no perfil, 
aparece com coloração branca, cinza a amarela, 
médio a grosso no topo e mais fino para a base, 
em geral, muito intemperizado.  Este varia de 
bem a mal selecionado da parte superior para a 
parte central do perfil. Apresenta estratificações 
planares, cruzadas angulares e tangenciais 
de médio a pequeno porte. As características 
são compatíveis com o ambiente fluvial, que 
parecem se repetir na base do perfil. Este grupo 
de rochas corresponde à Formação Alter do 
Chão.

 As figuras XIX.41 e XIX.42 representam os 
perfis estratigráficos das zonas mineralizadas de 
ambos os alvos descritos. 

XIX.5.2.2 – Alvo 4 (Sudoeste de Itaituba/SW-ITA)

O alvo 4 está localizado na BR-230 (Rodovia 
Transamazônica), cerca de 6 km a sudoeste de 
Itaituba, sua principal base. É atravessado de NE 
para SW pelo rio Tapajós,  entre as cidades de 
Miritituba e São Luiz do Tapajós.

Este alvo apresenta rochas com um 
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aproximado trend dirigido de WSW a ENE e é 
composto, a partir do sul em direção ao norte, 
por rochas do Paleoproterozoico e Paleozoico. 
Subindo a estratigrafia na direção N, ocorre o 
embasamento formado por rochas do Domínio 
Tapajós, que não são o objetivo deste trabalho. 

Em seguida, surgem as rochas paleozoicas da 
bacia que são representadas pelas Formações 
Pitinga, Maecuru, Ererê, Barreirinha, Curiri, e 
ainda as Formações Monte Alegre e Itaituba.

Quanto à Formação Pitinga, pouco se tem 
a informar, pois apenas uma exposição foi 
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Figura XIX.41 - Coluna estratigráfica da área detalhada na figura XIX.39 do alvo 2.
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Figura XIX.42 - Coluna estratigráfica da área detalhada na figura XIX.40 do alvo 5.
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observada próxima à localidade de Vila Raiol 
no extremo SW da área. Esta é formada por 
folhelhos negros com níveis e nódulos ferro-
carbonáticos. Sua principal relevância é que 
a mesma está sotoposta em baixo ângulo por 
arenitos da Formação Maecuru, configurando 
um lapso deposicional marcado pela ausência 
das Formações Manacapuru e Jatapu, que 
também coincide com a superfície erosiva Eo-
devoniana.

A Formação Maecuru é bem representada 
sobre a formação Pitinga. Esta unidade  é 
formada por arenito médio a fino com diversas 
variações de cores (branco, cinza e amarelo) 
com tons avermelhados e muito intemperizado. 
Apresenta intercalação com conglomerado 
polimítico no topo e com siltito laminado mais 
abaixo. Para a base, apresenta granulação 
média a grossa, com presença de bioturbações 
tubulares e talvez raízes, além de estratificações 
cruzadas de médio porte e fluxo de grãos (grain 
flow).

Sobre a Formação Maecuru aparece a 
Formação Ererê, numa faixa de rochas não muito 
espessa, que neste local é representada por 
folhelho negro a cinza, físsil, com presença de 
icnofóssil. Possuem estruturas do tipo bedding 
wavy, com porções silto-arenosas mais no topo, 

e com estratificações lenticulares tipo linsen 
mais para a base, onde também localmente 
são acumuladas lentes de minerais pesados 
contendo pirita e calcopirita (Figura XIX.43).

As rochas do Grupo Curuá são expostas 
na parte mais média a superior deste alvo. 
Aqui, estas foram diferenciadas nas formações 
Barreirinha, na base, e Curiri, no topo.

Nos perfis estudados, quando descritos da 
base para o topo, mostram que a Formação 
Barreirinha é constituída na base por folhelho 
negro com variações para o cinza, físsil, com 
nível de argilito e estruturas de escorregamento 
na parte superior. A coloração preta é devido 
ao alto conteúdo de matéria orgânica. Também 
estão presentes níveis de siderita cinza escuro, 
compactos e ferruginizados, que caracterizam 
bem essa litofáceis mais basal, e compatível 
com o Membro Abacaxis de Cunha, Melo e 
Silva (2007). Na litofáceis posterior ocorrem 
os folhelhos mais cinza escuros e físseis, bem 
como concreções centimétricas (15 a 20 cm) 
de composição carbonato silico-fosfatadas, 
que associados a esses folhelhos conferem os 
intervalos com as melhores mineralizações. 
Ainda em uma associação lateral com essa fáceis, 
mais para leste do ponto tipo, podem ser vistas 
lentes centimétricas de siderita cinza, além de 

Figura XIX.43- A) Lente na laminação tipo linsen formada exclusivamente por pirita, calcopirita e quartzo; B) 
Detalhe da textura arenosa e dos cristais de sulfetos. 
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grandes concreções métricas (2 m de diâmetro) 
de composição carbonato silicosas indicando 
estar mais para a base desse intervalo. Nesse 
horizonte também ocorrem lentes/níveis de 
siderita, e nestes estão presentes icnofósseis de 
spirophyton, como excelente marcador do topo 
do membro Urariá e da Formação Barreirinha, 
contudo não foram descritas ou observadas 
fácies nessa região mais compatíveis como o 
Membro intermediário Urubú de Cunha, Melo e 
Silva (op cit.). Na figura XIX.44 são apresentados 
os mapas litológicos de detalhe de duas áreas 
que melhor representam a mineralização 
presente no alvo. 

Esta formação concentra a maior parte 
da mineralização de fosfato, que ocorre 
em litofácies folhelhos, níveis de argilito e 
concreções, onde deve ocorrer a superfície de 
inundação ou transgressiva máxima ou SIM/STM 
não detalhada neste trabalho. Dentre os outros 
alvos trabalhados, este reúne características 
como a presença de sedimentos pelágicos, zonas 
de condensação com a presença de concreções 
e perfis de elevada zona de preservação de 
matéria orgânica.

Segundo Matsuda et al. (2010) a alta 
concentração em matéria orgânica nesta região 
representa elevadas condições de anoxia 
ocorridas durante a inundação devoniana.  
Estes autores descrevem a superfície de 
inundação máxima (SIM ou MFS) na base 
desta unidade (Eofrasniano a Mesofameniano), 
que corresponde ao pico mais elevado de 
radioatividade observado nos perfis de raios 
gama, dos poços da PETROBRAS 3-IT-02-PA 
e 1-PB-1-PA apresentando também baixos 
valores de densidade, baixa velocidade sônica 
e alta resistividade. Estas superfícies (MFS) 
costumam apresentar também baixas taxas de 
sedimentação (zona condensada), abundância 

de fósseis, bioturbações e mineralizações.

Passando para a região sotoposta aos 
folhelhos da Formação Barreirinha, encontram-
se os diamictitos da Formação Curiri. Estes, 
em geral, reproduzem rochas com condições 
de formação a partir do degelo. Em sua 
maior parte ocorrem com matriz fina e seixos 
característicos, constituídos de rochas em geral 
finas e por vezes areníticas. Percebe-se que as 
rochas dessa formação mostram-se comumente 
não aflorantes ou totalmente erodidas pela 
superfície erosional Eo-mississipiana. No caso 
deste alvo, acredita-se que no topo da Formação 
Barreirinha a ação de reposições estruturais de 
blocos, talvez do Mesozoico, foram capazes 
de recolocar a Formação Curiri associada à 
falhamentos transcorrentes colocando-a em 
contatos laterais com a Formação Barreirinha, 
situação muito comumente observada neste 
alvo.

A rocha principal da Formação Curiri é um 
diamictito cinza médio a escuro, por vezes 
acamadado com fragmentos polimíticos, 
facetados, estriados e com matriz extremamente 
fina. Em geral, são mineralizados tanto nos 
clastos como na matriz. Quando intemperizados 
apresentam coloração ferruginosa na superfície 
e clastos caulinizados ou friáveis.

A Formação Monte Alegre posicionada ora 
acima dos diamictitos, ora sobre os folhelhos 
da Formação Barreirinha, estão distribuídas na 
parte N e NE do alvo e são representadas por 
arenito creme a branco com laminações do tipo 
flaser. Esta unidade contém níveis centimétricos 
de calcarenito com icnofósseis preservados mais 
próximo ao contato com a Formação Itaituba 
no topo. Na base têm-se arenitos creme bem 
selecionados, com estratificações cruzadas 
tabulares e angulares, inclusive mostrando 
superfícies de truncamento bem preservadas.
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No topo da sequência, a Formação Itaituba 
aparece sobre a Formação Monte Alegre e é o 
ultimo representante do Carbonífero no alvo. 
Nesta estão presentes: (i) um calcário cinza 
a creme, fossilífero com sets sub-horizontais 
centimétricos a métricos; (ii) um arenito 
carbonático mais na base do perfil, bastante 
denso, de textura maciça e apresentando tênues 
laminações. Esta rocha pode ser encontrada com 
raros geodos de calcita recristalizada e com nível 
criptocristalino enegrecido na base. A figura 
XIX.45 representa o perfil estratigráfico típico 
condensado das zonas mineralizadas observadas 
no alvo 4 e mostrados na figura XIX.44. 

XIX.5.2.3 – Alvo 6 (Noroeste de Monte Alegre/
NW-MAL)

Saindo em direção NW pela PA-255 para a 
Vila de Inglês de Souza, o alvo 6 está localizado 
à aproximadamente 1 Km da cidade de Monte 
Alegre, onde ficou a sua base de apoio.

Este alvo, diferente dos demais, está 
posicionado parcialmente sobre uma estrutura 
dômica conhecida na região de Monte 
Alegre. Esta estrutura, conforme observada 
em imagens de sensores remotos, mostra 
uma arquitetura arqueada semicircular com 
centro voltado para a cidade de Monte Alegre, 
também observada em escala de afloramento. 
Essas rochas estão distribuídas de SE para NW, 
praticamente empilhadas apenas com rochas do 
Paleozoico, sendo que o extremo SE é afetado 
pela sedimentação atual de idade paleocena-
miocena da Formação Alter do Chão.

Subindo a estratigrafia na direção NW, 
tem-se as rochas paleozoicas da bacia que 
são representadas pelas formações Ererê, 
Barreirinha, Oriximiná, Faro e Monte Alegre, 
local onde esta última tem sua seção tipo.

Na base da seção da área aparece a 

Formação Ererê, tomando quase metade da 
área trabalhada. Ocorre numa faixa de rochas 
espessas e de baixo ângulo que, neste local, 
é representada por siltito cinza, compacto, 
bastante fraturado, levemente laminado onde 
o intemperismo lhe concede o realce das 
laminações e tons castanho avermelhados. Mais 
para a base têm-se um folhelho negro, físsil, 
ardosiano, bastante placóide e com presença 
de matéria orgânica. Esse último representa 
a porção marinha desta formação na região 
estudada.

As rochas do Grupo Curuá tomam 
praticamente a outra metade da área em direção 
a NW. Neste caso as formações aqui foram 
diferenciadas nas formações Barreirinha na base 
e Oriximiná no topo, a Formação Curiri não foi 
vista neste local.

A Formação Barreirinha, onde está 
concentrada a mineralização principal, aqui 
revelada em folhelhos e argilitos em níveis, 
é constituída na base por folhelhos negros 
e carbonosos, que estão mais preservados, 
esses estão associados aos horizontes mais 
radioativos e ainda há ocorrência de sulfetos 
(pirita). Na parte intermediária do perfil ocorrem 
folhelhos negros a rosados intemperizados e 
oxidados, com presença de nível de argilito 
negro mineralizado em 28,92% P2O5 e também 
com grande continuidade lateral. Em direção 
ao topo tem-se principalmente folhelhos 
cinza e rosados, com  estruturas laminares 
realçadas pelo intemperismo. Esses folhelhos 
estão intercalados por 4 ou 5 níveis de argilitos 
negros, compactos e mineralizados. Esses níveis 
com espessura média de 10 cm apresentam 
uma continuidade de aproximadamente 11 
km de extensão dentro dessa unidade. Ainda 
dentro dessa sequencia de topo, há evidências 
de icnofósseis de spirophyton e protosalvínias, 
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Figura XIX.45 - Coluna estratigráfica condensada das áreas detalhadas na figura XIX.44 do alvo 4.
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sendo esses, característicos do topo desta 
formação e correspondendo ao Membro Urariá 
de Cunha, Melo e Silva (2007). Na figura XIX.46 
é apresentado o mapa de detalhe do alvo, onde 
estão presentes as principais litologias onde 
ocorrem a mineralização fosfatada.   

Logo acima desta surge a Formação Oriximiná, 
de forma bem discreta, ela bordeja o extremo 
NW da área. No campo esta formação tem 
poucos afloramentos confiáveis e que servem 
de referência para entendimento das litologias 
encontradas. Nesta aparecem folhelhos cinza, 
rosados e subordinadamente avermelhados, 
seu aspecto é levemente físsil e ardosiano. 
Além desses também são encontrados siltitos 
vermelhos e laminados para a parte basal do 
perfil.

No carbonífero aparecem as formações Faro 
e Monte Alegre no extremo NW deste alvo. A 
Formação Faro está sobreposta à Formação 
Oriximiná e essa é composta de arenitos brancos 
e vermelhos, de grãos bem selecionados e 
granulometria variando de média a fina. Também 
são observados siltitos subordinados com textura 
mosqueada e de cor cinza intercalado nestes 
arenitos. A Formação Monte Alegre acompanha 
o topo da formação Faro e é composta de arenito 
médio a fino, maciço, de cor cinza e cinza com 
tons de coloração avermelhada. Esta litologia 
não é a que melhor descreve a Formação Monte 
Alegre na região. Melhores exposições ocorrem, 
fora dos limites do alvo estudado. 

Sobre as rochas do Paleozoico são observadas, 
no extremo SE do alvo, as litofácies da Formação 
Alter do Chão. Esta formação compõe uma faixa 
de rochas que, quando observada nos sensores 
remotos, mostra um controle estrutural bem 
definido por um lineamento, que pode ser 
entendido como uma falhamento colocando as 
unidades Paleozoicas e recente lado a lado.

Na área, esta formação é composta 
praticamente pela intercalação de arenitos 
e pelitos com conglomerados subordinados. 
Segundo Pastana (1999) essa é uma formação 
dominantemente arenosa com intercalações 
argilosas e, às vezes, níveis conglomeráticos.  No 
alvo foram observados apenas solos formados 
por areias médias a finas de cor branca, amarelo 
a marrom, e por vezes areno-argilosos amarelos 
a marrons, possivelmente originada dessas 
rochas. A figura XIX.47 representa o perfil 
estratigráfico típico do alvo 6, ressaltando as 
zonas mineralizadas encontradas.

XIX.5.2.4 – Alvo 7 (Norte de Alenquer/N-ALE)

Partindo da cidade de Alenquer tomando as 
rodovias PA-427 em direção ao NNE e depois no 
KM 31, a rodovia PA-254 em direção ao rio Curuá 
para WNW, chega-se ao alvo 7, após quase 50 
km de percurso.

Este alvo apresenta rochas com um trend 
aproximado NW a SE.É composto, a partir de 
NE em direção a SW, por rochas apenas do 
Paleozoico. Neste caso subir a estratigrafia é 
de forma invertida em relação às rochas do 
flanco Sul, pois o empilhamento se dá de norte 
pra sul. Subindo a estratigrafia na direção S, 
tem-se as rochas paleozoicas da bacia que 
são representadas pelas formações Maecuru, 
Ererê, Barreirinha, Curiri e ainda as formações 
Oriximiná e Faro.

A Formação Maecuru aparece sobreposta 
pela Formação Ererê, numa faixa de rochas 
não muito espessa, que ficam no extremo NE 
do alvo. Poucas informações foram coletadas 
sobre esta formação, pois há uma escassez de 
afloramentos na área. Esta é representada por 
um arenito branco de granulometria fina, bem 
selecionado e por vezes silicificado.

A  Formação    Ererê    que    aparece   logo
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estratigraficamente acima, porção norte da 
área, é representada por uma faixa estreita que 
foi determinada principalmente com a ajuda dos 
sensores remotos combinados com os aspectos 
texturais dos solos, em campo. Para Pastana 
(1999) os arenitos da Formação Ererê nessa 
região do flanco norte são originalmente brancos 
a avermelhados, micáceos e com granulometria 
média. O que foi possível observar no alvo, é que 
ocorrem solos arenosos que permitem supor 
que estejam associados aos arenitos de Pastana 
(op cit.). Esses têm cores que variam de creme 
a rosa, de granulometria média a fina, de grãos 
bem selecionados e muitas vezes lateritizados.

As rochas do Grupo Curuá ocupam 
praticamente todo o resto da área, em direção 
a SW, e neste alvo essas foram diferenciadas nas 
formações Barreirinha na base, Curiri na porção 
intermediária e Oriximiná no topo.

Na Formação Barreirinha, que apresenta a 
maior espessura dentre as demais formações 
citadas, concentra parte da mineralização 
principal. A partir da parte mais basal, essa é 
formada de folhelhos negros e é caracterizada 
como a mais rica em matéria orgânica, e 
pelo aparecimento de muitas micas brancas. 
Apresenta também níveis e aglomerados de 
minerais sulfetados, milimétricos e poucas vezes 
de alguns centímetros, como pirita, também 
precipitados em cavidades e em leitos dentro 
dos folhelhos negros. Logo acima, na parte 
mediana do perfil essa está representada por 
ritmitos formados por intercalações de níveis 
arenosos com siltosos.

Em seu topo essa unidade é constituída 
de folhelho negro, físsil, placóide, por vezes 
ardosiano e muito intemperizado e oxidado. 
Nessa porção ocorre a presença de níveis de 
siderita e fosforito (com espessuras de 5 cm em 
média), sendo o fosforito com teor de 20,5% de 

P2O5. Neste alvo foram observadas as melhores 
exposições de icnofósseis de spirothyton dentro 
da Formação Barreirinha, e essas caracterizam 
junto com os folhelhos, a parte mais superior 
destas rochas do topo.

A outra parte da mineralização fosfatada 
está associada à Formação Curiri, sotoposta. 
Esta acompanha em parte o topo da Formação 
Barreirinha e é formada por uma faixa de rochas 
não aflorantes, detectada principalmente em 
açudes e poços. Esta é formada por diamictito 
de cor cinza podendo apresentar-se castanho 
quando intemperizado.

Em geral, apresenta matriz fina e por vezes 
pode conter horizontes silicificados. Essa rocha 
é formada por seixos angulosos ou totalmente 
arredondados, de tamanho centimétrico e 
podendo alcançar até 0,5 m de diâmetro. 
São na sua maioria de composição pelítica e 
mineralizados, mas também há seixos de outras 
litologias, como siltitos e arenitos.

Pelas amostras e afloramentos observados 
em diamictitos, além da ocorrência de 
horizontes de rocha homogênea, mais 
restritos, essa litologia se apresenta também 
com arcabouço laminado e estruturado. Essa 
estruturação lembra uma foliação, mas quando 
observada no detalhe revela que esta se mostra 
superimposta ou submetida às condições da 
laminação da rocha. Essa condição parece ser 
resultante do efeito de deslocamento de massas 
em estado fluidificado durante o processo de 
litificação. Por outro lado, mesmo pela falta 
de alguns elementos faciológicos, como capas 
de lamas (muddrapes) e cascalhos, acredita-
se na possibilidade desta feição representar 
estratos em canais nos depósitos do tipo sondar 
desconfinados conhecidos também por outwash 
plains, característicos de sistemas entrelaçados 
pró-glacias, formados pela coalescência de 
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canais rasos entrelaçados em planícies nas 
frentes de geleiras, e controlados por ciclos de 
degelo. Na Figura XIX.48 é apresentado o mapa 
de detalhe do alvo, onde estão presentes as 
principais litologias presentes e onde ocorre a 
mineralização fosfatada encontrada.

A Formação Oriximiná, mais a SW, está 
capeando a Formação Curiri. Neste caso os 
contatos não são muito claros, pois parece que 
este se encontra na subsuperfície bem rasa. 
Esta formação é praticamente formada no topo 
por arenitos brancos, finos, bem selecionados, 
que formam sets plano-paralelos métricos com 
mergulhos baixos a subhorizontais. Passam 
gradativamente a arenitos e siltitos cinza com 
acamadamento tipo flaser. Na parte mais basal 
do perfil, tem-se siltitos e arenitos vermelhos, 
finos com laminações cruzadas de marcas 

onduladas. Na base ocorre arenito rosado médio, 
com porção argílica silicificada e mineralizada e 
com estratificações plano-paralelas.

No Carbonífero aparece a Formação Faro, 
no extremo S deste alvo. Esta unidade está 
sobreposta à Formação Oriximiná em uma 
área bem restrita do alvo investigado. Há uma 
escassez de afloramentos desta formação neste 
local. O único afloramento visto apresentou 
arenito branco a creme, de granulometria média 
a fina, mal selecionado.  Este arenito apresenta 
também estratificação plano-paralela e, em 
geral, mostra-se intemperizado e com manchas 
ferruginosas. Na Figura XIX.49 apresenta-se o 
perfil estratigráfico típico do alvo 7 e a correlação 
das zonas mineralizadas encontradas e suas 
litologias correspondentes.
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Figura XIX.47 - Coluna estratigráfica do alvo 6.
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Figura XIX.49 - Coluna estratigráfica do alvo 7.
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XIX.5.3 – Petrografia e química do minério

Considerando os processos autigênicos, 
biológicos e hidrodinâmicos, mineralizações 
de fosfato sedimentar, podem ser classificadas 
como as do tipo “pristine” que podem ocorrer 
laminadas, em nódulos ou como pelóides 
formados in situ dentro de lamas ricas em 
matéria orgânica, e “reworked” ou granular 
(Föllmi, 1996), que constituem as fácies do tipo 
pristine retrabalhadas hidraulicamente. 

Na Bacia do Amazonas, apesar da dificuldade 
de se fazer o reconhecimento de características 
destes fosforitos e rochas fosfáticas, 
principalmente pela escassa ou completa falta de 
elementos como feições nodulares, fragmentos 
de organismos, ooides, entre outras associadas à 
atividade orgânica,  as rochas e tipos litológicos 
que contém a mineralização encontrada na 
região estudada foram divididas em 5 formas 
distintas e são apresentadas a seguir na ordem 
de abundância, são elas: 1- Argilitos, 2- Folhelhos 
e concreções carbonáticas sílico-fosfáticas 3- 
Diamictitos, 4- Camadas, níveis e lentes ferro-
carbonáticas fosfáticas e 5- Arenitos.

Neste capítulo, para definir a mineralização, 
além das suas correlações litológicas e 
estratigráficas, foram utilizados os recursos das 
analises químicas por ICP/MS (plasma indutivo 
acoplado a espectrômetro de massa), ICP/AES 
(plasma indutivo acoplado a espectrômetro 
de emissão atômica), IMS (espectrometria de 
mobilidade de íons) e Fluorescência de raios X 
(FRX). Também se utilizou a difração de raios 
X (DRX), análise ao microscópio petrográfico 
e principalmente o Microscópio Eletrônico 
de Varredura (MEV) através de dois recursos 
fundamentais, as imagens de elétron secundário 
retroespalhado (Backscatering Secundary 
Eletron - BSE) e as análises da composição 
química dos minerais por espectrometria 

por dispersão de energia de raios X (Energy 
Dispersive Spectrometry – EDS).

XIX.5.3.1 – Argilitos

Os argilitos, que constituem argilitos fosfáticos 
e fosforitos, são encontrados associados aos 
folhelhos negros e normalmente intercalados 
aos mesmos. São rochas finas, de cor escura, em 
geral negra, podendo apresentar variações de 
cinza e verde escuro na sua apresentação mais 
bem preservada. Em raros casos apresentam 
brilho micáceo e mineralizações sulfetadas. 
Entretanto, sua forma mais comum de ocorrência 
é geralmente intemperizada mostrando rochas 
de cor cinza amarelado a castanho, em geral 
ferruginosos. 

A outra forma comum onde aparece essa 
litologia, inclusive mineralizada, mas que 
será discutida em outro item, é na forma de 
fragmentos e/ou seixos imersos na matriz dos 
diamictitos.

Os argilitos ocorrem na forma de camadas 
contínuas com espessuras que variam de alguns 
centímetros a até 25 cm, no máximo, mas 
com média em torno de 7 cm. Essas camadas 
quando vistas nos afloramentos podem ser em 
geral cíclicas e intercaladas nos folhelhos por 
centímetros (5 a 10 cm) ou metros (4 a 10 m) 
entre elas. Alguns exemplos são mostrados na 
figura XIX.50 que apresenta essa relação tanto 
no flanco norte como no flanco sul da bacia.

Essas camadas, conforme exemplificado na 
figura XIX.50, estão acompanhando o mergulho 
geral do acamamento dos folhelhos, que pode 
ora estar para norte ora para sul, com medidas 
em geral menores que 5 graus, mas podendo 
chegar a até 20 graus de mergulho.

Esses argilitos estão bem caracterizados 
e mineralizados nos Alvos 1, 2, 4, 5, 6 e 7, 
respectivamente representados pelas áreas 
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E-ITA, E-URU, SW-ITA, N-MED, NW-MAL e 
N-ALE. Os melhores resultados encontrados 
estão nas regiões de Monte Alegre e Alenquer, 
onde os teores variam de 7,1 a 28,9 % de P2O5 
e com média aritmética de 18,1 % de P2O5, 
seguidos pelos resultados nas áreas de Uruará 
e Medicilândia, onde as melhores ocorrências 
apresentam teores de 3,3 a 12,5 % de P2O5 , com 
média aritmética de 7,2 % de P2O5. Em todos 
os casos, estão presentes na parte superior dos 
folhelhos da Formação Barreirinha. Quando 
esta formação não é identificada, esta tipologia 
de mineralização é observada nos folhelhos do 
topo do Grupo Curuá.

Os teores mostram-se maiores nas áreas com 
argilitos mais escuros a negros, em detrimento 
daqueles cinza e verde. Essa correspondência 
também é visível nas amostras escuras a cinza, 
que neste caso podem se apresentar silicificadas, 
mais ainda com conteúdo de material amorfo e 
com interessantes teores.

Quando observados em lâminas delgadas, os 
argilitos negros apresentam-se principalmente 
na forma de lamitos ricos em argilominerais, 
matéria orgânica e menos quartzo, muscovita, 
minerais ferro-oxidados. As variações cinza 
e verde mostram-se em geral como argilitos 
grauvaquianos fosfáticos.

Figura XIX.50 - Argilito mineralizado intercalado no folhelho. A) Região a E de Uruará (flanco sul da bacia) 
com intercalações centimétricas; B) Detalhe da amostra do argilito cinza de Uruará; C) Região a NW de Monte 
Alegre (flanco norte da bacia) com intercalações métricas (setas vermelhas); D) Detalhe da amostra do argilito 
negro de Monte Alegre.
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Em alguns casos, nessas litofácies, quando 
bem preservadas,são encontrados cimentos de 
aragonita preenchendo cavidades e fraturas. 
Em condições muito intemperizadas tem-se 
a vivianita (Fe++3(PO4)2•8(H2O)) formando 
cimentos e bordas de reação em substituição 
as goethitas, além de raros cristais na matriz 
da rocha hospedeira.  Ocorre também em 
cavidades e fraturas, neste caso mostrando o seu 
hábito drusiforme ou radial. As outras variações 
de argilito, em geral, têm maior conteúdo de 
muscovita em meio ao material amorfo, quartzo 
e alguma leve laminação (Figura XIX.51).

No caso desses argilitos, aproximadamente 
50% da mineralização observada é representada 
por apatitas e fluorapatitas que ocorrem como 
diminutos cristais na sua maioria parcialmente 
desenvolvidos dispostos na matriz da rocha 
e mais raramente em fraturas. Porém a 
predominância da mineralização observada é  
na matriz, em aglomerados criptocristalinos, 
que nesse caso foram detectados quase sempre 
por estudos de difração de raios X (DRX) e 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
(Figuras XIX.51, XIX.52 e XIX.53).

Figura XIX.51 - A) Aspecto da amostra 4068-FJ-R-104A com 7,4 % de P2O5; B) Imagem eletrônica tipo EDS 
map, da amostra anterior mostrando conteúdo de fósforo em criptocristais (azul) de fluorapatita (fap) e 
quartzo (qtz) em matriz rica em muscovita; C) Aspecto da amostra 4068-FJ-R-123 com 7,1 % de P2O5; D) 
Fotomicrografia em LN da amostra anterior mostrando porção amorfa argilosa e matriz rica em quartzo e 
mica; E) Aspecto da amostra 4068-FJ-R-128A com 12,5 % de P2O5; F) Imagem eletrônica da amostra anterior 
mostrando hábito de borda e fibro-radial da vivianita em cavidade.
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Figura XIX.52 - A) Aspecto da amostra 4068-FJ-R-128B com 9,8 % de P2O5; B) Imagem eletrônica da amostra 
anterior mostrando conteúdo de fósforo a partir de fluorapatitas (fap), além de quartzo (qtz) e pirita (pir); 
C) Aspecto da amostra 4068-FJ-R-169 com 19,2 % de P2O5; D) Fotomicrografia em LN da amostra anterior 
mostrando matéria amorfa e aspecto de fluxo laminar; E) Aspecto da amostra 4068-FJ-R-217 com 28,1 % de 
P2O5; F) Fotomicrografia em LN da amostra anterior mostrando principal hábito (prismas) de diversas apatitas 
(apt) em matriz amorfa formada de argilominerais e matéria orgânica.

No universo de 25 amostras mineralizadas 
em argilitos, dois exemplos são relevantes e 
ressaltam características da origem orgânica 
desses fosforitos. São elas as amostras 4068-FJ-
R-05A (23,1 % de P2O5) e 4068-FJR-183A (12,7 
% de P2O5), que apresentam respectivamente, 

na primeira um aglomerado de fragmentos de 
bioclastos fósseis junto a massas cripitocristalinas 
possivelmente de francolita e, na segunda, proto-
concreções em reação com a matriz enriquecida 
em matéria orgânica (MO) (Figura XIX.54).
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Figura XIX.53 - Difratogramas revelam a presença de cristais de fluorapatitas em amostras onde não foram 
observados cristais pela análise petrográfica; A) 4068-FJ-R-128A (12,5 % de P2O5), mostrando mineral de 
fosfato pelo espectro da fluorapatita; B) 4068-FJ-R-143 (22,1 % de P2O5), revelando a abundância de fosfato, 
superior a amostra anterior, pelo espectro bem marcado devido à presença de fluorapatita com contagem 
acima de 2500.
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Figura XIX.54 - A) Amostra 4068-FJ-R-05A na forma de matacão com alteração carbonato-feldspática e matriz 
rica em P2O5; B) Fotomicrografia em LN da amostra anterior mostrando matéria amorfa, cripitocristalina e 
bioclastos fósseis; C) Fragmento da camada de argilito representado pela amostra 4068-FJ-R-183A de aspecto 
maciço; D) Fotomicrografia em LN da amostra anterior mostrando aspecto proto-concrecional em reação 
com a matriz amorfa.

XIX.5.3.2 – Folhelhos e concreções carbonáticas 
sílico-fosfáticas.

  

Neste caso em particular preferiu-se unir 
esses 3 litotipos mineralizados, visto que as 
concreções coletadas e analisadas, apesar de 
apresentarem sempre mineralização com teores 
mais elevados que dos folhelhos (hospedeiros), 
ocorrem em menor abundância, apesar de 
sempre associadas a estes. 

Folhelhos

Os folhelhos são encontrados praticamente 
por quase todas as áreas do projeto, essas rochas 

tem suas melhores exposições no leito de rios, 
principalmente na época da seca. É quando há o 
rebaixamento do nível de água dos rios  durante 
o verão amazônico (julho a outubro). Outras 
exposições são vistas ao longo das rodovias e 
principais acessos às cidades e vilarejos, quando 
são cortados por máquinas de terraplanagem.

Esses folhelhos, em geral, são reconhecidos 
como negros devido ao alto conteúdo em 
matéria orgânica, mas podem ocorrer variações 
de cinza, com menos matéria orgânica. Devido 
ao seu conteúdo de micas e ao intemperismo, 
apresentam variações de verde a cinzento, 
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para cores completamente acastanhadas e 
ferruginosas. 

As rochas aqui descritas como mineralizadas 
são bastante finas, laminares, pouco placóides 
ou físseis e com brilho levemente ardosiano. 
Notou-se que muitos folhelhos observados 
com elevada quantidade de matéria orgânica, 
carbonosos, físseis ou com mineralizações 
sulfetadas mais evidentes não entraram no grupo 
dessas rochas. Vez por outra estes folhelhos 
apresentam em amostras de mão alguma 
intercalação mais síltica, que podem lembrar 
ritmitos, porém isso acontece em perfis mais 
restritos. Em geral, quando isso ocorre essas 
lâminas sílticas são tomadas por ferruginização, 
devido representarem as principais zonas de 
circulação de água através dos afloramentos. 

Os locais que representam essas amostras, 
quando aflorantes, são em geral de espessuras 
métricas, contínuos e apresentam mergulho de 
3 a 4 graus para 355 a 20 Az, quando no flanco 
sul, e 7 graus para 215 Az quando no flanco 
norte.

Esses folhelhos estão bem caracterizados e 
mineralizados nos Alvos 2, 4 e 6, respectivamente 
representados pelas áreas E-URU, SW-ITA e NW-
MAL. Destes, os melhores representantes estão 
nas regiões de Uruará e Monte Alegre onde os 
teores variam de 14,2 a 15,3 % de P2O5 e com 
média aritmética de 14,9 % de P2O5, constituindo 
rochas fosfáticas. Todos esses folhelhos estão 
associados à Formação Barreirinha, com 
exceção da área de Uruará, onde esta unidade 
não foi diferenciada. Neste local os folhelhos 
representam a porção mais pelágica do topo 
com incursões de tempestitos mais basais do 
Grupo Curuá.

Em lâminas delgadas estes folhelhos são 
representados na sua totalidade por lamitos, 
formados de matriz argílica, em muitos casos 

alterada, apresentando concentrações de oxido/
hidróxido de ferro, com grãos de quartzo e micas 
(muscovitas) imersos na matriz.

Os grãos de quartzo são bem selecionados 
e subangulosos. Apresentam em alguns casos 
bordas irregulares, além da presença de 
hematita, resultante de processos diagenéticos. 
As micas estão fitadas e alongadas, sendo que 
algumas delas apresentam certa orientação 
preferencial (Figura XIX.55).

Quando presentes, as microfraturas 
encontram-se preenchidas por cristais sílico-
carbonáticos, mostrando uma coloração 
amarelada, sendo a porção carbonática 
identificada apenas pela alta cor de interferência. 
As que estão parcialmente preenchidas 
apresentam feição fibro-radial, podendo ser 
associada à precipitação de aragonita ou 
fosfatos aluminosos. Algas do tipo tasmanites, 
em geral de cor laranja forte, também se fazem 
presentes nesses folhelhos, porém em menor 
quantidade do que aqueles observados na 
parte mais basal do perfil. As porções escuras 
e amorfas dessas rochas foram definidas como 
de origem orgânica, mas confundem pelo forte 
intemperismo presente (Figura XIX.56).

A mineralização destes folhelhos é dada pela 
presença de fluorapatitas e apatitas, seguida de 
hidroxiapatitas. A presença mais rara de francolita 
ou carbonato fluorapatitas (CFA) nessas rochas 
não deve ser descartada, pois foi observada esta 
possibilidade na amostra 4068-FJ-R-121A, na 
análise realizada através do MEV. Assim como 
também tinha sido observada nos argilitos, essa 
mineralização é na sua maioria criptocristalina 
e de difícil visualização em lâminas delgadas 
(Figura XIX.57).

Concreções carbonáticas sílico-fosfáticas

As concreções carbonáticas sílico-fosfáticas 
são encontradas sempre inclusas nos folhelhos 
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e em geral defletindo os acamadamentos destes 
em seu entorno. As descritas neste trabalho 
foram apenas vistas nas rochas localizadas no alvo 
4 (SW-ITA) e associadas a zonas de icnofósseis 
do tipo spirophyton. A partir de seus conteúdos 
de óxidos em percentagem, estas apresentam 
comumente a proporção média de 1,1:1,0:0,9 
para CaO:SiO2:P2O5, respectivamente.

As concreções em questão medem de 8 a 15 
cm de diâmetro, apresentam formas circulares 
a ovaladas, em geral têm a cor cinza a cinza 
escuro fosco, o seu bojo é formado de material 
extremamente fino e maciço, não apresentando 
aparente crescimento concêntrico, e são todas 
nucleadas por mineralização sílico-fosfática. Em 

todos os casos encontrados elas apresentam uma 
capa de oxidação ferruginosa provavelmente 
formada pela presença da siderita na matriz 
maciça (Figura XIX.57). Essas concreções 
parecem fazer parte da região mais rasa dessa 
zona pelágica, onde todas essas rochas estão 
associadas a uma zona onde ocorre a superfície 
de máxima inundação ou MFS. 

Na zona mais basal de um dos perfis, onde se 
encontram os folhelhos mais ricos em carbono 
orgânico  total, foi vista, mas não estudada, um 
segundo tipo de concreção métrica, septária, 
carbonática, de borda silicosa, sem evidente 
nucleação fosfática.

Figura XIX.55 - A) Aspecto da amostra 4068-FJ-R-121A com 15,3 % de P2O5; B) Fotomicrografia em LN da 
amostra anterior mostrando aspecto com matriz criptocristalina levemente orientada; C) Aspecto do 
afloramento da amostra 4068-FJ-R-122A com 3,2 % de P2O5; D) Fotomicrografia em LN da amostra anterior 
mostrando porção amorfa associada a ferruginização; E) Aspecto da amostra 4068-FJ-R-128C com 15,1 % de 
P2O5; F) Fotomicrografia em LN da amostra anterior mostrando matriz criptocristalina orientada, e feições 
escuras ferruginizadas.
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Figura XIX.56 - A) Aspecto do afloramento da amostra 4068-FJ-R-68C com 8,4 % de P2O5, incluindo uma 
concreção mineralizada ao centro; B) Fotomicrografia em LN da amostra anterior mostrando com matriz 
criptocristalina, minerais oxidados e algas tasmanites; C) Aspecto da amostra 4068-FJ-R-172A com 14,2 % de 
P2O5; D) Fotomicrografia em LN da amostra anterior mostrando porção amorfa associada à ferruginização e 
cimento de aragonita (ara) em fratura.

Ao microscópio petrográfico essas rochas 
são descritas como micritos (lamas micríticas) 
constituídos principalmente por matriz 
argilominerálica isotrópica de coloração marrom 
e amarela. A matriz apresenta-se alterada 
constituída principalmente de sericitas que 
conferem o aspecto de palhetas, e fitas ou acículas 
de tom amarelo identificadas como calcitas/
aragonitas. Além disso, foram identificados 
grãos de quartzo como traços imersos na matriz 
(Figura XIX.57). 

Como destaque, tem-se a amostra 4068-FJ-R-
149C onde ainda é possível observar na matriz a 
presença de pequenas nodulações ou manchas 
de coloração marrom avermelhada, amorfa que 
podem representar a matéria orgânica bem 
como as massas criptocristalinas mineralizadas. 
Essa conclusão foi obtida pela ausência de 
cristais de minerais fosfáticos observáveis no 
microscópio petrográfico, porém detectados em 
abundância pela análise de DRX (Figura XIX.58).
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Figura XIX.57 - A e C) Imagem eletrônica das amostras 4068-FJ-R-121A e 4068-FJ-R-128C respectivamente 
mostrando o arcabouço criptocistalino, na primeira com várias formas cristalográficas e solitários zircões (zir) 
detríticos em cinza, na segunda observa-se uma mais forte orientação da matriz; B e D) Representam as imagens 
EDS map das respectivas imagens anteriores, que mostram os conteúdos e a disposição cristalográfica de 
fósforo (P), apresentando na amostra 4068-FJ-R-121A cristais de francolita (fra) e fluorapatita (fap) destacados 
em azul e na 4068-FJ-R-128C uma matriz extremamente fina, micácea, caracterizada por fluorapatitas em 
amarelo.

Figura XIX.58 - A e C) Aspecto 
das amostras 4068-FJ-R-68B 
com 22,6 % de P2O5 e 4068-FJ-
R-149C com 22,2 % de P2O5, 
ambas com capa siderítica e 
núcleo fosfático ao centro; 
B e D) Fotomicrografia em 
LN das respectivas amostras 
anteriores mostrando a matriz 
criptocristalina, formada de 
quartzo, calcário e fluorapatita. 
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Figura XIX.59 - Difratograma da amostra 4068-FJ-R-149C (22,2 % de P2O5), revelando a abundância de fosfato 
pelo espectro bem marcado devido à presença de fluorapatita (A) em matriz criptocristalina. 

Até aqui, no contexto geral, os argilitos 
juntamente com os folhelhos caracterizados 
neste trabalho são os que melhor representam a 
mineralização observada nos alvos selecionados, 
não só pelos teores, mas também pela 
frequência, controle e extensão. Sabe-se, que 
se bem identificada e dimensionada a MFS pode 
nos levar ainda a perfis passíveis de zonas mais 
enriquecidas, mas este é um trabalho que deve ser 
mais bem desenvolvido a partir daqui. Por outro 
lado, os diamictitos surgem neste trabalho como 
uma litologia reconhecida e potencialmente 
mineralizada, de fácil controle, porém de difícil 
localização no campo, principalmente por causa 
da superfície de erosão Eo-Mississipiana. 

XIX.5.3.3 – Diamictitos

Os diamictitos são encontrados sempre 
estratigraficamente acima dos folhelhos negros 
e, em geral, em contatos discordantes a estes. 

São rochas comumente de matriz fina, tipo 
siltitos e argilitos, de cor cinza clara a escura. 
Muitas vezes a  matriz dessas rochas pode ser 
encontrada laminada e levemente placóide, 
principalmente quando ressaltada pelo 
intemperismo. Podem desenvolver superfícies 
de escorregamento ao longo dos planos de 
laminação e, em alguns casos, apresentam uma 
semelhança com folhelhos do topo da formação 
Barreirinha. 

No seu arcabouço são reconhecidos 
clastos com formas típicas, polidos e estriados 
remetendo a sua origem glacial. Podem 
ter dimensões centimétricas (1 a 50 cm), 
principalmente representados por argilitos, mas 
também foram encontrados siltitos, arenitos e, 
mais raros, fragmentos de quartzo. 

Nos locais onde foram observados esses 
litotipos, quando aflorantes, as espessuras 
variam de alguns centímetros a 1,5 m. Porém, 
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áreas expostas por máquinas de terraplenagem, 
em terrenos e rodovias, como no caso de 
Alenquer e Rurópolis, revelaram que este litotipo 
é mais espesso e está próximo à superfície, 

atingindo camadas métricas e contínuas (Figura 
XIX.60). As camadas apresentam mergulhos de 5 
a 8 graus para 315 a 30 Az, quando no flanco sul. 
No flanco norte não foi possível tirar medidas.

Figura XIX.60 - Afloramentos de diamictitos mais espessos encontrados nos alvos trabalhados. A) Em Alenquer, 
no ramal do Bom Princípio (flanco norte), na propriedade do Sr. Oliveira; B) Detalhe do afloramento anterior 
com clastos de argilito, arenito e quartzo; C) Em Rurópolis, na BR-163 km 205 (flanco sul); D) Detalhe do 
afloramento anterior mostrando um clasto de composição siltíca com estrias encravadas na superfície.
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Esses diamictitos estão bem caracterizados 
e mineralizados nos Alvos 2, 4, 7 e 11, 
respectivamente representados pelas áreas 
E-URU, SW-ITA, NW-ALE e N-RUR. Destes, os 
melhores representantes estão nas regiões de 
Itaituba e Alenquer onde os teores variam de 
19,0 a 24,1 % de P2O5. 

Todos esses diamictitos estão representando 
a Formação Curiri gerada a partir do degelo após 
a glaciação no fim do Devoniano. Constitui uma 
unidade de origem erosiva. Observou-se que 
muitos dos clastos de rochas nos diamictitos 
apresentam uma litologia pelítica muito 
semelhante aos argilitos mineralizados descritos 
neste trabalho. Por essa razão, considera-
se aqui que as camadas mineralizadas dos 
argilitos subjacentes foram expostos, erodidos 
e redepositados nesta nova unidade (Figura 
XIX.61).

Petrograficamente estes diamictitos são 
representados na sua maioria por grauvacas 
líticas, mas podem ocorrer arenitos líticos, 
formados de rocha fina composta por matriz 

Figura XIX.61 - Seixos de composição argílica encontrados nos diamictitos presentes nos alvos de Alenquer 
(A) e Rurópolis (B).

argílica, grãos de quartzo, feldspato, lamelas 
de muscovita e menos clorita. Os fragmentos 
líticos são de composição pelítica e juntamente 
com os grãos de quartzo, são moderadamente 
selecionados, subangulosos e com média 
esfericidade. Este conjunto perfaz uma rocha 
que possui um arcabouço aberto, sustentando 
pela matriz (Figura XIX.62).

Assim como nos casos anteriores, em argilitos 
e folhelhos, de matriz muito fina e amorfa, a 
mineralização presente nessas rochas é dada 
pela presença de fluorapatitas e apatitas, 
que são raramente observadas através do 
microscópio petrográfico. As investigações em 
DRX e MEV foram aquelas que trouxeram as 
respostas mais claras sobre a mineralização nos 
diamictitos, que além das primárias, revelou 
a formação de fosfatos aluminosos de origem 
secundária, tais como a goiazita, crandalita e 
gorceixita, reforçando o processo supergênico 
superimposto sobre essas rochas (Figura XIX.63 
e XIX.64).
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Figura XIX.62 - A) Aspecto da amostra 4068-FJ-R-142 com 9,7 % de P2O5; B) Fotomicrografia em LN da amostra 
anterior mostrando a matriz criptocristalina formada de argilominerais e ainda quartzo, sericita e fragmentos 
líticos. 

Figura XIX.63 - A) Aspecto de diamictito na amostra 4068-FJ-R-148 com 24,1 % de P2O5; B) Fotomicrografia 
em LN da amostra anterior mostrando clastos de composição argílica suportados por matriz de mesma 
composição; C) Fotomicrografia em LN de um detalhe da foto anterior com cristais de fosfatos aluminosos 
(em relevo alto no centro); D) Imagem eletrônica do campo anterior mostrando o arcabouço cripitocristalino 
com muscovita (mus), quartzo (qtz), fluorapatita (fap), além de goiazita (goi), crandalita (cra) e gorceixita 
(gor).
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Figura XIX.64 - Difratograma da amostra 4068-FJ-R-142 (9,7 % de P2O5), revelando o conteúdo moderado de 
fosfato devido à presença de fluorapatita (A) em matriz criptocristalina rica em quartzo. 

XIX.5.3.4 – Camadas, níveis e lentes ferro-
carbonáticas fosfáticas e arenitos.

Este grupo de mineralização apesar de 
presente, não tem grande expressão. Apesar 
de serem facilmente identificados e associados 
com as litologias presentes, têm mostrado uma 
resposta à mineralização que deve ser mais bem 
investigada, principalmente os arenitos que 
podem apresentar espessuras e extensões mais 
interessantes que os demais.

Esses litotipos estão presentes nos alvos 
1, 4 e 7, respectivamente representados por 
E-ITA, SW-ITA e NW-ALE. A pouca quantidade de 
dados obtidos não torna os resultados analíticos 
alcançados como representativos, mas devem 
servir de guia para as investigações posteriores.

Camadas, níveis e lentes ferro-carbonáticas 
fosfáticas

Camadas, níveis e lentes ferro-carbonáticas 

fosfáticas apresentam teores que variam de 
3,5 a 20,5 % de P2O5, estão sempre associadas 
aos folhelhos da Formação Barreirinha, seja 
próximo aos níveis concrecionais na parte 
mais mediana da formação, seja em regiões 
mais ricas em matéria orgânica, na parte mais 
basal desta unidade. Em geral, estas rochas 
têm coloração cinza de aspecto maciço, mas 
podem ocorrer formas mais claras, já bastante 
intemperizadas. Nos afloramentos ao longo dos 
rios e em algumas estradas se destacam pela 
cor vermelha acastanhada dada pela oxidação 
do ferro, formando goethitas e sideritas como 
capas intempéricas (Figura XIX.65). Em algumas 
lâminas delgadas se mostraram como lamas 
micríticas e ferruginosas, mas a composição 
destes é dada pela presença principalmente 
de minerais como goethita, siderita, quartzo, 
muscovita, fluorapatita, crandalita, pirita, 
calcopirita e rara calcita (Figura XIX.66).
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Figura XIX.65 - Afloramentos que mostram camadas, níveis e lentes ferro-carbonáticas fosfáticas intercaladas 
nos folhelhos da Formação Barreirinha. Em A no alvo de Itaituba e B, em Alenquer. C e D representam o 
aspecto interno e externo em ambas as amostras encontradas.

Figura XIX.66 - A) Fotomicrografia em LN da amostra 4068-FJ-R-146B (20,5 % de P2O5), mostrando o aspecto 
da matriz tomada de minerais ferro-oxidados; B) Imagem EDS map de parte da imagem anterior mostrando 
a organização cristalográfica da paragênese encontrada, com matriz alumino-silicática em violeta, goethita 
(goe) em laranja possivelmente com P adsorvido, quartzo (qtz) em vermelho, fluorapatita (fap) em azul, além 
de pirita (pir) em rosa; C) Imagens EDS map por canal de absorção ressaltando os elementos principais. 
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Arenitos

Os arenitos que mostram indícios de 
mineralização nos testes de campo com a 
solução de metavanadato foram pelo menos 
três, um deles no alvo 4 e mais outros dois 
presentes no alvo 7, região de Alenquer, no 
entanto, apenas um deles em Alenquer mostrou 
resultado de 6,5 % de P2O5, após a análise 
laboratorial. Na bibliografia da região existem 
relatos da mineralização neste litotipo, mas que 
não foi bem reproduzida nos testes durante o 
trabalho deste projeto.

O único representante neste caso é 
relacionado à Formação Oriximiná que seria 
a última unidade depositada do Grupo Curuá 
formada no Tournaisiano. Este arenito é 
castanho avermelhado, mostrando um bom 
grau de alteração intempérica. Ao microscópio 
petrográfico se mostrou um arcósio com 
arcabouço levemente orientado (Figura XIX.67). 
É possível que o resultado dessa fonte de P2O5 
verificada no resultado analítico na verdade 
esteja relacionada também a minerais de fosfato 
de origem supergênica, como apatitas e os 
alumino-fosfatos, este último mais comumente 
observado nos diamictitos e nos níveis citados 

neste capítulo.

XIX.6 - PROSPECÇÃO GEOFÍSICA

XIX.6.1 - Introdução

Os   levantamentos  aerogeofísicos na 
Amazônia na sua maioria estão voltados para 
as regiões cratônicas onde estão agrupadas 
as rochas com as maiores associações e 
diversidades genéticas, além dos principais 
complexos e depósitos minerais conhecidos.

Além destes, os levantamentos geofísicos 
realizados pela Petrobras, por outro lado, 
estão totalmente focados nos depocentros 
das bacias sedimentares, com o objetivo de 
buscar as descontinuidades estruturais e 
maiores espessuras em rochas reservatório. 
Dessa forma, são quase inexistentes dados 
aerogamaespectrométricos para os estudos 
de mineralização de fosfato nas rochas 
sedimentares, que recubram as bordas da Bacia 
Sedimentar do Amazonas. 

Os projetos aerogeofísicos (magnetometria 
e gamaespectometria) utilizados foram: (i) Sul 
do Pará, na borda sul da bacia, e (ii) Jari - Rio 
Negro Leste II, na borda norte. No software 

Figura XIX.67 - A) Amostra 4068-FJ-R-218 (6,5 % de P2O5) do arenito mineralizado na Formação Oriximiná 
na região de Alenquer; B) Fotomicrografia em LN da amostra anterior mostrando o arcabouço de cristais de 
quartzo, feldspatos e minerais ferro-oxidados (opacos) que compõem o arcósio.
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Arcmap 10 foi feita uma análise dos dados 
aerogamaespectrométricos processados em 
mapas considerando as regiões das rochas 
sedimentares paleozoicas potencialmente 
favoráveis a mineralização pretendida. 
Entretanto, estes aerolevantamentos não são 
de boa resolução (4 e 2 km de espaçamento, 
respectivamente), dificultando a realização 
de um trabalho de detalhe. Por este motivo, 
foi também realizado o levantamento 
gamaespectométrico terrestre. Então, foi feita 
a definição de zonas anômalas de urânio sobre 
as rochas sedimentares pesquisadas, com a 
seleção prévia de alvos e, posteriormente, o 
levantamento de dados geofísicos terrestres 
nestas áreas potenciais. 

XIX.6.2 – Processamento e interpretação dos 
dados Geofísicos

XIX.6.2.1 – Gamaespectrometria terrestre

O método utilizado foi a gamaespectrometria, 
considerando que minerais que contêm 
fósforo podem ter seus íons substituídos 
por elementos radiogênicos. O objetivo foi 
configurar assinaturas/anomalias positivas com 
o canal do equivalente urânio sobre as áreas 
levantadas. O trabalho compreendeu leituras 
gamaespectrométricas ao longo das rodovias 
principais e vicinais em forma de perfis por meio 
de caminhamentos convencionais, fazendo 
uso de um gamaespectrômetro modelo RS-
125 na função “assay”, onde o valor coletado 
é extraído pela leitura pontualmente em cada 
estação. Nas estações todos os valores foram 
medidos próximo do objeto investigado após a 
sincronização do equipamento.

Os dados geofísicos foram coletados na mesma 
malha da geoquímica de solo com espaçamento 
regular de 500 m e, em alguns casos, até 400 m. 

Dados coletados com espaçamentos maiores, 
feitos em regiões mais afastadas dos objetos 
investigados, também foram utilizados para 
complementar o banco.

O processamento dos dados foi realizado no 
software Oasis Montaj versão 8.2, distribuído 
pela Geosoft. O banco de dados foi verificado 
para spikes (pontos que apresentam amplitudes 
muito altas que são relacionadas a erros de 
leitura) de erros instrumentais e posteriormente 
criou-se grids independentes com células de 
125m utilizando-se o método de interpolação 
kriging ajustando-se um modelo esférico ao 
variograma do canal. As áreas foram analisadas 
de forma independente.

XIX.6.3 – Resultados

Foram estudadas sete regiões, que são as 
mesmas investigadas pelo mapeamento e pela 
geoquímica e representam os alvos propostos, 
sendo elas denominadas: Uruará (Alvo 2), 
Altamira (Alvo 3), Medicilândia (Alvo 5), Monte 
Alegre (Alvo 6), Alenquer (Alvo 7), Rurópolis 
(Alvo 10) e Placas (Alvo 11).

Para cada região será apresentado um mapa 
de equivalente urânio e potássio. Nos mapas os 
pontos pretos representam pontos de medida 
dos dados geofísicos e geoquímicos, os vermelhos 
os resultados anômalos da concentração de 
fosfato (%P2O5) superiores a 3%. As linhas pretas 
representam lineamentos estruturais da região 
e as azuis drenagens. 

XIX.6.3.1 – Uruará e Medicilândia

As duas regiões são contíguas e apresentam 
características geológicas muito similares, 
mas apesar disso optou-se por fazer a análise 
das regiões de forma separada levando em 
consideração a particularidade dos seus 
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resultados geoquímicos e para reduzir a 
criação de valores por interpolação em áreas 
não amostradas. Porém, as apresentações dos 
resultados em mapa estão unificadas conforme 
abaixo. Medicilândia corresponde à parte que 
vai do centro a leste do mapa e Uruará a oeste.

As figuras XIX.68 e XIX.69 apresentam o mapa 
do equivalente urânio e potássio para as duas 
regiões. Em Medicilândia o canal do equivalente 
urânio apresenta comportamento com baixos 
valores em predominância, contudo nas porções 
de valores médios são mapeados os pontos 
com resultados para fosfato. Além disso, esta 
região apresenta um trend destes pontos com 
resultados para fosfato. Em Uruará ocorre a 
predominância de valores de médio a alto em 
ambos os canais apresentados. 

O comportamento das regiões que 
apresentaram resultados anômalos de fósforo, 

Figura XIX.68 - Mapa do equivalente urânio terrestre para a região de Uruará e Medicilândia (Dados do 
Projeto Fosfato Brasil-Parte II, CPRM).

obtidos pela geoquímica de solo e de rocha, 
apresentam nos mapas geofísicos de equivalente 
potássio e urânio concentrações nos intervalos 
de [2.4-3.0] e [4.5-6.4] respectivamente.

XIX.6.3.2 – Altamira

Os resultados geofísicos de Altamira (Figuras 
XIX.70 e XIX.71) apresentam assinaturas similares, 
sugerindo que o mesmo comportamento ocorre 
para ambos os canais de urânio e potássio e 
existem regiões grandes sem pontos de controle. 

O comportamento das regiões que 
apresentaram resultados anômalos de fósforo, 
obtidos pela geoquímica de solo e de rocha, 
nos mapas geofísicos de equivalente potássio e 
urânio apresentam concentrações nos intervalos 
de [1.8-2.4] e [3.6-4.6] respectivamente. 
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Figura XIX.69 - Mapa do equivalente potássio terrestre para a região de Uruará e Medicilândia (Dados do 
Projeto Fosfato-Parte II, CPRM).

Figura XIX.70 - Mapa do equivalente urânio terrestre para a região de Altamira (Dados do Projeto Fosfato 
Brasil-Parte II, CPRM).
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Figura XIX.71 - Mapa do equivalente potássio terrestre para a região de Altamira (Dados do Projeto Fosfato 
Brasil-Parte II, CPRM).

XIX.6.3.3 – Monte Alegre

Os resultados geofísicos (Figuras XIX.72 e 
XIX.73) apresentam a mesma tendência que 
os lineamentos estruturais da área. Os pontos 
coletados estão cortando perpendicularmente 
as anomalias obtidas. A direção principal de 
anomalia para o equivalente urânio é N/S e para 
o equivalente potássio perpendicular a essa E/W 
ambas com valores mais altos. 

O comportamento das regiões que 
apresentaram resultados anômalos de 
fósforo, obtidos pela geoquímica de solo e de 
rocha, nos mapas geofísicos de equivalente 
potássio e urânio apresentam correlações com 
concentrações nos intervalos de [0.8-1.1] e [3.7-
4.5], respectivamente. 

XIX.6.3.4 – Alenquer

Os resultados obtidos nos mapas de 

equivalente urânio e potássio (Figuras XIX.74 
e XIX.75) apresentam fortes tendências nas 
direções NW/SE, as quais estão concordantes a 
muitos dos lineamentos estruturais da região. 
Com relação a disposição das anomalias entre 
os dois mapas é notável que o comportamento 
segue o mesmo padrão. 

 O comportamento das regiões que 
apresentaram resultados anômalos de 
fósforo, obtidos pela geoquímica de solo e de 
rocha, nos mapas geofísicos de equivalente 
potássio e urânio apresentam correlações com 
concentrações nos intervalos de [0.8-1.1] e 
[3.7-4.5], respectivamente. Tal fato demonstra  
que as anomalias de fosfato nessa região 
estão associadas a anomalias de baixo valores 
para equivalente urânio. Quanto ao potássio 
manteve-se a relação de alto.
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XIX.6.3.5 – Rurópolis

No mapa de equivalente urânio (Figura 
XIX.76) apresenta-se uma divisão entre duas 
regiões de anomalias de alto na direção NE/SW 
com diferentes gradientes. Um comportamento 
similar é visto no mapa de equivalente potássio 
(Figura XIX.77), porém um baixo de direção N-S 
no centro do mapa é representativo. 

O comportamento das regiões que 
apresentaram resultados anômalos de 
fósforo, obtidos pela geoquímica de solo e de 
rocha, nos mapas geofísicos de equivalente 
potássio e urânio apresentam correlações com 
concentrações nos intervalos de [0.3-0.5] e 
[3.2-3.8], respectivamente. Porém, na região 
de Rurópolis apenas um ponto foi considerado 
anômalo.

XIX.6.3.6 – Placas

Os resultados do mapa de equivalente urânio 

(Figura XIX.78) apresentam uma tendência de 
anomalia de baixo na direção NE/SW, porém 
esse comportamento não ocorre nos resultados 
do equivalente potássio (Figura XIX.79). Nesse, 
há uma anomalia central de baixo no mapa. Na 
parte oeste dos dois mapas o comportamento é 
bastante similar.

O comportamento das regiões que 
apresentaram resultados anômalos de 
fósforo, obtidos pela geoquímica de solo e de 
rocha, nos mapas geofísicos de equivalente 
potássio e urânio apresentam correlações com 
concentrações nos intervalos de [0.5-0.8] e 
[3.4-4.1], respectivamente. Rurópolis e Placas 
apresentam o comportamento radiogênico 
de menor intensidade dentre todas as áreas 
estudadas.

Figura XIX.72 - Mapa do equivalente urânio terrestre para a região de Monte Alegre (Dados do Projeto Fosfato 
Brasil-Parte II, CPRM).
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Figura XIX.73 - Mapa do equivalente potássio terrestre para a região de Monte Alegre (Dados do Projeto 
Fosfato Brasil-Parte II, CPRM).

Figura XIX.74 - Mapa do equivalente urânio terrestre para a região de Alenquer (Dados do Projeto Fosfato-
Parte II, CPRM).
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Figura XIX.75 - Mapa do equivalente potássio terrestre para a região de Alenquer (Dados do Projeto Fosfato 
Brasil -Parte II,CPRM). 

Figura XIX.76 - Mapa do equivalente urânio terrestre para a região de Rurópolis (Dados do Projeto Fosfato 
Brasil-Parte II, CPRM).
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Figura XIX.77 - Mapa do equivalente potássio terrestre para a região de Rurópolis (Dados do Projeto Fosfato 
Brasil-Parte II, CPRM).

Figura XIX.78 - Mapa do equivalente urânio terrestre para a região de Placas (Dados do Projeto Fosfato Brasil-
Parte II, CPRM).
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Figura XIX.79 - Mapa do equivalente potássio terrestre para a região de Placas (Dados do Projeto 
Fosfato Brasil-Parte II, CPRM).

XIX.6.4 – Conclusões e discussões

A aquisição dos dados radiométricos foi feita 
com o sensor encostado no chão.  É importante 
ressaltar, que para que se possa obter um 
resultado mais sistemático em determinar alvos 
anômalos para a exploração mineral é necessário 
utilizar-se malha regular para que a interpolação 
seja feita com boa cobertura de pontos. Com 
relação aos levantamentos radiométricos 
sugere-se que a sua aquisição seja feita a uma 
altura constante (em torno de 1m) para diminuir 
possíveis leituras espúrias. 

Portanto, os resultados obtidos permitiram 
inferir informações sobre o comportamento 
radiométrico das regiões e sugerir áreas para 
serem trabalhadas com mais detalhe.

Neste relatório nove alvos foram pesquisados 

no total e, em apenas dois deles, os Alvos 1 
e 4, não foram realizados os levantamentos 
gamaespectrométricos terrestres. Porém das 
sete regiões tratadas neste trabalho, quatro, 
entre elas Uruará, Medicilândia, Monte Alegre e 
Alenquer mostram características geofísicas com 
resposta direta para a prospecção, a saber: a 
associação com amostras de rocha mineralizadas, 
definição da morfologia aproximada dos corpos 
mineralizados e boa correlação estratigráfica 
entre a mineralização e a rocha hospedeira.

Na região de Monte Alegre a maior parte 
dos dados, obtidos em campo, foi disposta 
transversalmente às camadas de rochas que 
têm uma característica bastante peculiar, uma 
configuração semicircular, onde as mesmas são 
fortemente arqueadas com centro da curvatura 
a SE da área.
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O caso da região de Alenquer é um dos 
mais interessantes, onde mesmo tendo sido 
confirmadas em campo poucas amostras de 
rocha com resultados acima de 3% de P2O5, a 
resposta dada pela análise gama mostra que não 
há correlação direta desta com altos valores de 
equivalente urânio. 

Nas demais regiões, como Altamira e Placas, 
os resultados analíticos de amostra de rocha 
em superfície são muito baixos para P2O5.  Os 
resultados de geoquímica mostram alguns 
pontos interessantes, que neste caso são os 
principais responsáveis pelos resultados obtidos.

No caso de Altamira, os valores radiogênicos 
observados são proporcionados pelos folhelhos 
negros presentes naquela região. Já na região de 
Placas os resultados obtidos são praticamente 
devido a rochas sílticas presentes na área.

Apenas em Rurópolis, onde somente um 
ponto de superfície tem resultado acima 
de 3% em rocha será necessária melhores 
investigações. Nesta região os dados regionais 
e de campo indicam que os pacotes de rochas 
potencialmente mineralizados foram deslocados 
por uma estrutura regional, fato este também 
observado no levantamento magnetométrico 

terrestre não apresentado aqui.

XIX.7 - GEOQUÍMICA PROSPECTIVA

XIX.7.1 - Geoquímica prospectiva regional

XIX.7.1.1 - Sedimento de corrente

XIX.7.1.1.1 - Base de dados geoquímicos

O levantamento de sedimento de corrente 
e concentrado de minerais pesados na área 
da Bacia do Amazonas engloba uma área 
de aproximadamente 13.600 km² (Figura 
XIX.80). A prospecção geoquímica foi realizada, 
basicamente, nas formações do Grupo Curuá, 
Urupadi, Formação Faro e Tapajós, ao longo 
de uma distância de 450 km comprimento, no 
sentido quase que Oeste-Leste (Figura XIX.80). 
No total, foram coletadas 365 amostras de 
sedimento de corrente, além de incluir 30 
duplicatas de campo para controle de qualidade 
das análises geoquímicas. 

As amostras foram analisadas na SGS GEOSOL 
Laboratórios LTDA, por digestão multiácida 
ICM40B ICP-OES/ICP-MS. No total foram 53 
elementos analisados para a fração < 80 #.

Figura XIX.80 - Localização dos pontos de coleta de sedimento de corrente na área da Bacia do Amazonas.
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XIX.7.1.1.2 - Preparação dos Dados

A preparação das planilhas foi realizada 
com cautela, pois existem amostras em que 
há elementos com valores abaixo do limite de 
detecção e outras com altos teores. O intuito 
é não distorcer as estatísticas e a distribuição 
espacial das amostras, podendo levar a 
investigação equivocada. 

Todos os dados da planilha foram ajustados, 
inicialmente, de forma separada onde de 
um lado tínhamos uma planilha contendo 
os levantamentos de campo e de outro os 
resultados analíticos fornecidos pelo laboratório.  
Os dados foram inseridos em Software Access, 
onde foi feito o relacionamento dos dados a fim 
de espacializar os dados geoquímicos. 

Realizando consultas dentro do Access foi 
possível criar as seguintes planilhas: a) planilha 
com todos os pontos, incluindo réplicas de 
laboratório e duplicatas de campo; b) planilha 
com todos os pontos, excluindo as réplicas de 
laboratório e duplicatas de campo; c) planilha 
apenas com os pares das réplicas de laboratório, 
com Limite de Detecção (LD); d) matriz contendo 
os pares das duplicatas de campo, com LD. 

A partir da matriz (a) foram utilizadas duas 
macros para criação de dois arquivos distintos: 
uma realizando a multiplicação dos valores das 
amostras abaixo do LD por 0,5 e os valores que 
se encontravam maior que o LSD (Limite Superior 
de Detecção) foram conservados, com o intuito 
de realizar análise estatística; e uma planilha 
para elaboração apenas dos Valores Válidos, 
onde os valores abaixo do LD foram apagados 

para serem contabilizados. As matrizes (b) e (c) 
foram criadas para Análise de confiança através 
do gráfico de Thompson & Howarth (1978) e 
Análise de Variância, respectivamente.

Os tratamentos estatísticos foram realizados 
em Software Statística e as análises de variância 
e o gráfico de Thompson & Howarth (1978) em 
Software Microsoft Excel. 

XIX.7.1.1.3 - Tratamento de Réplicas e Duplicatas 
de Campo

XIX.7.1.1.3.1 - Réplicas de Laboratório

As réplicas de laboratório são reanálise da 
amostra feita pelo laboratório utilizando a 
mesma polpa analisada. Estas vêm identificadas 
como REP, no boletim de resultados, seguido do 
mesmo número de laboratório.

A verificação da análise de confiança foi feita 
em 27 pares, através do gráfico de Thompson 
& Howarth (1978), que se tornou comum em 
tratamento de dados geoquímicos. 

Consideram-se confiáveis a distribuição 
dos pontos dos elementos que se agrupam na 
parte inferior da reta de precisão de 10%. Nesta 
análise, ficam fora do critério acima referenciado: 
Ag, As, Be, Bi, Ca, Cd, Hf, In, K, Li, Lu, Mg, Mn, 
Mo, Na, Nb, Sb, Sn, Th, Ta, Te, Tl, U, V, W, Yb e 
Zn. O P teve uma quantidade parcial acima da 
reta, mas não foi desconsiderado das análises 
multivariadas posteriores (Figura XIX.81). Os 
demais elementos, como é o caso do urânio e 
bário apresentaram resultados satisfatórios de 
precisão analítica (Figura XIX.81).
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Figura XIX.81 - Gráfico binário Thompson & Howarth (1978) com precisão de 10% para os pares de Réplicas 
de Laboratório.
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Figura XIX.81 -  (continuação): Gráfico binário Thompson & Howarth (1978) com precisão de 10% para os 
pares de Réplicas de Laboratório.
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XIX.7.1.1.3.2 - Duplicata de Campo

Procedeu-se também o cálculo da análise de 
variância baseado em 35 pares de duplicatas 
de campo. Estas duplicatas foram coletadas 
no mesmo local daquelas de rotina, sendo 
etiquetadas e numeradas individualmente para 
análise. 

Na análise das duplicatas de campo primeiro 
verificou-se a quantidade de pares válidos, 

Tabela XIX.4  - Resultado da análise de variância dos pares de duplicata de campo.

ELEMENTO % pares 
val VarTEC/DAD 

 
ELEMENTO % pares 

val VarTEC/DAD 

Ag_ppm_ICM40B 80,00 49,51  Nb_ppm_ICM40B 100,00 55,98 

Al_%_ICM40B 100,00 14,21  Ni_ppm_ICM40B 100,00 6,69 

As_ppm_ICM40B 28,57 76,43  P_ppm_ICM40B 37,14 26,94 

Ba_ppm_ICM40B 100,00 19,79  Pb_ppm_ICM40B 100,00 35,22 

Be_ppm_ICM40B 80,00 21,04  Rb_ppm_ICM40B 100,00 22,55 

Bi_ppm_ICM40B 91,43 136,14  Re_ppm_ICM40B 0,00 #DIV/0! 

Ca_%_ICM40B 71,43 31,72  S_%_ICM40B 0,00 #DIV/0! 

Cd_ppm_ICM40B 34,29 89,19  Sb_ppm_ICM40B 60,00 91,18 

Ce_ppm_ICM40B 97,14 35,47  Sc_ppm_ICM40B 91,43 11,03 

Co_ppm_ICM40B 100,00 6,04  Se_ppm_ICM40B 0,00 #DIV/0! 

Cr_ppm_ICM40B 94,29 10,76  Sn_ppm_ICM40B 94,29 139,46 

Cs_ppm_ICM40B 0,00 #DIV/0!  Sr_ppm_ICM40B 100,00 11,74 

Cu_ppm_ICM40B 97,14 8,01  Ta_ppm_ICM40B 74,29 43,39 

Fe_%_ICM40B 97,14 12,21  Tb_ppm_ICM40B 94,29 15,05 

Ga_ppm_ICM40B 100,00 18,32  Te_ppm_ICM40B 8,57 4,05 

Ge_ppm_ICM40B 8,57 83,33  Th_ppm_ICM40B 100,00 16,54 

Hf_ppm_ICM40B 85,71 46,69  Ti_%_ICM40B 100,00 53,69 

In_ppm_ICM40B 42,86 21,13  Tl_ppm_ICM40B 77,14 32,89 

K_%_ICM40B 91,43 17,76  U_ppm_ICM40B 100,00 15,82 

La_ppm_ICM40B 100,00 18,60  V_ppm_ICM40B 97,14 52,16 

Li_ppm_ICM40B 100,00 8,10  W_ppm_ICM40B 54,29 145,34 

Lu_ppm_ICM40B 100,00 31,20  Y_ppm_ICM40B 100,00 19,23 

Mg_%_ICM40B 77,14 10,65  Yb_ppm_ICM40B 100 27,87 

Mn_%_ICM40B 77,14 10,76  Zn_ppm_ICM40B 100 4,36 

Mo_ppm_ICM40B 88,57 31,96  Zr_ppm_ICM40B 100 45,77 

Na_%_ICM40B 57,14 32,33     
 

assumindo o limite de corte de 30% dos pares 
válidos (Tabela XIX.4). Os elementos que estão 
acima deste limite são: Ag, Al, Ba, Be, Bi, Ca, 
Ce,Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Hf, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, 
Mo, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Sc, Sn, Sr, Ta, Tb, Th, Ti, Tl, 
U, V, Y, Yb, Zn e Zr. 

Pela análise de variância os elementos 
excluídos são: Ag, As, Bi, Cd, Cs, Ge, Hf, Nb, Re, S, 
Sb, Se, Sn, Ta, Ti, V, W e Zr. 

XIX.7.1.1.4 - Processamento dos Dados

Inicialmente, foi construída uma matriz 
contendo as 365 amostras de sedimento de 
corrente, com seus correspondentes teores nos 

elementos químicos. No tratamento estatístico 
foi utilizado o software Statistica 7.0 para obter 
os parâmetros estatísticos básicos para todos os 
elementos (Tabela XIX.5); gerar os gráficos da 
distribuição dos resultados analíticos para cada 
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elemento, como histogramas e box-plot.  Alguns 
destes gráficos faz parte da figura XIX.82. 

Em um primeiro momento da análise 
estatística foi feita a quantificação dos valores 
válidos (N Val%), onde os elementos que 
obtivessem 30% ou mais dos valores abaixo do 
LD ficariam excluídos. Enquadraram-se neste 
critério, os elementos: Au, As, Cd, Cs, Ge, In, Na, 
P, Re, S, Sb, Se, Te, W (Tabela XIX.5).

Assim, após as análises acima o número 
de elementos considerados para a análise foi 
reduzido de 53 para 39, assim listados: Ag, Al, 
Ba, Be, Bi, Ca,  Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Hg, K, La, 
Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Sc, Sn, Sr, 
Ta, Tb, Th, Ti, Tl, U, V, Y, Yb, Zn e Zr. O fósforo 
apesar de apresentar 37,4% dos pares inválidos 

não foi excluído da análise estatística por ser o 
elemento de interesse na pesquisa. Desta forma, 
este será avaliado com cautela.

A definição dos limiares, limite que separa 
valores anômalos dos normais, foi feita com 
base em métodos não-paramétricos utilizando a 
classificação do IQR (Inter Quartil Range). A figura 
XIX.82 mostra, através do Box-Plot, a distribuição 
dos teores dos elementos em relação aos valores 
correspondentes dos quartis de 25%, 50%, 75% e 
97,5%.  A partir da determinação destes limiares 
foi criado o mapa com a distribuição dos teores 
de fósforo (Figura XIX.83).

Os mapas de teores e bacias anômalas foram 
gerados através do programa ArcGis 10.1.   

Tabela XIX.5 – Resumos dos parâmetros estatísticos básicos.
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Figura XIX.82 - BoxPlot dos elementos analisados
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Figura XIX.82 (continuação) -  BoxPlot dos elementos analisados
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Figura XIX.82 (continuação) - BoxPlot dos elementos analisados 

Figura XIX.83 - Mapa de distribuição do fósforo (P) na área de pesquisa.
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XIX.7.1.1.5 - Associações geoquímicas

XIX.7.1.1.5.1 - Correlação Univariada

Com o objetivo de analisar a correlação 
estatística entre o fósforo e os outros elementos 
foi realizada a matriz de correlação (Tabela 
XIX.6), com as correlações mais significativas em 
negrito.  

A matriz de correlação demonstra valor 
elevado de correlação do fósforo com um 

único elemento, o berílio, atingindo o valor de 
0,82. Valores medianos, de 0,5 até 0,54, são 
encontrados para estrôncio, rubídio, alumínio, 
bismuto, gálio e molibdênio. Os valores de 
correlação são mostrados na tabela XIX.6 e a 
distribuição gráfica das correlações principais 
com o fósforo na figura XIX.84. Em muitas 
amostras o fósforo ficou abaixo do limite de 
detecção, dificultando na análise de correlação 
com outros elementos. 

Tabela XIX.6 - Matriz de correlação das variáveis analisadas.
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Figura XIX.84 - Gráfico das principais correlações do Fósforo.

XIX.7.1.1.5.2 - Analise Fatorial

Para esta análise foram excluídos os elementos 
que apresentaram excessiva quantidade de 
valores abaixo do limite de detecção. Contudo, 
o fósforo foi mantido por ser o elemento de 
interesse.

Na análise de principais componentes, a 
obtenção dos fatores foi feita a partir da matriz 
fatorial através de rotação, método “Varimax 
raw”. A tabela XIX.7 lista a contribuição de cada 
elemento químico para um modelo de cinco 
fatores que explicam 76,25% da variância. 

 O primeiro fator que corresponde por 40,92% 
da variância dos dados, fazem parte deste fator 
Co, Fe, Mg, Mn, Ni, Sc e Zn. A maior parte destes 
elementos é encontrada em perfis lateríticos.

O segundo fator que corresponde a cerca 
de 14,52% da variância dos dados, sendo 

representado por Ce, La, Pb, Tb, Th e Y. Estes 
elementos podem estar associados a minerais 
monazíticos e/ou rochas carbonáticas e 
sequências alcalinas. Podem, também, estar 
associados à área de lateritas.

O terceiro fator que corresponde a cerca de 
12,42% da variância dos dados contêm o Al, 
Ba, Be, Ga, K, Li, Mo, Rb, Sr e Tl. É o fator que 
apresenta o valor mais elevado para o Fósforo 
(0,63). Todos estes elementos podem ser 
encontrados em argilominerais.

Os outros fatores têm importância diminuta, 
sendo pouco relevante na explicação da variância 
dos dados.

A análise fatorial não mostrou bons resultados 
para a pesquisa de fósforo. Desta forma, 
utilizamos na pesquisa apenas a identificação 
das micro-bacias anômalas para fósforo, visando 
selecionar áreas alvos. 
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Tabela XIX.7 - Resultado da análise fatorial

XIX.7.1.1.6 - Interpretação dos resultados

XIX.7.1.1.6.1 - Espacialização das bacias 
anômalas e seleção de alvos

Com o objetivo de delimitar e analisar 
áreas anômalas para fósforo foram geradas 
micro-bacias pelo programa Arcgis, de modo 
automático, e editadas digitalmente (Figura 
XIX.85). 

As coletas foram realizadas, em sua maior 
parte, sobre rochas do Grupo Curuá, já que 
são conhecidas ocorrências de fosfato dentro 
deste grupo. Foram definidas 25 micro-bacias 
anômalas dentro da área pesquisada. Na 
figura XIX.85 é possível observar a distribuição 

destas micro-bacias e as poligonais das áreas 
selecionadas para pesquisa de detalhe. 

Dentre estes alvos, o Alvo 2 (com três bacias 
anômalos de 1° limiar e três de 2° limiar) e o Alvo 
10 (com 3 bacias anômalos de 1° limiar e uma 
de 2° limiar), mostram-se, aparentemente, mais 
promissores. A área dos alvos 2 e 5 é caracterizada 
por folhelhos negros, siltitos arenosos, além de 
argilitos e ritmitos do Grupo Curuá. O Alvo 10 
é caracterizado por arenitos da Formação Ererê, 
com contribuição de siltitos cinza e lateritizados 
do Grupo Curuá. 

Estes alvos selecionados foram checados em 
campo e estão detalhados no capítulo 7 deste 
relatório. 

   Factor 1  Factor 2  Factor 3  Factor 4  Factor 5  

Ag  -0,002353  0,109326  -0,032031  0,794376  -0,031270  

Al  0,420098  0,017512  0,755163  0,005975  0,291767  

Ba  0,148955  0,363440  0,745106  0,129099  -0,240925  

Be  0,230580  0,168858  0,833651  -0,008671  0,175854  

Bi  0,197442  0,424115  0,481976  -0,033926  0,422312  

Ca  0,665904  0,018423  0,098622  -0,022486  -0,460035  

Ce  0,024731  0,967667  0,094325  0,046980  0,016756  

Co  0,954809  0,079237  0,073726  0,013509  -0,032883  

Cr  0,291049  0,232868  0,323644  0,115430  0,449466  

Cu  0,684453  -0,057816  0,113234  0,019324  0,433879  

Fe  0,858964  0,100504  0,279334  -0,010151  0,188914  

Ga  0,471040  0,077106  0,721535  0,003132  0,360240  

Hf  0,145427  0,634638  0,015428  0,468290  -0,126773  

K  0,085098  0,285019  0,852251  0,078835  -0,182914  

La  0,010730  0,966660  0,033673  -0,039568  0,044740  

Li  0,204160  -0,024300  0,781378  -0,019270  0,084585  

Lu  0,421023  0,513228  0,352605  0,483580  -0,074739  

Mg  0,731557  0,082522  0,414491  0,001048  -0,259246  

Mn  0,879614  0,240085  -0,035935  0,057838  -0,114345  

Mo  0,073448  -0,024636  0,701414  -0,062987  0,250753  

Ni  0,808552  0,078420  0,323982  0,016315  0,168202  

P  0,143742  0,123618  0,625631  -0,098329  0,302215  

Pb  0,210059  0,814859  0,285864  0,021921  0,030603  

Rb  0,123609  0,186760  0,926498  0,040573  -0,079651  

Sc  0,869727  0,126606  0,321335  0,091082  0,104711  

Sr  0,106252  0,154907  0,793909  0,021220  -0,010310  

Tb  0,190160  0,893011  0,294404  0,172816  0,019773  

Th  0,020469  0,961166  -0,019553  -0,015404  0,045071  

Ti  0,687638  0,139639  -0,033936  0,030647  -0,109151  
Tl  0,095244  0,132339  0,860670  0,028698  -0,010949  
U  -0,058418  0,190324  -0,054588  0,668430  0,176859  
Y  0,297106  0,750434  0,402256  0,297919  -0,070837  
Yb  0,397676  0,505412  0,395899  0,461479  -0,066065  
Zn  0,822042  0,154895  0,172480  0,042458  0,106510  
Expl.Var  7,666766  6,514293  8,271961  1,937271  1,534019  
Prp.Totl  0,225493  0,191597  0,243293  0,056979  0,045118  
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Figura XIX.85 – Mapa com a distribuição das micro-bacias anômalas para fósforo e a delimitação dos alvos a 
serem detalhados. 

XIX.7.1.2 - Concentrado de minerais pesados

Para as amostras aqui apresentadas a área de 
abrangência de coleta se deu ao longo da BR-230 
(Rodovia Transamazônica) entre as cidades de 
Altamira e Itaituba, localizadas no extremo leste 
e oeste respectivamente da área de estudo.

Foram coletadas 361 amostras distribuídas 
no âmbito das Folhas Altamira (SA22-Y-D-I), 
Agropólis Brasil Novo (SA22-Y-C-III), Igarapé 
Cearense (SA22-Y-C-II), Agrópolis Uruará (SA22-
Y-C-IV), Ilha Grande do Irirí (SA22-Y-C-V) e 
Quilômetro Duzentos e Quarenta (SA21-Z-D-VI), 
com coleta realizada em 2010, e ainda as Folhas 
Igarapé Onça (SA21-Z-D-V), No:717 (SB-21-X-A-
III), No:718 (SB-21-X-B-I), No:719 (SB-21-X-B-II) 
e No:720 (SB21-X-B-II) finalizando o restante 

das coletas em 2012, totalizando 11 folhas de 
1:100.000.

O material foi coletado principalmente sobre 
as formações sedimentares do Devoniano, 
representados pelo Grupo Urupadi e Curuá, 
este último onde se encontram os folhelhos 
negros da Formação Barreirinha sendo esta a 
mais indicada com potencial para a formação 
de fosforitos. Além destes, coletou-se nas 
formações sedimentares do Carbonífero do 
Grupo Tapajós. Todas essas coletas, também 
podem representar o grupo de rochas a 
montante das drenagens, localizadas no Cráton 
Amazônico, que estão em contato com as rochas 
do Devoniano pela parte sul da bacia. O Cráton 
nessa região é representado em sua maior parte 
por rochas ígneas vulcânicas e plutônicas do 
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Paleoproterozoico, e menos rochas metamórficas 
do Arqueano ao Paleoproterozoico.

XIX.7.1.2.1 - Metodologia

As amostras para análise de concentrados 
de peneira/bateia quando propícias foram 
coletadas nas mesmas estações das amostras 
dos sedimentos de corrente utilizando os 
procedimentos de coleta designados pela CPRM 
nos ambientes com maior favorabilidade para 
as concentrações minerais e onde se utilizou 
bateias e peneiras para processar o material 
coletado ainda in situ. Todo o material coletado 
foi devidamente identificado e embalado, e 
posteriormente enviado para o laboratório da 
SGS/GEOSOL no estado de Minas Gerais.

No laboratório, o material é preparado para 
a análise a partir de 350 gramas (em média) 
de concentrado, após etapa de classificação 
fracionada extrai-se um determinado número 
de grãos, que neste caso teve uma média de 
6,2 gramas. Deste material fez-se a análise 
mineralométrica em lupa binocular e nesta, 
utilizando uma escala semiquantitativa (Tabela 
XIX.8), calculam-se as proporções dos minerais 
encontrados segundo os registros de percentis 
abaixo.

 

XIX.7.1.2.2 - Resultados da análise 
mineralométrica

Os resultados da análise mineralométrica 
semiquantitativa dos concentrados de bateia não 
foram submetidos a tratamentos estatísticos. 
Neste tratamento analítico foram identificados 
35 minerais além de pintas de ouro e micas.

As pintas (partículas) de ouro encontradas na 
sua maior parte foram observadas na fração mais 
fina (< 0,5 mm) com até no máximo 4 pintas em 
uma única estação. Na fração analisada de 0,5 
a 1 mm também foram encontradas pintas de 
ouro em algumas amostras, inclusive em alguns 
casos em estações coincidentes com as da fração 
anterior. Não foram encontradas pintas de ouro 
na fração analítica > 1mm.

Minerais associados à kimberlitos também 
foram observados nesta análise. Entre eles 
foram encontrados o espinélio kimberlítico 
em 5 amostras, a ilmenita kimberlítica em 
2 amostras e ambos no percentil < 1% de 
composição. Outros minerais como: granada 
(em 200 amostras) e cromita (ocorrendo em 
124 amostras), ocorreram em percentis de até 
25% nas amostras. O piroxênio apareceu em 
202 amostras, entretanto com concentrações 
de 50 a 75% em apenas 2 amostras. Ainda 
foram encontrados Fe-ilmenita, gahnita, pirita, 
anfibólio, turmalina, epidoto, cianita, rutilo, 
coríndon, barita e zircão, esses e outros podem 
ser vistos com suas abundâncias através dos 
gráficos de histograma na figura XIX.86 (1) e (2).

Nos concentrados de bateia também foram 
encontrados minerais fosfáticos e afins, entre 
eles estão o anatásio, xenotímio, a monazita, 
apatita e florencita. A apatita e a florencita foram 
ambas encontradas em 2 amostras cada, um total 
de quatro, em composição de até 1% nessas. O 
mais abundante foi a monazita ocorrendo em 
173 amostras, com composição mais comum em 

Tabela XIX.8 - Tabela com os percentis e códigos 
utilizados na analise semiquantitativa de concentrado 
de minerais pesados.
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< 1%, mas atingiram até 25%,  em seguida tem-
se o anatásio, que apesar de ocorrer em maior 
número, isto é, em 179 casos, teve uma menor 
composição semiquantitativa, apenas < 1% nas 
amostras estudadas. Por fim o xenotímio ocorre 
em 8 amostras com composição menor que 1%. 
O histograma de distribuição das abundâncias 
desses minerais também podem ser observados 
na figura XIX.86 (1).

XIX.7.1.2.3 - Discussão do resultado 
mineralométrico

As pintas de ouro encontradas nas duas 
frações (< 0,5 mm e 0,5 - 1 mm) mostram sua 
melhor distribuição entre as regiões de Uruará 
e Medicilândia no centro-leste da área estudada 
e na parte mais a oeste entre as cidades de 
Rurópolis e Itaituba, conforme visto na figura 
XIX.87. Nesta última região foram observadas 
além da presença de pintas nas duas frações 
citadas, também a ocorrência do maior número 
de pintas encontradas, mostrando consistência 
das bacias anômalas. Destacamos a inexistência 
de garimpos ou depósitos de ouro conhecidos 
nesta região. 

Como a grande maioria do material foi 
coletada a jusante do Cráton é possível que estes 
resultados estejam associados ao plutonismo 
referente aos granitos indiferenciados do 
tipo A, muito comum no Domínio Iriri-Xingu, 
e a restritas metamórficas do Rio Preto e 
Ipiaçava que representam o embasamento da 
região. Como não houve um aprofundamento 
com estudo geoquímico e morfológico das 
descobertas, não podem ser descartadas como 
fonte as rochas sedimentares da Formação 
Trombetas e Maecuru membro Lontra de 
origem continental a transicional e marinho. 

Não se descarta também a possibilidade de 
rochas da Formação Barreirinha associadas 
ao magmatismo Penatecaua poderem ser a 
fonte das anomalias, uma vez que trabalhos 
recentes (a ex. Large, Bull e Maslennikov, 2011) 
mostram evidências e argumentos que as rochas 
sedimentares carbonáceas podem constituir 
fonte para Au e As, introduzidos precocemente 
durante a sedimentação e diagênese (fase 1) e 
concentrados por evento hidrotermal posterior, 
estrutural, ou processos magmáticos (fase 2).

No resultado analítico encontrado, foi 
possível observar uma paragênese de minerais 
relacionados com origem em kimberlitos, 
mesmo com poucos exemplares de espinélios 
e ilmenitas kimberlíticas, também se registrou 
estaurolita e gahnita com 128 e 113 ocorrências 
respectivamente. Neste caso procurou-se 
identificar a melhor associação destes entre si, 
através da sua distribuição na área estudada.

Apesar da grande abundância e distribuição 
de granadas presentes nas amostras, em geral 
associadas principalmente a fontes graníticas do 
embasamento, entendeu-se que além dessas, 
os minerais como piroxênio, cromita, espinélio 
e ilmenita kimberlíticos, mostraram entre si 
também distribuição em duas regiões que se 
destacam (Figura XIX.88).

A primeira região não menos importante 
está no entorno da cidade de Brasil Novo no 
extremo nordeste da área, e a segunda região 
de destaque e talvez a mais importante neste 
aspecto, pode ser observada próxima à cidade de 
Uruará, na parte centro-leste da área estudada. 
Nesta última, a forte coexistência da paragênese 
mencionada ressalta as áreas de influência 
das bacias dos rios Uruará, Magu e igarapé do 
Bernardino, com destaque para os dois últimos. 
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Figura XIX.86 – Frequência de alguns dos minerais da análise semiquantitativa do concentrado de bateia da 
Bacia do Amazonas flanco sul.
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Figura XIX.86 (continuação) – Frequência de alguns dos minerais da análise semiquantitativa do concentrado 
de bateia da Bacia do Amazonas flanco sul.  

Figura XIX.87 – Mapa com as amostras dos concentrados de pesados mostrando a distribuição da ocorrência 
de partículas detríticas de ouro.
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Figura XIX.88 – Mapa com as amostras dos concentrados de pesados mostrando a distribuição e a associação 
de piroxênio, cromita, granada, espinélio e ilmenita kimberlíticos.

Dos minerais fosfáticos encontrados nos 
concentrados, as apatitas e a florencitas não 
delimitam nenhuma zona anômala (Figura 
XIX.89). As florencitas em particular podem 
representar uma correlação supergênica com as 
apatitas e monazitas presentes.

As apatitas e florencitas, neste caso, 
podem ser oriundas das rochas devonianas do 
Grupo Urupadi e Curuá, mais correlacionáveis 
respectivamente a Formação Ererê e Barreirinha, 
esta última, principal alvo das investigações 
de rocha fosfatada na Bacia do Amazonas. 
Entretanto, a morfologia da apatita sugere uma 
origem relacionada a uma fonte magmática 
original.

Dentre os minerais fosfáticos analisados, a 
monazita foi aquele que mostrou, além de uma 
ampla distribuição ao longo da área amostrada, 
também uma maior concentração nas amostras, 
chegando até aos percentis de 1-5% em 14 
amostras e 5-25% em 5 amostras (Figura XIX.90). 

Em seguida o anatásio, que também ocorre bem 
distribuído ao longo das unidades devonianas 
(Figura XIX.91), registrou uma forte relação de 
ocorrência com a monazita. Essas monazitas 
podem refletir a forte granitogênese imposta 
pela colocação dos corpos indiferenciados 
do tipo A, das cálcio-alcalinas do tipo Canaã 
e Sant’Ana, Suíte Intrusiva João Jorge, além 
do Tonalito Brasil Novo. Também podem ter 
correlação com os arenitos do Grupo Urupadi, 
pelas formações Ererê e Maecuru membro 
Lontra que ocorrem na bacia. O anatásio, como 
mineral de alteração de Ti, pode ter sua origem 
associada a granitoides,  a corpos gnáissicos 
do Arqueano e Paleoproterozoico, todos do 
embasamento, ou também refletir outras fontes 
magmáticas potenciais. 

O xenotímio representado por apenas 8 
amostras, e todas com percentil < 1%, não 
registrou uma distribuição regular ao longo da 
área estudada. Por outro lado, duas regiões 
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próximas, a primeira no entorno da cidade de 
Placas e a segunda em  Uruará, mostrou um 
agrupamento de resultados (Figura XIX.92). 
Esses são compatíveis com a origem desses 

minerais a partir das rochas ácidas do Grupo 
Iriri e dos granitoides do tipo Sant’Ana, todos do 
embasamento Paleoproterozoico a sul dessas 
áreas. 

Figura XIX.89 – Mapa com as amostras dos concentrados de pesados mostrando a distribuição de apatitas e 
florencitas.

Figura XIX.90 – Mapa com as amostras dos concentrados de pesados mostrando a distribuição das monazitas.
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Figura XIX.91 – Mapa com as amostras dos concentrados de pesados mostrando a distribuição bastante 
abrangente do anatásio.

Figura XIX.92 – Mapa com as amostras dos concentrados de pesados mostrando a distribuição restrita do 
xenotímio.
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Observando os resultados encontrados 
e, apesar da grande maioria das amostras 
apresentarem baixos percentis de concentração 
dos minerais estudados, principalmente 
naqueles relacionados à kimberlitos, nota-
se o quão é relevante o surgimento de várias 
distribuições geográficas destes resultados no 
entorno da cidade de Uruará, na parte centro-
leste da área de estudo. Dessa forma acredita-
se que além destes resultados contribuírem 
na melhoria da pesquisa de rocha fosfatada 
percebe-se que outros bens minerais podem 
estar associados a esta região mencionada.

XIX.7.2 - Geoquímica prospectiva local

XIX.7.2.1- Introdução 

O levantamento geoquímico executado na 
área foi realizado pela CPRM e faz parte do 
projeto “Fosfato Brasil” do Departamento de 
Recursos Minerais – DEREM. O principal objetivo 
desse trabalho foi a identificação do potencial 
mineral da área para fosfato. Foram coletadas 
219 amostras de sedimento de corrente, sendo 

Alvo
Amostras Sed. 

Corrente
Amostras 

Solo

Alvo 1 53 108

Alvo 2 34 144

Alvo 3 55 112

Alvo 4 10 94

Alvo 5 15 74

Alvo 6 9 76

Alvo 7 5 148

Alvo 10 15 51

Alvo 11 22 136

Total 218 943

Tabela XIX.9 - Tabela mostrando quantidade de 
amostras de sedimento de corrente e solo por alvo.

17 delas duplicatas de campo, e 943 de solo, 
sendo 87 de duplicatas de campo (Tabela XIX.9) 
(Figura XIX.93). A coleta foi distribuída em nove 
alvos (alvos 1 a 7, além de alvos 10 e 11). As 
informações de campo estão armazenados 
no banco de dados de geoquímica da CPRM 
(FCampo, versão 4.1) e os resultados analíticos 
em SIG.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

990

Fi
gu

ra
 X

IX
.9

3 
- D

et
al

he
 d

os
 a

lv
os

 e
 d

ist
rib

ui
çã

o 
da

s a
m

os
tr

as
 d

e 
se

di
m

en
to

 d
e 

co
rr

en
te

 e
 so

lo
 n

os
 m

es
m

o.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

991

Fi
gu

ra
 X

IX
.9

3 
(c

on
tin

ua
çã

o)
 - 

De
ta

lh
e 

do
s a

lv
os

 e
 d

ist
rib

ui
çã

o 
da

s a
m

os
tr

as
 d

e 
se

di
m

en
to

 d
e 

co
rr

en
te

 e
 so

lo
 n

os
 m

es
m

o.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

992

XIX.7.2.2 - Metodologia

XIX.7.2.2.1 - Metodologia de campo

As amostras de sedimento de corrente foram 
coletadas na sua maioria em drenagens perenes 
mesmo na estação mais seca e, em raros casos, 
a coleta se deu na modalidade grota seca, isto 
é, realizada em sedimentos semi-secos, do 
material síltico, isenta de matéria orgânica 
e representativa da área. As amostras são 
compostas, coletadas em trechos mais retilíneos 
em 5 a 10 porções em um raio máximo de 50m, 
com volume máximo de 3 litros.

As amostras de solo foram obtidas em 
horizonte B (em alguns casos, na ausência 
ou pouca espessura deste, no horizonte C) a 
uma profundidade média de 50 cm, utilizando 
cavadeiras convencionais de 15 cm de diâmetro. 
A coleta de solo foi realizada em distâncias que 
variaram de 400 a 500 m entre si, com linhas 
espaçadas de até 5 km aproximadamente. Após 
a coleta, as amostras foram acondicionadas 
em embalagens adequadas (sacos plásticos 
específicos), para minimizar os ricos de 
contaminação.

A coleta de amostras de sedimento de 
corrente e solo foram feitas em conformidade 
com o Manual de Geoquímica da CPRM.

XIX.7.2.2.2 - Metodologia Analítica

As amostras de sedimento de corrente e solo 
foram enviadas ao laboratório SGS GEOSOL, 
onde teve seu preparo e posterior análise 
química. As etapas de análise obedeceram o 
seguinte procedimento: (i) Pulverização a -80# e 
posterior digestão com água régia; (ii) Análise de 
50 elementos químicos por ICP-MS (Inductively 
coupled plasma mass spectrometry) e ICP-AES 
(Inductively coupled plasma atomic emission 

spectroscopy). 

Na Tabela XIX.10 são listados os elementos 
analisados, com seus respectivos limites de 
detecção e unidade. 

Tabela XIX.10 - Elementos analisados pelo laboratório 
SGS GEOSOL, com seus respectivos limites de 
detecção.

Elementos Limite de detecção Unidade

Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, 
Na, S, Ti 0,01 %

Ag, Cd, Hf, In, Tl 0,02 ppm

Bi 0,04 ppm

Ce, Mo, Sb, Ta, Tb, Te 0,05 ppm

Be, Co, Ga, Ge, La, Lu, 
Nb, U, W, Y, Yb 0,1 ppm

Rb, Th 0,2 ppm

Sn 0,3 ppm

Cu, Ni, Pb, Sc, Sr, Zr 0,5 ppm

As, Cr, Li, V, Zn 1 ppm

Se 2 ppm

Ba, Cs, 5 ppm

P 50 ppm

XIX.7.2.3 - Tratamento dos dados e resultados

XIX.7.2.3.1 - Sedimentos de corrente
 

As amostras de sedimento de corrente 
foram tratadas juntas para os nove alvos por 
apresentarem ambiente geológico semelhante, 
além disso, a maioria dos alvos apresentou 
pouca densidade de amostras, prejudicando o 
tratamento estatístico individual dos mesmos.

Para o tratamento dos dados analíticos de 
184 amostras de sedimentos de corrente foram 
utilizados os softwares Excel 2010 e Statistica 10, 
obedecendo-se as seguintes etapas: cálculo dos 
estimadores; análise de distribuição espacial e 
valores anômalos de fósforo através de análise 
de gráfico tipo QQ plot, matriz de correlação 
(estatística uni e bivariada), bem como estatística 
multivariada, utilizando a análise fatorial. Esses 
dados também são apresentados em mapas 
base preparados através do programa ArcMap 
10.1.
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Para os 50 elementos analisados, 42 foram 
selecionados para o tratamento estatístico dos 
dados, uma vez que os demais elementos (Ag, 
Au, Cd, Cs, Ge, In, Re, S, Se, Te) apresentaram 
percentual de valores qualificados inferior a 
70% do total de amostras analisadas. A tabela 
XIX.11 apresenta o sumário estatístico para os 
42 elementos qualificados. 

A representação gráfica do P consta da figura 
XIX.94 com QQPlot dos valores normais, e para 
os valores inferiores e superiores ao limite de 
detecção, os mesmos foram substituídos pela 
metade do valor limite inferior e duas vezes o 
valor limite superior respectivamente. Os valores 
anômalos para o P basearam-se na análise 
de diagrama QQPlot, em que foram definidas 
quatro classes pelas quebras na distribuição 
dos pontos da curva de frequência, conforme a 
figura XIX.94.

Para análise do gráfico de correlação e análise 
de principais componentes, foram retirados do 
banco de dados os valores extremos em seguida 
os valores foram log-normalizados, com objetivo 
de eliminar os efeitos das diferentes unidades 
(ppm e %), fazendo com que os valores dos 
elementos contribuam com o mesmo peso no 
cálculo de coeficiente de similaridade.

Na análise do gráfico de correlações, foram 
consideradas correlação muito forte (≥ 0.85), 
forte (≥7 e <0.85) e moderada (≥6 e <7). As 
correlações com o P se mostraram muito amplas, 
isto é, com uma variedade grande de elementos 
(Tabela XIX.12). É provável que esta situação 
esteja apenas refletindo a geologia da área, e 
não que esta variedade encontrada tenha uma 
correlação direta com a mineralização. Levinson 
(1974), analisando associações sedimentares 

em ambiente primário, apresentou que há pelo 
menos uma dezena de elementos associados em 
rochas do tipo black shales e fosforitos. Dessa 
forma, foi então separada amostras com teores 
de P acima de 690 ppm na tentativa de limitar as 
associações e classificar as anomalias presentes. 
Após essa reclassificação, o P apresentou 
correlação forte com o Fe (Tabela XIX.13).

Para análise de principais componentes foi 
calibrado com a rotação Varimax Normalizado. 
Os resultados mostram que os seis primeiros 
fatores explicam 89% da variabilidade dos 
dados e que o P tem sua maior carga no fator 
2, juntamente com o Fe (Tabela XIX.14), assim 
como mostrado na matriz de correlação. A 
correlação do P com Fe está ilustrado na figura 
XIX.95.

XIX.7.2.3.2 - Solo

As amostras de solo foram tratadas por alvo, 
com exceção dos alvos 2 e 5, que por serem 
contíguos tiveram seus dados tratados juntos, 
pois além da densidade de amostragem ser 
maior que a de sedimento de corrente, estas 
amostras refletem uma concentração mais 
pontual, de pouca dispersão. Para o tratamento 
dos dados analíticos  das  856  de  solo  também 
foram utilizados os softwares Excel 2010 e 
Statística 10, combinados com mapas gerados 
para cada alvo através do programa ArcMap 
10.1.

A representação gráfica do P para cada alvo 
consta da figura XIX.96 com QQPlot dos valores 
normais. Assim como para os sedimentos de 
corrente, os valores anômalos para o P foram 
baseadas na análise de diagrama QQPlot.
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Al_% 201,00 100,00 3,26 2,07 2,17 0,18 12,34 2,89
As_ppm 153,00 76,12 8,83 4,88 4,00 1,00 65,00 10,95
Ba_ppm 201,00 100,00 184,00 120,09 133,00 6,00 1414,00 184,23
Be_ppm 191,00 95,02 1,21 0,67 0,70 0,10 8,10 1,38
Bi_ppm 152,00 75,62 0,83 0,31 0,23 0,04 11,98 1,68
Ca_% 184,00 91,54 0,10 0,04 0,03 0,01 2,19 0,27
Ce_ppm 201,00 100,00 37,36 25,48 26,51 2,49 179,37 33,68
Co_ppm 201,00 100,00 9,00 3,64 2,80 0,40 157,60 18,07
Cr_ppm 201,00 100,00 28,93 18,20 21,00 2,00 169,00 26,64
Cu_ppm 201,00 100,00 32,97 15,52 13,60 2,30 1550,90 113,65
Fe_% 197,00 98,01 3,72 2,53 2,29 0,59 14,68 3,36
Ga_ppm 201,00 100,00 10,29 6,37 7,30 0,60 53,00 9,79
Hf_ppm 201,00 100,00 2,88 2,16 2,08 0,05 22,28 2,82
K_% 200,00 99,50 0,51 0,27 0,35 0,01 2,71 0,54
La_ppm 201,00 100,00 18,11 13,00 13,50 1,70 80,80 15,19
Li_ppm 201,00 100,00 16,37 9,33 8,00 1,00 152,00 20,31
Lu_ppm 201,00 100,00 0,20 0,15 0,16 0,03 0,73 0,15
Mg_% 183,00 91,04 0,13 0,06 0,06 0,01 1,63 0,21
Mn_% 154,00 76,62 0,04 0,02 0,02 0,01 0,37 0,06
Mo_ppm 186,00 92,54 2,40 1,22 1,09 0,13 40,40 4,41
Na_% 165,00 82,09 0,12 0,06 0,06 0,01 1,84 0,20
Nb_ppm 201,00 100,00 7,22 3,80 4,00 0,20 57,50 9,25
Ni_ppm 201,00 100,00 12,15 7,48 6,90 1,50 151,10 15,75
P_ppm 171,00 85,07 319,16 208,66 205,00 51,00 2085,00 323,56
Pb_ppm 201,00 100,00 14,20 11,09 11,10 1,80 71,90 10,74
Rb_ppm 201,00 100,00 32,03 17,18 21,00 0,90 151,50 32,89
Sb_ppm 191,00 95,02 0,52 0,37 0,39 0,07 2,50 0,45
Sc_ppm 197,00 98,01 8,57 5,24 6,30 0,50 40,10 8,03
Sn_ppm 187,00 93,03 2,05 1,51 1,40 0,30 26,90 2,38
Sr_ppm 201,00 100,00 36,79 21,87 21,70 1,20 314,10 42,95
Ta_ppm 143,00 71,14 1,03 0,36 0,31 0,05 22,34 2,43
Tb_ppm 192,00 95,52 0,38 0,26 0,27 0,05 2,19 0,33
Th_ppm 201,00 100,00 6,87 5,15 4,90 0,90 29,50 5,22
Ti_% 201,00 100,00 0,34 0,22 0,25 0,02 3,06 0,39
Tl_ppm 182,00 90,55 0,24 0,15 0,17 0,02 1,15 0,22
U_ppm 201,00 100,00 2,34 1,70 1,50 0,30 10,60 1,92
V_ppm 201,00 100,00 69,60 38,70 49,00 1,00 307,00 65,85
W_ppm 152,00 75,62 1,24 0,76 0,70 0,10 9,00 1,45
Y_ppm 201,00 100,00 10,50 7,72 8,00 1,10 37,30 7,86
Yb_ppm 201,00 100,00 1,32 0,98 1,00 0,20 5,60 1,01
Zn_ppm 201,00 100,00 26,55 17,35 16,00 1,00 232,00 30,08
Zr_ppm 201,00 100,00 125,95 91,20 82,10 20,00 1117,00 138,46

Tabela XIX.11 - Sumário estatístico para 42 elementos.
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Figura XIX.95 - Correlação Fe x P nos sedimentos de corrente.

Figura XIX.94 - Gráfico tipo QQ Plot do P em sedimento de corrente.
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 F1 F2 F3 F4 F5 F6

Al_Log 0,644 -0,032 -0,085 0,139 0,735 -0,031

As_Log 0,033 -0,457 -0,319 0,026 0,181 0,705

Ba_Log 0,638 -0,043 -0,077 0,026 0,595 0,133

Be_Log 0,882 -0,146 0,077 0,149 0,274 -0,010

Bi_Log -0,717 -0,225 -0,250 0,257 0,021 0,296

Ca_Log 0,431 0,092 0,571 -0,048 0,521 -0,122

Cd_Log -0,602 0,116 -0,054 0,678 -0,144 -0,070

Ce_Log 0,866 0,070 0,127 0,091 0,443 0,027

Co_Log 0,395 0,204 0,753 -0,070 0,176 -0,159

Cr_Log 0,071 -0,458 0,009 0,072 0,724 0,174

Cs_Log 0,888 0,269 0,159 0,096 -0,084 -0,033

Cu_Log 0,272 0,131 0,324 0,176 0,707 0,156

Fe_Log -0,362 -0,850 -0,014 0,056 0,096 0,305

Ga_Log 0,740 -0,058 -0,058 0,057 0,648 0,088

Hf_Log 0,378 -0,287 -0,044 -0,001 0,829 -0,056

In_Log 0,690 -0,195 -0,071 0,172 0,447 0,415

K_Log 0,293 0,018 0,066 0,038 0,891 0,098

La_Log 0,763 0,159 0,209 0,125 0,513 0,016

Li_Log 0,485 0,361 0,404 0,454 0,371 0,155

Lu_Log 0,792 -0,093 0,170 0,149 0,524 0,072

Mg_Log 0,584 0,184 0,191 0,096 0,652 -0,006

Mn_Log -0,010 0,039 0,915 -0,118 0,025 0,037

Mo_Log 0,331 0,055 0,089 0,190 0,415 0,676

Na_Log 0,122 -0,124 0,006 -0,165 0,937 0,116

Nb_Log 0,893 0,078 0,054 -0,119 0,373 -0,057

Ni_Log 0,798 0,151 0,278 0,150 0,397 -0,079

P_Log -0,186 -0,907 -0,192 -0,047 0,004 -0,073

Pb_Log 0,206 -0,140 -0,021 0,876 0,087 0,151

Rb_Log 0,468 0,232 0,181 0,036 0,796 0,072

S_Log 0,341 0,348 -0,014 0,514 0,081 -0,500

Sb_Log 0,782 0,268 0,046 0,007 0,041 0,396

Sc_Log 0,610 0,063 0,136 -0,009 0,681 -0,024

Sn_Log 0,809 0,084 -0,005 -0,090 0,525 -0,010

Sr_Log 0,878 0,151 0,157 0,124 0,341 0,176

Ta_Log 0,913 0,051 -0,115 0,005 0,326 0,034

Tb_Log 0,864 -0,065 0,056 0,179 0,411 0,117

Te_Log -0,850 -0,203 -0,097 0,254 -0,166 0,224

Th_Log 0,527 -0,049 0,263 0,010 0,784 0,060

Ti_Log 0,659 0,013 0,147 -0,074 0,622 -0,173

Tl_Log 0,390 0,330 0,289 0,194 0,737 0,056

U_Log 0,283 -0,115 0,253 0,210 0,837 0,142

V_Log 0,156 -0,645 -0,045 -0,002 0,661 0,166

W_Log 0,857 0,149 -0,133 0,192 0,287 0,163

Y_Log 0,702 -0,014 0,325 0,161 0,560 0,074

Yb_Log 0,826 -0,112 0,182 0,079 0,490 0,061

Zn_Log -0,080 0,076 0,700 0,495 0,258 -0,062

Zr_Log 0,886 0,235 0,119 -0,052 0,288 0,032

Variância 
total (%) 58,05 12,42 7,69 5,22 3,40 3,00

Tabela XIX.14 - Total de fatores identificados pela análise de principais componentes para as amostras de 
sedimento de corrente, sendo os valores vermelhos as melhores correlações.
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Figura XIX.96 - QQPlot de amostras de solo por alvo com seu respectivo limiar.
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XIX.7.2.4 - Interpretação dos resultados

Para apresentação dos resultados e mapas 
geoquímicos, foram consideradas anomalias de 
primeira, segunda e em alguns casos até terceira 
ordem para sedimentos de corrente e de 
primeira ordem para amostras de solo, obtidos 
a partir do QQPlot, além das bacias de capitação 
das amostras cujo resultado foram significantes 
na análise multivariada, por vezes relacionados 
aos dados de solo.

Plotando os dados de sedimentos de 
corrente é possível observar que os valores mais 
anômalos de P são encontrados nos alvos 2, 5 
e 11 (Figura XIX.97). Foram extraídos os escores 
do fator 2 para valores acima de 690 ppm de 
P em sedimento de corrente, que tem como 
associação Fe e P, e produzido mapas de análise 
fatorial para este fator, em que apresentam 
valores maiores nos alvos 2, 5, 10 e 11.

Na área dos alvos 2 e 5, o fator é caracterizado 
por bacias de captação cujos maiores valores 
drenam pacotes de rochas definidas por 
folhelhos negros, siltitos arenosos, possíveis 
fosforitos, além argilitos e ritmitos do Grupo 
Curuá, onde estão presentes também anomalias 
em P (Figura XIX.97). A forte associação do P 
com Fe produzida nestes alvos é corroborada 
por resultados de química mineral, mostrando 
que houve a formação do mineral vivianita 
(Fe++3(PO4)2•8(H2O)) durante os processos 
de precipitação em ambiente secundário. A 
vivianita é um mineral autigênico bastante 
comum quando está associado a formações que 
contenham matéria orgânica, assim como os 
folhelhos.

Na área do Alvo 10 as bacias anômalas 
são drenadas principalmente de arenitos da 
Formação Ererê, mas com alguma contribuição 
de siltitos cinza e lateritizados do Grupo Curuá, 
ambos não apresentando valores expressivos de 

P (Figura XIX.97).

No Alvo 11 o fator 2 tem valor mais significativo 
em bacias drenadas principalmente de siltitos, 
além de folhelhos secundários, rochas essas 
com evidências de mineralização em campo, 
bem como anomalias de P em sedimento de 
corrente (Figura XIX.97). Especificamente nesse 
alvo, é possível perceber a presença de goiazita 
(SrAl3(PO4)2(OH)5·H2O) em rocha, levando a 
entendermos que as litologias mineralizadas 
sofreram algum tipo de alteração supergênica. 
Por este fato, além da presença importante de 
P, acredita-se que isto deve corroborar para 
que o enriquecimento de Fe presente possa 
estar relacionado a processos em ambiente 
secundário. E neste caso também venha explicar 
a correlação marcante detectada entre esses 
elementos. 

Para os resultados de solo, observa-se que os 
nove alvos em questão mostram anomalias para 
P principalmente no Grupo Curuá, o que pode 
ser constatado analisando os mapas dos alvos 
1, 2, 5 e 3 (Figura XIX.98), em que são descritos 
principalmente folhelhos negros a cinza, ora 
com lentes carbonáticas ou concreções ferro-
silicosas, ora com níveis de siltito arenoso ou em 
intercalações rítmicas métricas, além de níveis 
de argilito verde a cinza mineralizado, e menos 
folhelhos negros carbonosos e piritosos. Essa 
indicação anômala deve estar associada ao fato 
de que nos alvos 1, 2 e 5 é mais comumente 
observada a presença de mineralização em 
rocha muito próxima à superfície. Porém, 
por outro lado,  a indicação não é compatível 
com o que foi observado no alvo 3, em que 
os trabalhos de mapeamento não indicaram 
qualquer afloramento com resposta positiva  
para o fósforo em superfície.

No alvo 3, além da ausência de bons 
afloramentos, a possibilidade de estarmos em 
folhelhos com características mais redutoras, 
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inclusive com a mineralização de sulfetos, 
predominou sobre a fácies mais carbonática, 
compatível com os demais alvos citados. No 
entanto, para este alvo, esta indicação pode 
estar associada a alguma porção não aflorante 
de folhelhos ou níveis mineralizados, em que 
apenas o solo estaria dando a resposta anômala. 
Esta situação é bastante compatível com a 
posição estratigráfica vista nas demais áreas, 
isto é, na porção mais superior do Grupo Curuá, 
correlacionáveis às Formações Barreirinha terço 
médio a superior e/ou Curiri.

No Alvo 4 as anomalias de P ocorrem 
principalmente na parte NW da área (Figura 
XIX.99) associada às formações Curiri e 
Barreirinha. Na primeira formação são descritos 
diamictitos com matriz muito fina em geral com 
clastos e matriz mineralizados. Na segunda 
formação, sotoposta à primeira, possivelmente 
relacionada ao membro superior Urariá, são 
encontrados folhelhos negros com nível de 
argilito e concreções carbonato-fosfato-silicosa 
que associadas aos folhelhos conferem os 
intervalos mais mineralizados em rocha.

No Alvo 6 as anomalias de solo ocorrem 
exclusivamente na Formação Barreirinha e, 
neste caso, está associada a folhelhos negros a 
cinza com lentes carbonáticas e níveis de argilito 
mineralizado (Figura XIX.100). Enquanto que 
no Alvo 7, observa-se nas três formações que 
compõem esse grupo. Inclui portanto, a Curiri, 
com diamictitos, e a Oriximiná, com arenitos 
cinza, médio a finos (Figura XIX.101). No caso 
destes dois alvos juntamente com o alvo 3 
(Figura XIX.98) e alvo 10 (Figura XIX.101), foram 
observadas coincidência das anomalias de 

solo com as bacias anômalas para sedimento 
de corrente com valores para P acima de 367 
ppm. Se compararmos esse valor anômalo em 
sedimento de corrente com aquele estudado 
por Sachs; Batista; Moreira (2011 apud Abram 
et al. 2011), onde é apresentado um estudo 
para fosfato na Formação Pimenteiras (Bacia 
do Parnaíba), em área litologicamente e 
temporalmente semelhante à tratada neste 
trabalho, em que considera valores significativos 
para P acima de 300 ppm, estes valores e as 
coincidências geoquímicas encontrados nos 
alvos aqui estudados, além de superiores, 
corroboram para fontes potenciais próximas. 

No Alvo 11 é registrado o maior número de 
anomalias para solo e estas se encontram em 
duas formações, na Formação Curiri, formada 
de diamictito cinza escuro, fino, composto 
de clastos milimétricos a centimétricos de 
siltitos e seixos de rochas finas mineralizadas, 
e na Formação Barreirinha, composta na sua 
maioria por folhelhos negros, físseis, fraturados 
e intemperizados. Os pontos anômalos de solo 
encontrados coincidem com as bacias anômalas 
de sedimento de corrente para valores mais 
elevados de P, acima de 1066 ppm (Figura 
XIX.101).

A relação entre as anomalias de P e as 
unidades geológicas encontradas na área está 
bem definida, uma vez que as anomalias tanto 
em sedimento de corrente como em solo 
ocorrem quase que exclusivamente no Grupo 
Curuá, nas formações Curiri e Barreirinha em 
rochas do tipo diamictitos, folhelhos e argilitos, 
e menos em arenitos, nesse caso especifico da 
Formação Oriximiná.
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Figura XIX.97 – Mapas com anomalias de P em sedimento de corrente, além de distribuição do fator 2 dos 
alvos 2 e 5, 10 e 11.

Figura XIX.98 – Mapa com pontos anômalos para P em amostras de solo dos alvos 1, 3 e 2 e 5.
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Figura XIX.99 - Alvo 4 com destaque para anomalias de P em solo.
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Figura XIX.101 - Alvos 7, 10 e 11 com destaque para anomalias de P em sedimento de corrente e solo.

Figura XIX.100 - Alvo 6 com destaque para anomalias de P em solo.
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XIX.8 – CONSIDERAÇÕES SOBRE A IDADE

Desde LANGE (1967), que fez uma das mais 
importantes revisões da coluna siluro-devoniana 
da Bacia do Baixo Amazonas, vem se estudando 
a bioestratigrafia desta bacia, e outros autores 
como DAEMON e CONTREIRAS (1971), LOBOZIAK 
et al. (1997), MELO e LOBOZIAK (2003) e MELO e 
PLAYFORD (2012) também são responsáveis por 
essas atualizações.

Os resultados aqui obtidos ajudam a 
ratificar o que muitos desses autores citados 
anteriormente já vinham apresentando sobre a 
idade dos folhelhos da Formação Barreirinha e 
seu conteúdo de palinomorfos.

XIX.8.1 – Métodos e materiais

Os estudos de palinomorfos foram realizados 
a partir do material coletado durante os trabalhos 
de campo do projeto. Essas amostras foram 
devidamente preparadas e enviadas conforme 
as instruções da DIPALE-ERJ, que realizou todo o 
trabalho analítico.

Neste trabalho as formações que serviram 
como base para os estudos da fosfogênese 
pertencem ao Grupo Curuá, com isso o melhor 
representante desse grupo para os estudos 
de palinomorfos, é a Formação Barreirinha, 
pelo seu conteúdo mais preservado e a maior 
quantidade de representantes de palinomorfos 
utilizados para esses estudos. 

De qualquer forma procurou-se coletar 
material tanto da Formação Barreirinha quanto 
da Maecuru, que estava subjacente e de fácil 
acesso.

A Formação Barreirinha nos locais amostrados 
é formada predominantemente de folhelhos 
negros e menos cinza, físseis, mais restritos 
a base, experimentam algumas mudanças 
composicionais ao longo do perfil para o topo, 

onde são encontrados com intercalações 
areno-siltosas quase sempre mostrando rochas 
bastante intemperizadas.

Da parte mediana para o topo, esses 
folhelhos quase sempre são dotados de lentes 
centimétricas a métricas de calcário cinza 
escuro, maciço, em geral formado de siderita, 
sendo visível em afloramento por se destacar 
no meio das laminações do folhelho, em geral 
concordante a estas, e de cor característica 
vermelho a acastanhado resultado do 
processo de ferruginização. Nas posições mais 
intermediárias do pacote as lentes interlaminares 
presentes são de carbonatos representados por 
microesparitos e micritos. Nesses folhelhos, 
raramente são observados icnofósseis a olho 
nu, mas estes estão presentes na forma de 
bioturbações observadas em porções do topo 
da formação.

Muito raramente foram vistas concreções 
carbonáticas entre os folhelhos, mas essas 
podem existir, apenas se constatou essa 
ocorrência no alvo 4. Esses folhelhos são lamitos 
que contem matéria orgânica amorfa e são ricos 
em algas do tipo tasmanites (Figura XIX.102), em 
algumas amostras formam verdadeiros tapetes 
de algas na parte basal da formação, estas algas 
se tornam cada vez mais raras para o topo.

A Formação Maecuru no local amostrado é 
quase sempre associada à lateritas ferruginosas, 
devido a boa porosidade dos arenitos. As 
litologias apresentadas são um arenito branco, 
médio a fino, de grãos bem selecionados, com 
estratificação plano-paralela, e alguns níveis de 
minerais pesados, bem como no topo do pacote, 
há um folhelho cinza a cinza esverdeado, físsil, 
com intercalações pelíticas que apresentam 
texturas maciças e laminares, além de estruturas 
de sobrecarga, com níveis silicosos, presença de 
pelotas de argila (ball structure) e bioturbações.
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Figura XIX.102 - Conteúdo de matéria orgânica e tasmanites nas amostras de folhelhos da Formação 
Barreirinha. Amostras: A- 4068-FJ-R-019; B-4068-FJ-R-021; C- 4068-FJ-R-043 e D- 4068-FJ-R-068-C.

XIX.8.2 – Resultados

O material colhido da Formação Barreirinha 
mostrou na sua maioria boa quantidade de 
conteúdo fossilífero. A datação fornecida por 
eles, juntamente com os tasmanites, aliados aos 
outros grupos de palinomorfos identificados, 
tais como: quitinozoários, esporos e acritarcas, 
foi possível caracterizar o ambiente de formação 
como marinho e a idade posicionada no 
Fransniano/Famenniano, isto é, no Devoniano 
Superior (Tabela XIX.15).

A presença dos tasmanites, algas clorofíceas, 
atualmente classificadas dentro das Prasinophyta 
(prasinofíceas), chegam a apresentar nessas 
amostras, tamanhos superiores a 300 
micrômetros. Essas porções do folhelho, onde 
ocorrem esses tasmanites em maior abundância, 
está relacionada às rochas mais radioativas do 

intervalo estudado e remetem ao Membro 
Abacaxis (inferior) de CUNHA, MELO E SILVA 
(2007). 

Por essa constatação e todo o reforço de 
conteúdo orgânico encontrado nas amostras, 
levam a entender que esse ambiente de formação 
está relacionado a elevadas condições anóxicas 
o qual essas rochas foram formadas durante a 
inundação Devoniana, e essas características 
são compatíveis em parte à presença de uma 
MFS (Maximum Flooding Surface).

No caso da Formação Maecuru, a rocha 
descrita corresponde a uma grauvaca marinha 
que teve sua idade determinada no Emsiano 
conforme o estudo palinológico realizado na 
amostra 4068-FJ-R-036 observada na tabela 
XIX.15, e pode ser considerado um dos poucos 
folhelhos encontrados nessas formação.
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Tabela XIX.15 - Quadro resumo com resultado da analise palinológica realizada na DIPALE-RJ das amostras de 
rochas do Devoniano coletadas nos alvos 1 (19 a 43) e alvo 4 (68-C).

XIX.9 - CONCLUSÕES

XIX.9.1 – Considerações gerais

O estudo da Bacia do Amazonas até os dias de 
hoje vem sendo palco para novas descobertas 
tanto para a zoo-botânica em virtude de sua 
imensa biodiversidade, bem como para bens 
de origem mineral, como o petróleo (um dos 
precursores), urânio, gás natural, gemas, metais 
e pedras preciosas, britas e depósitos de areia, 
entre outros.

Atualmente o mercado vem buscando além 
de calcário para cimenteiras, imprescindível 
principalmente para a construção civil, que no 
Brasil está no seu auge devido ao crescimento 
das cidades, da especulação imobiliária e da 
construção de hidroelétricas nacionais. Este 

mercado também faz busca de outros bens como 
potássio, fosfato e calcário, todos voltados para 
agroindústria que mostra crescimento mundial.

Particularmente o fosfato, alvo deste trabalho, 
vem mostrando grande crescimento, e nos 
últimos 3 anos uma intensa movimentação para 
a pesquisa. Esse fato é observado pela procura 
junto ao DNPM- Departamento Nacional de 
Pesquisa Mineral de pedidos realizados em 
seus protocolos só no estado do Pará, dados 
estes revelados pelo SIGMINE- Sistema de 
informações geográfica da mineração em 2015 
(DNPM, 2015).

Estes processos no DNPM são desde 
autorização e requerimentos de pesquisa que 
datam deste de 1988, e que tem uma maior 
movimentação a partir de 2012, mas que 
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das unidades promissoras na sugestão de um 
depósito de rocha fosfática, inclusive com teores 
dos clastos pelíticos do arcabouço variando 
de 4,2% a 19% de P2O5, mas essa ainda deve 
ser mais bem estudada, visto que a qualidade 
e a quantidade de afloramentos encontrados 
não foram suficientes para se determinar com 
exatidão essa afirmativa. 

Em ambos os casos, os estudos de prospecção 
geoquímica e geofísica apontaram indícios 
potencias para fosfato a partir da definição de 
bacias anômalas e áreas de favorabilidade, 
respectivamente nessas duas formações citadas 
anteriormente. Outro ponto que deve ser 
considerado é o forte processo intempérico 
pelo qual essas rochas foram submetidas, 
exibindo inclusive fosfatos aluminosos de 
origem supergênica em seus arcabouços como 
a florencita, goiazita e gorceixita, corroborando 
ainda mais para as condições alteradas de 
algumas rochas encontradas. 

A proposta de estudos em conjunto 
com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), 
utilizando-se informações e amostras de 
poços em profundidade seria importante para 
elucidar alguns pontos dos estudos ainda não 
esclarecidos, como por exemplo, onde estaria 
posicionada as fácies clássica do fosforito nesses 
perfis, qual a inter-relação entre as camadas 
da Formação Barreirinha e Curiri, e quais as 
espessuras reais das camadas mineralizadas e 
qual expectativa de encontrá-las em superfície 
ou próximo dela.

Os alvos 2, 4, 5, 6 e 7, selecionados para 
detalhamento nesse trabalho são os que melhor 
responderam aos resultados das técnicas 
aplicadas. Também não se deve descartar os 
alvos 1 e 10, que apesar de não apresentarem 
resultados potenciais nas análises de rochas, 
devem ser melhor estudados. No caso do alvo 1 

atualmente contam com aproximadamente 329 
registros de processos com diversos despachos, 
além de 2 pedidos de requerimento de lavra, 
e mais 17 áreas em disponibilidade. Sendo 
superior inclusive ao número de processos de 
calcário calcítico e dolomítico, que entre todos 
os processos não ultrapassam 206 registros.

XIX.9.2 – Resultados e recomendações

As rochas pertencentes à Formação 
Barreirinha de idade do Fransniano/Famenniano 
são as mais promissoras a formação dos 
depósitos de fosfato.

Entre rochas fosfáticas e fosforitos (teores 
acima de 18% de P2O5), encontrados nessa 
formação, os fosforitos ocorrem sempre 
associados aos folhelhos e apresentam 
teores de 19,2 a 28,9 % de P2O5. Essas rochas 
mineralizadas mostram espessuras que são 
centimétricas a até poucos metros, e podem 
ter continuidades laterais importantes. Essa 
continuidade foi encontrada no flanco norte 
com aproximadamente 11 km e no flanco sul 
superiores a 55 km de extensão.

A partir dos resultados obtidos através da 
microscopia eletrônica de varredura (MEV), 
das análises químicas em conjunto com as 
análises de Raios–X (DRX), a mineralização é 
formada de fluorapatitas, apatitas e hidroxi-
apatitas. Essas rochas foram formadas em 
condições anóxicas, radioativas e com grande 
conteúdo de matéria orgânica. No entanto, as 
fácies mais clássicas desses tipos de fosforitos 
conhecidos mundialmente, não foram muito 
bem caracterizadas nesses estudos. O que vale 
propor novas investigações mais detalhadas, 
inclusive com o auxílio da estratigrafia de 
sequência, nas áreas mais promissoras. 

A Formação Curiri, sotoposta a Formação 
Barreirinha, também pode ser considerada uma 
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pela sua importante correspondência ambiental 
e estratigráfica com o alvo 4, e o alvo 10, que 
foi destacado tanto pela geoquímica como pela 
geofísica.

As áreas pesquisadas, de certa forma são de 
acesso regular, em regiões com baixas altitudes 
e com possibilidade de fácil explotação mineral. 
Em todos os casos desses alvos pesquisados não 
foram encontrados impedimentos no âmbito 
das leis ambientais como, áreas de conservação 
ou indígenas até o ano de 2015. Praticamente 
todas as áreas estão localizadas totalmente ou 
parcialmente em florestas secundárias, áreas 
de pastos para uso na pecuária de bovinos e em 
menor incidência para o uso da cultura de cacau 
e de subsistência.

Os resultados também permitem apontar 
um potencial para a região relacionado a 
mineralizações auríferas, conforme revelado 
pelos dados de concentrados de minerais 
pesados.
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XX.1 - INTRODUÇÃO

Mineralizações de rochas fosfatadas na 
Formação Pimenteira são conhecidas desde 
o trabalho efetuado pela Comissão Nacional 
de Energia Nuclear/CPRM também DNPM/
CPRM, Projetos Fosfato de São Miguel do Tapuio 
(Albuquerque et al., 1972; Oliveira & Barros, 
1976) e São Nicolau (CPRM 1976).

A pesquisa de fosfato sedimentar na Bacia 
do Parnaíba foi iniciada em 2010 como ação 
do Projeto Fosfato Brasil - Parte I (Abram et al. 
2011), onde foi realizada prospecção geológica, 
prospecção geoquímica e o entendimento das 
mineralizações existentes, na área denominada 
de Pimenteiras, inserida na mesma região onde 
foram desenvolvidos os projetos São Miguel 
do Tapuio e São Nicolau.  Nestas áreas em 
Pimenteiras foram caracterizadas anomalias 
geoquímicas para P e encontradas novas 
ocorrências de fosfato, com duas regiões com 
maior concentração (Abram et al. 2011). Em 
função dos resultados positivos para fosfato e 
da importância destas ocorrências para a região, 
os trabalhos de prospecção na Bacia do Parnaíba 
tiveram continuidade e foram prolongados 
para a extensão sul da área de ocorrência da 
Formação Pimenteira. Nesta segunda parte do 
Projeto Fosfato Brasil esta nova área de pesquisa 
foi denominada como área Picos.

Neste capítulo serão apresentados e discutidos 
os trabalhos prospectivos para fosfato na área 
Picos, representada pela presença da Formação 
Pimenteira em oito folhas topográficas: São 
José do Piauí, Picos, Patos, Simplício Mendes, 
Santa Cruz do Piauí, Paes Landim, São João do 
Piauí e Serra do Congo, tendo como principais 
municípios, Picos e Simplício Mendes (PI). 

XX.1.1 - Localização da Área de Aspectos 
Fisiográficos

A área de pesquisa está situada na região 
centro-sul do Piauí cortada pela BR-316, BR-407, 
BR-230 e fica muito próxima a BR-020 (Figura 
XX.1). A cidade de Picos tem a maior média anual 
de temperatura, 29,4°C, e tem como vegetação 
a caatinga. 

Os solos são representados por latossolos, 
pouco desenvolvidos, solos tropicais de 
característica suave e ondulada, com 
predominância de litossolos, areias de quartzo 
e de natureza argilosa. Tem como acidentes 
geográficos o Rio Guaribas, o Rio Itaim e a Lagoa 
das Abóboras. Em seu relevo inúmeros picos 
argilosos, que se erguem nas proximidades 
ribeirinhas, e as serras rochosas que dão a 
impressão de que a cidade está localizada numa 
cratera, fazendo surgir os denominados baixões 
agrícolas piauienses.
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Figura XX.1 – Mapa de localização da área de estudo, mostrando a Formação Pimenteira em destaque (cor 
marrom). 

X.1.2 - Metodologia e Dados Físicos de Produção

As atividades foram iniciadas com a 
prospecção geoquímica de sedimento de 
corrente, seguida do reconhecimento geológico 
da Formação Pimenteira e, posteriormente, com 
o follow-up das anomalias geoquímicas, onde 
foram realizados estudos geológicos detalhados 
com correlação litoestratigráfica (Tabela XX.1). 

Para auxiliar na identificação e caracterização 
dos horizontes fosfáticos foram utilizados os 
equipamentos de Fluorescência de Raios-X 
portátil (FRX), o gamaespectrômetro, além da 
solução de molibdato de amônia para os testes 
em rocha no campo.

Tabela XX.1 – Dados físicos de produção

Atividades 2014

Área física trabalhada (km2) 6.875

Dias de campo para geoquímica 20

Dias de campo para geologia 20

Afloramentos descritos 34

Amostras de rocha 138

Amostras de sedimento de corrente 427

Amostras de concentrado de bateia 426

Amostras de solo 10
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XX.2 – GEOLOGIA REGIONAL

A BACIA DO PARNAÍBA

A bacia sedimentar do Parnaíba, antes 
denominada Bacia do Maranhão, foi 
originalmente proposta por Derby (1884), situa-
se na região nordeste do Brasil, compreendendo 
grande parte dos estados do Piauí e Maranhão, 
além de porções mais restritas dos estados do 
Ceará, Pará, Tocantins e Bahia. Segundo Vaz et 
al. (2007), ocupa uma área de 600.000 Km2 e a 
espessura total de suas rochas no depocentro 
atingem cerca de 3.500m.

É limitada ao Sul pelo Arco de São Francisco. As 
bordas leste e oeste são delimitadas pelo Escudo 
Brasileiro. O limite noroeste é evidenciado pelo 
Arco de Tocantins que separa a Bacia do Parnaíba 
da Bacia Amazônica. Ao norte, é separada das 

bacias costeiras de São Luís e Barreirinhas pelo 
Arco Ferrer - Urbano Santos (Figura XX.2). 

A Bacia do Parnaíba desenvolveu-se sobre 
um embasamento continental durante o estágio 
de estabilização da Plataforma Sul-Americana 
(Almeida e Carneiro, 2004). Góes et al. (1993) 
adotam, como hipótese mais aceita para a 
implantação da Bacia do Parnaíba, uma suposta 
fragmentação de um supercontinente no 
Neoproterozoico, deixando, como subproduto, 
um mega sistema de fraturas que deu início 
à construção da Depressão Intracratônica do 
Parnaíba.  Trata-se de uma bacia com expressivo 
registro sedimentar de rochas do Paleozoico, 
ocorrendo, também, rochas mesozoicas e 
sedimentos cenozoicos que cobrem grandes 
áreas. 

Figura XX.2 - Unidades geotectônicas da Província Parnaíba, destacando-se os limites das bacias (Bizzi et al., 
2003).
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No que concerne a sua evolução sedimentar, 
está intimamente associada a três megaciclos 
principais, ligados a transgressões e regressões 
marinhas, assim situadas no tempo: Siluriano 
Superior/Devoniano-Carbonífero Inferior; 
Carbonífero Superior/Triássico e; Cretáceo 
(Mesner & Wooldridge, 1964). 

Bizzi et al. (2003) descrevem que a Bacia 
do Parnaíba representa cerca da metade da 
província homônima, em sua parte centro 
sul, e foi implantada, segundo Brito Neves 
(1998), sobre os riftes cambro-ordovicianos de 
Jaibaras, Jaguarapi, Cococi/Rio Jucá, São Julião 
e São Raimundo Nonato, sendo portanto, do 
tipo IF/IS (Fratura Interior/Depressão Interior), 
compreendendo as supersequências Siluriana 
(Grupo Serra Grande), Devoniana (Grupo 
Canindé) e Carbonífero-Triássica (Grupo Balsas), 
de Góes e Feijó (1994).

Segundo Vaz et al. (2007), a sucessão de 
rochas sedimentares e magmáticas da Bacia 
do Parnaíba pode ser disposta em cinco 
supersequências: Siluriana (correspondendo 
litoestratigraficamente ao Grupo Serra Grande0, 
Mesodevoniana-Eocarbonífera (Grupo Canindé), 
Neocarbonífera-Eotriássica (Grupo Balsas), 
Jurássica (Formação Pastos Bons) e Cretácea 
(formações Codó, Corda. Grajaú e Itapecuru), 
delimitadas por discordâncias regionais. No 
âmbito desse relatório, serão tratadas apenas as 
três primeiras supersequências.

Young (2006) entende que a bacia do 
Parnaíba está representada apenas pelos 
sedimentos correspondentes aos grupos Serra 
Grande, Canindé e Balsas. Ainda, segundo o 
referido autor, neste contexto, é possível dividir 
estratigraficamente a bacia do Parnaíba em 
três seqüências distintas, Siluriana, Devoniana 
e Carbonífero–Triássica, cada qual correlata a 
um dos seus três grupos (Serra Grande, Canindé 
e Balsas, respectivamente), utilizando-se o 

conceito de sequência de Sloss (1963, apud Góes 
& Feijó, 1994).

O Grupo Serra Grande é dividido em três 
formações: Formações Ipu, Tianguá e Jaicós, 
bem caracterizadas em subsuperfície. Segundo 
Góes e Feijó (1994), os ambientes de deposição 
do Grupo Serra Grande vão de flúvio-glacial 
e glacial, passando a transicional (nerítico) e 
retornando as condições continentais (fluvial 
entrelaçado). O Grupo Serra Grande tem seus 
contatos inferior, com o embasamento, e 
superior, com o Grupo Canindé, em discordância 
erosiva (Young, 2006).

O Grupo Canindé é composto pelas 
Formações Itaim, Pimenteira, Cabeças, Longá e 
Poti. O contato superior do Grupo Canindé com 
o Grupo Balsas é discordante erosivo.

O Grupo Balsas é constituído pelas formações 
Piauí, Pedra-de-Fogo, Motuca e Sambaíba e 
representa a Supersequência Carbonífero-
Triássica da Bacia do Parnaíba. O contato 
superior do Grupo Balsas com os sedimentos 
do Grupo Mearim (formações Mosquito, Pastos 
Bons, Corda e Sardinha), além dos sedimentos 
das formações Grajaú, Codó, e Itapecuru é 
discordante erosivo. 

O Grupo Mearim (Aguiar, 1969) engloba 
as formações Mosquito, Pastos Bons, Corda e 
Sardinha, ocupando o intervalo compreendido 
entre o Neotriássico (Formação Mosquito) e 
o Eocretáceo (Formação Sardinha). O Grupo 
Mearim é representado na área trabalhada 
apenas pela Formação Sardinha.

XX.3 - GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO

FORMAÇÃO PIMENTEIRA

A Formação Pimenteira, unidade de estudo 
deste trabalho, acompanha a configuração 
estrutural da bacia do Parnaíba, apresentando 
uma distribuição que se estende por toda a faixa 
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leste e sudeste, com continuidade a sudoeste e 
oeste. Sua denominação foi usada pela primeira 
vez por Small (1914) para designar camadas de 
pelitos aflorantes nos arredores da localidade 
homônima, no Município de Valença do Piauí.

Plummer (1946 apud Campbell et al., 1949) 
foi quem definiu essas rochas como formação, 
consistindo em dois membros: Oitis, inferior, 
constituído de folhelhos, e Picos, superior, 
constituído por uma intercalação de arenitos e 
folhelhos. No entanto, a Formação Pimenteira 
foi redefinida por Kegel (1953), abandonando o 
termo Oitis e incluindo uma seção de arenitos 
basais denominando-o como Membro Itaim, 
mas ainda mantendo o Membro Picos, na parte 
superior da formação. Posteriormente, Carozzi et 
al. (1975) elevaram o Membro Itaim à Formação, 
resultando no abandono do termo Picos.

Oliveira & Barros (1976), no Projeto Fosfato 
de São Miguel do Tapuio, dividiram a Formação 
Pimenteira em quatro subunidades, do Meso ao 
Neodevoniano, da base para o topo:

- DpA - constituída na base por “rochas 
carbonáticas fosfáticas oolíticas e impuras”, 
arenitos cinzas calcíferos e conglomerado, 
passando em direção ao topo, para siltito 
e folhelho escuro e cinzento, piritosos 
(interpretada por Oliveira & Barros, 1976, como 
o principal metalotecto para fosfato);

- DpB - composta por arenitos creme, 
piritosos, com intercalações de argilitos e 
calcários impuros, incluindo lentes de nódulos 
fosfáticos na base; 

- DpC - caracterizado por siltito e folhelho 
cinza-escuro, com frequentes bioturbações, 
incluindo eventualmente em seu topo lente de 
fosfato nodular e;

- DpD - intercalações de arenito cinza, cinza-
escuro e cinza-esverdeado, às vezes calcífero, 
com fosfato disseminado, além de siltito, 

folhelho cinza e cinza-escuro, calcário, arenito 
ferruginoso e hematita oolítica.

A Formação Pimenteira representa uma 
sequência de clásticos finos, onde a fácies 
pelítica é dominante. Trata-se de uma sequência 
devoniana, constituída por folhelhos cinza 
escuros a pretos, esverdeados, em parte 
bioturbados, intercalados com delgadas 
camadas de siltitos e arenitos. 

Apresenta relevo plano ondulado dissecado, 
de feições levemente escalonadas. Cunha 
(1986), com base em um mapa de isópacas da 
Formação, indica que as maiores espessuras (423 
e 526 m) encontram-se ao longo de dois eixos 
deposicionais relacionados, respectivamente, 
aos lineamentos Transbrasiliano (NE—SW) e 
Picos—Santa Inês (NW—SE). Na região de São 
Miguel do Tapuio e Pimenteiras, a Formação 
Pimenteira possui entre 120 e 130 m de espessura 
(Oliveira & Barros, 1976). Lima & Leite (1978) 
referem-se à espessura de 200 m na região de 
Ponte Alta do Norte, como a maior. Entretanto 
dados de furos da ANP, reportam espessuras de 
cerca de 320 a 270 m próximo a Santa Cruz do 
Piauí e Paes Landim.

Os contatos inferior e superior da Formação 
Pimenteira com as formações Itaim e Cabeças, 
respectivamente, são frequentemente 
interpretados como concordantes e gradacionais 
(Caputo, 1984; Carvalho, 1995; Lima & Leite, 
1978). Contudo, Lima & Leite (1978) e Oliveira 
& Barros (1976) sugerem que, localmente, o 
contato com a Formação Cabeças pode ser 
discordante e erosivo.

Nos arredores de Picos (PI), afloram arenitos 
finos da Formação Pimenteira com estruturas 
tipo hummocky, tempestitos, marcas onduladas, 
além de intercalações pelíticas evidenciando 
ambiente deposicional marinho raso com ação 
de ondas de tempestade (Abram et al.2011). 
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Ainda nesta região é frequente a observação 
de seções onde ocorrem ciclos thickenning 
up evidenciando progradação. Na cidade de 
Capitão de Campos (PI) a passagem das camadas 
de arenitos com ondulações cavalgantes na base 
e estratificação lenticular no topo, para argilitos 
com fendas de ressecamento, constituem ciclos 
de fining up que se inicia com dominância de 
processos trativos e termina por suspensão 
seguida de exposição subaérea. 

Trabalhos de bioestratigrafia (Grahn et al., 
2001) apontam para a Formação Pimenteira 
idade que vai de meados do Eifeliano ao fim do 
Frasniano. Já as associações de palinomorfos 
analisados por Lima & Leite (1978), indicaram 
dois intervalos de tempo correspondentes ao 
Frasniano e ao Fameniano (Devoniano Superior). 

Young (2006) caracterizou as unidades 
definidas pelo Projeto Fosfato de São Miguel 
do Tapuio   como  sendo  seis  sequências 

deposicionais, delimitadas por superfícies 
regressivas e regressiva–transgressiva, 
contendo sucessões de fácies associáveis 
aos tratos de sistemas deposicionais de mar 
baixo, transgressivo e de mar alto (Tabelas XX. 
2 e 3). Segundo o próprio autor, as sucessões 
representam sedimentação tempestítica em 
paleoambiente marinho raso alternando entre 
porções distais proximais, com sedimentação 
de frente deltaica e de marés, em uma bacia 
marinha de interior cratônico do tipo rampa. 
A sucessão C, correlacionável a unidade DpA, 
principal metalotecto para fosfato, segundo 
Young (2006), mostra uma tendência de 
afinamento para norte e espessamento para sul 
(Figura XX.3). A Tabela XX.2 mostra o resumo 
das sequências identificadas por Young (2006) e 
a correlação com a divisão de Oliveira & Barros 
(1976). 

Tabela XX.2 - Resumo das sequências identificadas por Young (2006) e a correlação com a divisão de Oliveira 
& Barros (1976). Em vermelho os principais intervalos fosfáticos destacados em Oliveira & Barros (1976). 
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Figura XX.3 - Mapa de isópacas da Sequência C, mostrando tendência de afinamento para norte. Fonte: 
Young (2006).

Tabela XX.3 - Sucessão de fácies definidas em Young (2006).
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Na Formação Pimenteira é notável a 
ocorrência de folhelhos negros, ricos em matéria 
orgânica, radioativos. Tais folhelhos, que servem 
como importante marco elétrico representam 
superfícies de máxima inundação marinha na 
bacia (seções condensadas) (Young, 2006).

Na borda leste da bacia é conhecida 
a ocorrência de anomalias radiométricas 
associadas a nódulos fosfáticos na Formação 
Pimenteira. A ocorrência dos fosfatos 
está intimamente associada a anomalias 
radiométricas.

Oliveira & Barros (1976) caracterizaram as 
duas zonas de rochas carbonáticas, oolíticas 
e ferruginosas como resultado de deposição 
químico-clástica e definiram para as subunidades 
as seguintes interpretações: DpA, ambiente de 
offshore com eventuais sedimentos de prodelta; 
DpB, barras de prodelta; DpC, ambiente marinho 
offshore fortemente euxínico e; DpD como 
depósitos de frente deltaica, prodelta e offshore.

 Já Dardenne (1978) e Ribeiro (1984) 
interpretaram os depósitos de oólitos 
ferruginosos como de origem lagunar e 
o restante da formação como depositada 
em ambiente de costa-afora. Melo (1988) 
caracterizaram deposição em ambiente marinho 
distal a costeiro, com a presença de barras de 
costa-afora. Della Fávera (1990) mostrou que 
os sedimentos arenosos foram reelaborados 
por tempestades nessa formação. Mabesoone 
(1994), com base em análises litológicas e de 
estruturas sedimentares, apontou ambiente 
litorâneo e de planície de maré para esta 
formação. Silva (1998), estudando afloramentos 
na borda oeste da bacia, considerou a Formação 
Pimenteira como depositada em um trato 
de sistema transgressivo, de idade Meso- e 
Neodevoniana, onde foram identificadas fácies 
de paleoambientes de plataforma marinha 

lamosa, glaciomarinho proximal com canais 
subglaciais e plataforma marinha rasa sob 
ação de ondas de tempestade. Este último 
paleoambiente predomina na porção superior da 
Formação Pimenteira, passando gradativamente 
para arenitos e diamictitos deformados da 
Formação Cabeças. Della Fávera (2001) e Della 
Fávera et al. (2003) interpretam as areias da 
Formação Pimenteira como geneticamente 
associadas a prodeltas cujas frentes deltaicas 
sob inundação catastrófica fluvial seriam os 
arenitos da Formação Cabeças. 

Young (2003) e Young & Borghi (2003a,b, 
2004, 2005) sugerem que os intervalos 
mais expressivos de arenitos da Formação 
Pimenteira, assim como o contato entre as 
formações Pimenteira e Cabeças, resultaram de 
eventos de regressões forçadas de diferentes 
magnitudes. Borghi & Young (2003) interpretam 
depósito de tsunami em afloramento na região 
de Picos (Piauí), descrevendo a ocorrência 
de matacões de arenitos (~1,5 m) sobre uma 
pronunciada superfície erosiva irregular, que 
trunca arenitos, os quais são recobertos por 
folhelhos, siltitos e arenitos intercalados. 
Agostinho (2005) interpreta, com base em 
icnofósseis, paleoambiente marinho de águas 
rasas (plataformais) e de planície de maré de 
baixa energia. Young (2006) descreve sistemas 
deposicionais que contêm fácies de um mar raso 
(epicontinental) sob ação de ondas e influência 
flúvio-deltaica (formações Itaim superior e 
Pimenteira), e de rios entrelaçados, em possível 
contexto estuarino (Formação Cabeças inferior).

Na folha São José do Piauí, na região de 
Canabrava, a Dusolo tem realizado atividade 
de pesquisa associando a presença de fosfato a 
um pacote de cerca de 10 metros de espessura. 
Segundo a pesquisa existe um potencial 
deste pacote mineralizado que se estende 
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por cerca de 30 km. Segundo informações do 
site oficial da empresa (www.dusolo.com, em 
dezembro/2014), o pacote é constituído de um 
siltito fosfático e um arenito fosfático com teores 
de 4,5% a 12% P2O5, intercalados com outras 
rochas sedimentares. Em outros prospectos 
descreve também a presença de fosforitos 
representados por níveis com nódulos fosfáticos, 
com teores de cerca de 20% P2O5.

Cabe ressaltar a presença de rochas intrusivas 
básicas da Formação Sardinha nas imediações 
dos municípios Isaias Alves e Colinas do Piauí. Em 
geral são diabásios e gabros que ocorrem como 
diques e soleiras em contato com a formação 
Pimenteira.

 

XX.4 - ARCABOUÇO ESTRUTURAL

Através do mapa de isópacas da 
Formação Pimenteira observam-se dois 
eixos deposicionais, de orientação NO–SE e 

NE–SO, onde a Formação Pimenteira é mais 
espessa, correspondendo a influência dos 
lineamentos Picos–Santa Inês e Transbrasiliano, 
respectivamente (Cunha 1986), que controlam 
também a ocorrência e distribuição dos grabens 
precursores da bacia. 

Considerando a porção exposta, 
as camadas da Formação Pimenteira são 
horizontais a sub-horizontais, contendo um 
declive suave com mergulho de até 2°(Sachs et 
al., 2011). Segundo o mapa de Cunha (1986) 
e os dados levantados neste trabalho, em 
direção à borda leste, na área de estudo, a 
espessura da Formação Pimenteira é em torno 
de 200 m. Modelagem 3D com base nos furos 
de sondagem do projeto São Miguel do Tapuio, 
apontam espessuras variando de 160 m a 320 
m da Formação Pimenteiras na porção leste da 
Bacia do Parnaíba (Figura XX.4) e, nas porções 
erodidas nas bordas da bacia, variando de 20 até 
60 m de espessura.

Figura XX.4 - Comportamento da Formação Pimenteira na porção leste da Bacia Parnaíba, proximidades das 
cidades de São Miguel do Tapuio, Pimenteiras e Picos (Modelagem 3D com base em furos de sondagem do 
Projeto São miguel do Tapuio. 
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XX.5 - PROCESSAMENTO E INTERPRETAÇÃO 
DOS DADOS GEOQUÍMICOS DE SEDIMENTO 
DE CORRENTE

O levantamento geoquímico de sedimento 
de corrente cobriu uma área de 6.875km2 em 
oito folhas topográficas 1:100.000,  resultando 
numa densidade de amostragem de cerca de 1 
amostra por 16 km2, distribuída, principalmente, 

sobre as rochas da Formação Pimenteira (Figura 
XX.5). 

O objetivo do trabalho de prospecção 
geoquímica com análise multielementar, nesta 
região, foi dar continuidade aos trabalhos 
prospectivos para fosfato na Formação 
Pimenteira iniciado em 2010 (Abram et al. 2011), 
tendo em vista os bons resultados encontrados 
e o potencial deste ambiente sedimentar.

Figura XX.5 – Mapa de amostragem de sedimento de corrente da área Picos.

Amostragem e Qualidade da Amostragem

A amostragem de sedimentos ativos de 
corrente foi realizada pela empresa Brasil 
Explore, tendo como alvo a coleta de 467 
amostras, destas 40 em duplicatas, distribuídas 
sobre as rochas sedimentares das Formações 
Pimenteira, principalmente, e Longá, ambas 
associadas ao Devoniano. 

As amostras foram enviadas ao laboratório 
da SGSGeosol para a preparação e digestão por 
água régia, na fração menor que 80# e leitura 
por ICP-MS para 53 elementos.  

Os resultados analíticos foram expressos em 
nove certificados de análises, correspondentes 
a cinco lotes. Todos estes foram colocados em 
uma matriz de dados contendo todas as análises.  
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amostra feita pelo laboratório utilizando a mesma 
polpa analisada, que vêm identificadas como 
REP seguido do mesmo número de laboratório. 
A verificação da análise de confiança foi feita 
em 27 pares, através do gráfico de Thompson 
& Howarth (1978), que se tornou comum em 
tratamento de dados geoquímicos. 

Consideram-se confiáveis a distribuição dos 
pontos dos elementos que se agrupam na parte 
inferior da reta de precisão de 10%. Nesta análise, 
ficam fora do critério acima referenciado: As, Be, 
Bi, Ca, Cd, Hf, Li, Sb, Sn, Ti, Tl e W. O elemento P 
apresenta uma precisão analítica pior que 10% 
(Figura XX.6), contudo a variância técnica obtida 
para o P é satisfatória representando 12,67% da 
variância dos dados. Os elementos Ag, Au, B, Ge, 
Hg, In, Na, Pd, Pt, Re, S, Se, Ta e Te apresentam 
mais de 30% dos dados abaixo do limite de 
detecção do método. Os demais elementos, 
como é o caso do bário apresentaram resultados 
satisfatórios de precisão analítica (Figura XX.6).

Para alguns elementos, muitos resultados 
analíticos são expressos com o símbolo “<”, 
indicando concentração menor que o limite de 
detecção (LD) do método ou, mais raramente 
“>”, indicando concentração maior que o limite 
superior de detecção analítica. Desta forma, para 
a utilização no processamento estatístico foram 
transformados em valores numéricos definidos, 
com os seguintes critérios: < (limite de detecção 
/ 2) e > (manteve o valor superior do limite de 
detecção do método).

Foram criadas mais duas matrizes: uma 
contendo apenas com os pares das réplicas 
de laboratório; e outra contendo os pares das 
duplicatas de campo, para Análise de Confiança 
através do gráfico de Thompson & Howarth 
(1978) e Análise de Variância, respectivamente. 
Estas análises foram realizadas utilizando o 
Software Microsoft Excel.

Réplicas de Laboratório

As réplicas de laboratório são reanálise da 

Figura XX.6 - Distribuição do P e Ba no Gráfico de Thompson & Howarth (1978).

Duplicatas de Campo

Procedeu-se também o cálculo da análise 
de variância baseado em 40 pares de duplicatas 
de campo. Estas duplicatas foram coletadas no 
mesmo local daquelas de rotina, na mesma 
ocasião e pela mesma equipe, sendo etiquetadas 
e numeradas individualmente para análise. 

Na análise das duplicatas de campo 
primeiro verificou-se a quantidade de pares 
válidos, assumindo o limite de 30% dos pares 
válidos. Os elementos que estão acima deste 
limite de corte são: Ag, As, Au, B, Be, Bi, Ca, Cd, 
Ge, Hf, In, Li, Na, Pd, Pt, Re, S, Sb, Sc, Se, Ta, Te, 
Ti, Tl e W. Isso não significa que os dados estão 
ruins, reforçam que, possivelmente, o método 
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ICM40B utilizado não atende bem ao elemento. 
Sendo necessário avaliar com cuidado.

Pela análise de variância os elementos 
excluídos são: Be, Bi, Cd, Ce, Ge, Hf, In, K, La, Li, 
Na, Sb, Sn, Te, Th, U, W e  Zr. 

Processamento dos Dados

Para o processamento estatístico foi 
construída uma matriz contendo as 427 
amostras de sedimento de corrente, com 
seus correspondentes teores nos elementos 
químicos. Na análise estatística univariada foi 
utilizado o software Statistica 7.0 para obter 
os parâmetros estatísticos básicos para todos 
os elementos. Estes estão expressos na tabela 
XX.4. Foram gerados gráficos da distribuição dos 
resultados analíticos para cada elemento, como 
histogramas e box-plot.  Alguns destes gráficos 
faz parte da figura XX.7. Os mapas de teores 
e bacias anômalas foram gerados através do 
programa ArcGis 10.1.   

Em um primeiro momento da análise 
estatística foi feita a quantificação dos valores 
válidos (N Val%), onde os elementos que 
obtivessem 30% dos valores abaixo do LD 
ficariam excluídos. Enquadraram-se neste 
critério, os elementos: Ag, Au, B, Cd, Ge, Hg, In, 
Na, Pd, Pt, Re, S, Se, Ta, Te, Ti e W (Tabela XX.4).

Assim, após as análises acima o número 
de elementos considerados para a análise foi 
reduzido de 53 para 33, assim listados: Al, As, 
Ba, Be, Bi, Ca,  Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Hg, K, La, 
Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Rb, S, Sr, Th, Ti, Tl, U, 
V, Y, Zn e Zr.

A definição dos limiares, limite que separa 
valores anômalos dos normais, foi feita com 
base em métodos não-paramétricos utilizando a 
classificação do IQR (Inter Quartil Range). A figura 
XX.5 mostra, através do Box-Plot, a distribuição 
dos teores dos elementos em relação aos valores 

correspondentes dos quartis de 25%, 50%, 75% e 
97,5%.  A partir da determinação destes limiares 
foi criado o mapa com a distribuição dos teores 
de fósforo (Figura XX.8).

Com o objetivo de analisar a correlação 
estatística entre o fósforo e os outros elementos 
foi realizada a matriz de correlação (Tabela 
XX.5), com as correlações mais significativas em 
negrito.  Na tabela XX.5 observa-se que existem 
alguns elementos que são positivamente 
correlacionados com o fósforo, como o Ca, Sr e 
Mn; e outros apresentam correlação negativa 
como o U, Pb. Os coeficientes de correlação mais 
elevados do P com o Ca, Sr e o Mn coincidem 
com os relacionamentos tradicionais. 

Ainda na compreensão da correlação do P 
com os outros elementos, utilizou-se o gráfico 
scatterplot do Statística. A figura XX.9 mostra as 
correlações do P com o Ca e com o Sr.

Analisando ainda a distribuição do fósforo 
(P) e do cálcio (Ca) através do Box Plot (Figura 
XX.7), obtêm-se para o P o valor de 543ppm, 
background de 166ppm e um contraste de 
3,27 e, para o cálcio 0,35ppm, background de 
0,08ppm e um contraste de 4,38.

Drenagens em condições normais, o pH é 5 e 
7, e dentro dessas condições o P é um elemento 
pouco móvel e o Ca tem uma mobilidade 
moderada. Como os resultados apontam uma 
correlação do P e do Ca em 0,75, possivelmente 
os halos de dispersão não foram tão grandes.

Na análise de principais componentes, a 
obtenção dos fatores foi feita a partir da matriz 
fatorial através de rotação, método “Varimax 
raw”. A tabela XX.6 lista a contribuição de cada 
elemento químico para um modelo de cinco 
fatores que explicam 76,97% da variância.

A análise fatorial envolve diversas 
experimentações e, pode ter ficado, 
parcialmente, comprometida com a exclusão 
de alguns elementos. Mas as associações de 
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fatores mais elevados, como é o caso do Fator 
1, tendem a se manter mesmo quando todos 
os elementos são considerados. A figura XX.10 
mostra a distribuição do fator 1 na área.

O fator 1 possui carga positiva para quatorze 
elementos: Al, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Ga, Mg, Mn, Ni, 
P, Sr, Y e Zn, e explica cerca de 49% da variância 
dos dados. Este agrupa variáveis possivelmente 
associadas ao intemperismo químico das rochas. 
Já que Al tem maior ocorrência nas rochas da 
Formação Pimenteira, portanto mesmo de baixa 
mobilidade, tem grande representatividade. A 
presença do P, Ca, e Sr neste fator podem refletir 
a associação com rochas fosfáticas ou fosfatos 
aluminosos considerando os demais elementos 
do fator. 

O fator 2 é representado apenas pelo B e 
Tl, e explica cerca de 10,89% da variância dos 
dados. Apesar dessa representatividade, não 
foi encontrada nenhuma explicação compatível 
com o panorama geológico local.

O fator 3, representado por Hf, Ti e Zr, explica 
cerca de 7,43% da variância dos dados, podendo 
representar associação relacionada a minerais 
detríticos, resistatos como zircão, ilmenita. 

O fator 4, representado apenas pelo Mo, 
explica cerca de 4,91% da variância dos dados. 

O fator 5, representado pelo Th e U, 
explica cerca de 4,73% da variância dos dados, 
elementos comuns em zonas de inundação 
máxima associadas a sedimentos pelíticos. 

N Média
Val % Geométrica Q1 Q2 Q3 Q3-Q1=AIQ Q3 + 1,5*AIQ=LSI Q3 + 3*AIQ=LSE Q3 + 4,5*AIQ=LSE2 

Ag ppm 427 0 0,01 0,01 0,01 0,0050 0,01 0,01 0,00 0,005 0,005 0,005 0,32 0,0 0,02
Al % 427 100 0,65 0,53 0,07 0,3700 0,52 0,79 0,42 1,42 2,05 2,68 2,75 0,2 0,45
As 427 90 3,15 2,42 0,50 2,0000 3,00 4,00 2,00 7 10 13 16,00 5,1 2,26

Au ppm 427 0 0,05 0,05 0,05 0,0500 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,0 0,00
Ba ppm 427 100 63,75 53,40 9,00 37,0000 54,00 76,00 39,00 134,5 193 251,5 461,00 2027,0 45,02
Be ppm 427 96 0,55 0,44 0,05 0,3000 0,50 0,70 0,40 1,3 1,9 2,5 3,90 0,1 0,37
Bi ppm 427 91 0,08 0,06 0,01 0,0400 0,07 0,10 0,06 0,19 0,28 0,37 0,53 0,0 0,05
B ppm 427 0 5,04 5,02 5,00 5,0000 5,00 5,00 0,00 5 5 5 21,00 0,6 0,77
Ca % 427 99 0,15 0,09 0,01 0,0500 0,08 0,17 0,12 0,35 0,53 0,71 1,76 0,1 0,23

Cd ppm 427 61 0,02 0,01 0,01 0,0050 0,01 0,03 0,03 0,0675 0,105 0,1425 0,54 0,0 0,04
Ce ppm 427 100 46,25 40,95 6,37 31,0400 41,59 55,38 24,34 91,89 128,4 164,91 220,09 614,6 24,79
Co ppm 427 100 5,71 4,25 0,40 2,8000 4,80 7,00 4,20 13,3 19,6 25,9 31,50 22,5 4,74
Cr ppm 427 100 19,61 17,40 7,00 14,0000 17,00 22,00 8,00 34 46 58 147,00 190,1 13,79
Cs ppm 427 100 0,63 0,52 0,07 0,3400 0,51 0,81 0,47 1,515 2,22 2,925 2,46 0,2 0,41
Cu ppm 427 100 9,78 7,02 1,40 4,2000 6,60 10,30 6,10 19,45 28,6 37,75 124,80 167,2 12,93

Fe % 427 100 2,28 2,06 0,51 1,6000 2,15 2,76 1,16 4,5 6,24 7,98 8,89 1,1 1,05
Ga ppm 427 100 3,18 2,67 0,60 1,9000 2,40 3,70 1,80 6,4 9,1 11,8 14,30 4,9 2,21
Ge ppm 427 5 0,06 0,05 0,05 0,0500 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05 0,05 0,60 0,0 0,04
Hf ppm 427 75 0,10 0,07 0,03 0,0500 0,08 0,12 0,07 0,225 0,33 0,435 1,55 0,0 0,11
Hg ppm 427 31 0,02 0,01 0,01 0,0050 0,01 0,02 0,02 0,0425 0,065 0,0875 0,84 0,0 0,06
In ppm 427 32 0,02 0,01 0,01 0,0100 0,01 0,02 0,01 0,035 0,05 0,065 0,08 0,0 0,01

K % 427 100 0,14 0,11 0,01 0,0800 0,12 0,17 0,09 0,305 0,44 0,575 0,74 0,0 0,10
La ppm 427 100 20,46 17,88 3,00 12,9000 17,90 24,60 11,70 42,15 59,7 77,25 102,50 139,8 11,82
Li ppm 427 81 3,97 2,54 0,50 1,0000 3,00 5,00 4,00 11 17 23 29,00 14,0 3,74
Mg % 427 94 0,10 0,05 0,01 0,0300 0,06 0,10 0,07 0,205 0,31 0,415 1,00 0,0 0,14

Mn ppm 427 100 261,03 210,47 28,00 140,0000 201,00 305,00 165,00 552,5 800 1047,5 4.683,00 75274,1 274,36
Mo ppm 427 100 0,96 0,85 0,25 0,6100 0,83 1,13 0,52 1,91 2,69 3,47 5,58 0,3 0,57

Na % 427 26 0,03 0,01 0,01 0,0050 0,01 0,01 0,01 0,0175 0,025 0,0325 2,54 0,0 0,15
Nb ppm 427 93 0,49 0,31 0,03 0,2000 0,36 0,56 0,36 1,1 1,64 2,18 15,09 0,7 0,84
Ni ppm 427 100 8,89 7,24 0,60 5,0000 7,40 10,90 5,90 19,75 28,6 37,45 47,90 42,8 6,54
Pb ppm 427 100 7,10 6,58 1,90 5,0000 6,60 8,50 3,50 13,75 19 24,25 17,90 8,1 2,84
Pd ppm 427 0 0,05 0,05 0,05 0,0500 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,0 0,00
P ppm 427 93 260,90 169,47 25,00 111,0000 166,00 287,00 176,00 551 815 1079 5.653,00 172560,4 415,40
Pt ppm 427 0 0,05 0,05 0,05 0,0500 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,0 0,00
Rb ppm 427 100 9,94 7,84 0,70 5,3000 7,60 11,20 5,90 20,05 28,9 37,75 80,90 81,0 9,00
Re ppm 427 0 0,05 0,05 0,05 0,0500 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,0 0,00

S % 427 40 0,01 0,01 0,01 0,0050 0,01 0,01 0,01 0,0175 0,025 0,0325 1,19 0,0 0,06
Sb ppm 427 85 0,10 0,08 0,03 0,0600 0,09 0,12 0,06 0,21 0,3 0,39 0,32 0,0 0,05
Sc ppm 427 90 2,07 1,25 0,05 0,9000 1,70 2,60 1,70 5,15 7,7 10,25 11,60 3,4 1,84
Se ppm 427 3 0,56 0,52 0,50 0,5000 0,50 0,50 0,00 0,5 0,5 0,5 5,00 0,2 0,45
Sn ppm 427 95 0,76 0,63 0,15 0,5000 0,60 0,90 0,40 1,5 2,1 2,7 6,50 0,5 0,68
Sr ppm 427 100 15,51 10,79 1,70 6,8000 9,60 15,10 8,30 27,55 40 52,45 148,90 430,1 20,74
Ta ppm 427 2 0,06 0,03 0,03 0,0250 0,03 0,03 0,00 0,025 0,025 0,025 13,92 0,5 0,67
Te ppm 427 6 0,03 0,03 0,03 0,0250 0,03 0,03 0,00 0,025 0,025 0,025 0,51 0,0 0,03
Th ppm 427 100 7,22 6,37 1,00 4,6000 6,60 8,60 4,00 14,6 20,6 26,6 35,00 14,9 3,86

Ti % 427 69 0,04 0,01 0,01 0,0050 0,01 0,02 0,02 0,0425 0,065 0,0875 1,77 0,0 0,11
Tl ppm 427 75 0,09 0,05 0,01 0,0100 0,06 0,11 0,10 0,26 0,41 0,56 1,01 0,0 0,11
U ppm 427 100 0,94 0,84 0,16 0,6300 0,88 1,17 0,54 1,98 2,79 3,6 3,39 0,2 0,45
V ppm 427 100 39,52 30,40 3,00 21,0000 29,00 40,00 19,00 68,5 97 125,5 511,00 2310,7 48,07
W ppm 427 71 0,71 0,20 0,05 0,0500 0,20 0,30 0,25 0,675 1,05 1,425 38,40 6,3 2,50
Y ppm 427 100 7,95 6,44 0,63 4,6700 6,36 9,35 4,68 16,37 23,39 30,41 161,78 79,9 8,94

Zn ppm 427 100 23,40 18,20 0,50 12,0000 19,00 30,00 18,00 57 84 111 185,00 358,3 18,93
Zr ppm 427 100 4,03 3,00 0,25 1,9000 2,80 4,80 2,90 9,15 13,5 17,85 53,20 16,8 4,10

Máximo Variância Desv.Pad

Elementos
QUARTISMédiaN Mínimo

Tabela XX.4 – Resumo dos parâmetros estatísticos básicos das variáveis analisadas.
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Figura XX.7 – Box Plot dos elementos P, Ca, Sr e U.

Figura XX.8 – Mapa de distribuição dos teores de fósforo em sedimento de corrente da área Picos (Formação 
Pimenteira).
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Tabela XX.5 – Matriz de correlação dos elementos. As correlações significativas (>0,6) estão em negrito.

Figura XX.9 – Gráfico de correlação do fósforo com o Ca e com o Sr.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

1030

Tabela XX.6 - Carga dos fatores.

Figura XX.10 – Mapa de distribuição do Fator 1 na área.
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Espacialização dos resultados e seleção de alvos

Com o objetivo de delimitar e analisar áreas 
anômalas para fósforo foram geradas microbacias 
pelo programa Arcgis, de modo automático, e 
editadas digitalmente. Quando confrontamos 
o resultado do fator 1 por microbacias com o 
fósforo, percebemos uma correlação em alguns 

locais, como próximo a Sussuapara, a Campinas 
do Piauí, a Simplício Mendes, etc (Figuras XX.11 
e XX.12).

Estas microbacias anômalas e sua associação 
com fator 1 foram a base para selecionar alvos 
para follow up em campo, visando identificar e 
confirmar ou não a presença de rochas fosfáticas.

Figura XX.11 – Mapa das bacias anômalas de sedimento de corrente e os limiares do fator 1 nas folhas de São 
José do Piauí, Picos, Patos e Simplício Mendes.
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Figura XX.12 – Mapa das bacias anômalas de sedimento de corrente e os limiares do fator 1 nas folhas de 
Santa Cruz do Piauí, Paes Landim, São João do Piauí e Serra do Congo.

Por vezes, a associação do fator com 
microbacias de baixo limiar anômalo (3º limiar), 
pode ser devido a uma maior diluição, podendo 
esconder rochas com valores elevados de P. 
Assim, é de fundamental importância a avaliação 
dessas demais áreas alvos, com uma descrição e 
detalhamento do controle estratigráfico, com a 
coleta sistemática de rochas, uso da fluorescência 
de raios X portátil ou teste com molibdato em 
campo, visando encontrar os níveis fosfáticos na 
Formação Pimenteira. 

XX.6 – GEOLOGIA LOCAL DOS ALVOS

Com base no resultado da prospecção 
geoquímica de sedimento de corrente acima 
descrito, foram selecionadas áreas alvo 
em função das bacias anômalas de fósforo 
encontradas. 

A campanha de follow up nestas áreas 
alvos contou com o mapeamento e controle 
litoestratigráfico de maior detalhe nos 
afloramentos, dentro e no entorno das bacias 
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anômalas, com uma amostragem sistemática 
de rocha, testes para fosfato com a solução 
de molibdato de amônia e análises com a 
fluorescência de raios X portátil.

Dentre as áreas anômalas foram 

checadas: a região do Assentamento União 
próxima a Picos (Alvo 1); a região da barragem 
de Bocaina (Alvo 2), a região de Santiago 
próximo a Simplício Mendes (Alvo 3) e a região 
de Campinas do Piauí (Alvo 4) (Figura XX.13). 

Figura XX.13 – Mapa de localização dos alvos selecionados para follow up.
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XX.6.1 -  Alvo 1 

Localizado na região do Assentamento 
União, próximo a Picos, a estratigrafia pode 
ser representada pelos afloramentos DS-1, DS-
3, DS-9, DS-10 e DS-11  (Figuras XX.14 a Figura 
XX.18), respectivamente. Nesta área a Formação 
Pimenteira é representada da base para o topo 
por: 
•	 Um intervalo de 3 a 4 metros de arenitos 
finos a grossos de cor creme, alaranjado e cinza, 
bem selecionado, raras vezes imaturo, por vezes 
ferruginoso, com estruturas de bioturbação e 
marcas onduladas de pequeno e grande porte. 
Em meio aos pacotes arenosos aparecem 
intercalações centimétricas a métricas de 
pelitos silte-argilosos. Foi encontrado fóssil de 
estrela do mar (Asterodeia: Echinodermata) 
que posicionam o pacote no Mesodevoniano 
(Neoeifeliano/ Eogivetiano) e ambiente marinho 
raso (Figura XX.14). Esse intervalo foi encontrado 
na base dos afloramentos DS-01 e DS-10 (Figuras 
XX.14 e XX.17), correlacionado a subunidade 
DpB de Oliveira & Barros (1976). 

•	 Intervalos com espessura mínima de 8 a 10 
metros onde predominam folhelhos e siltitos 
ferruginosos, as cores variam de cinza pálida 
e arroxeada na base, a amarelada e creme no 
topo, estruturas de bioturbação estão sempre 

presentes. Dentro do pacote pelítico se tem 
intercalações com arenitos muito finos a finos, 
de espessura centimétrica na base, a métrica em 
direção ao topo. Neste intervalo, encontramos 
pelo menos duas camadas fosfáticas: uma de 
nódulos fosfáticos que ocorre na passagem do 
pelito para o arenito fino (Figura XX.14-E) e outra 
de níveis fosfáticos descontínuos, formando 
feições ovaladas e nodulares dentro da unidade 
pelítica. Este foi correlacionado a subunidade DpC 
de Oliveira & Barros (1976) e ocorre em todos os 
afloramentos do alvo 1. A figura XX.19  mostra o 
resultado da Difratometria de Raios X na feição 
ovalada e nodular no pelito do afloramento  
DS-11. No afloramento DS-10 ocorre Planolites 
beverleyensis e densa icnotrama provavelmente 
associada ao icnogênero Lophoctenium que 
sugerem ambiente marinho raso e o intervalo 
de idade Neoeifeliano ao Eogivetiano.

•	 Sobreposto ao intervalo pelítico ocorrem 
arenitos finos de cor branca a amarelado, 
com estruturas grandes tipo hummocky, 
estratificação plano paralela e bioturbações. 
Por vezes, aparecem bancos de arenito maciço 
e fósseis de conulariida. Estão presentes no 
topo de todos os afloramentos visitados, com 
espessura variando de 1 a 7 metros, sendo mais 
possante no afloramento DS-11(Figura XX.18).
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Figura XX.14 - A) Seção estratigráfica do afloramento DS-1. B) Arenito fino com hummocky de grande porte. C) 
Fóssil de estrela do mar – Asterodeia: Echinodermata, Mesodevoniano, Neoeifeliano/ Eogivetiano e ambiente 
marinho raso. D) Visão geral do afloramento DS-01. E) Camada de nódulos fosfáticos de matriz síltica (FRX 4% 
P, análise química 19,46% e 4,02% P2O5).
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Figura XX.15. A) Seção estratigráfica do afloramento DS-3. B) Camada de nódulos fosfáticos (490 cps no 
cintilômetro), de matriz síltica intercalada em pelitos.

Figura XX.16 - A) Perfil estratigráfico do afloramento DS-9. B) Visão geral do afloramento DS-9. C) Nível 
centimétrico de esparsos nódulos fosfáticos dentro do intervalo pelítico.  D) Arenito fino com estruturas 
hummocky.
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Figura XX.17 - A) Perfil estratigráfico do Afloramento DS-10. B) Intervalo pelítico laminado (com resposta fraca 
ao FRX para fósforo) intercalado com algumas camadas de arenito fino. C) Intervalo silto-arenoso ferruginoso.

Figura XX.18 - A) Seção estratigráfica do afloramento DS-11. B) Visão geral do afloramento DS-11. C) Intervalo 
pelítico com placas soltas de níveis fosfáticos na encosta do morro (Análise química 18,35% P2O5). D) Fóssil 
de Conulariida em arenito do topo.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

1038

A figura XX.19 mostra o resultado da análise 
por difratometria de raios-X na amostra DS-R-11 
com 18,35% de P2O5, evidenciando a presença 
da fluorapatita, quartzo, caolinita, muscovita 

e jacobisita. Trata-se das feições ovaladas e 
nodulares fosfáticas encontradas no intervalo 
pelítico do afloramento DS-R-11.

Figura XX.19 – A) Foto do afloramento DS-11 ( Amostra DS-R-11H). B) Resultado da Difratometria de Raios-X 
na amostra DS-R-11H.  

Nos afloramentos foram realizados testes 
com molibdato de amônia (amarelo-positivo) e 
fluorescência de raios X portátil (FRX 2,52 a 8% 
P). Os valores (19,46% e 4,02%) registrados na 
figura XX.14-D são resultados de análise química. 

A tabela XX.7 mostra parte dos teores obtidos 
nas amostras de rocha deste alvo. Os altos 

valores de P2O5 encontrados mostram a relação 
positiva com valores elevados de fósforo em 
sedimentos de corrente da respectiva bacia de 
captação. Os teores do Ca e do P sugerem certa 
correlação, que pode ser analisada no gráfico 
binário CaO x P2O5 (Figura XX.20). 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

1039

Tabela XX.7 – Teores de alguns elementos em rocha do Alvo 1.

Figura XX. 20 - Gráfico binário CaO x P2O5.
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Buscou-se correlacionar as seções 
estratigráficas com maior proximidade espacial 
e estruturas correspondentes. A correlação 
entre os afloramentos DS-1 e DS-3 (Figura 
XX.21) tenta acompanhar a camada de nódulos 

fosfáticos. Os afloramentos DS-09, DS-10 e DS-
11 (Figura XX.22) são também correlacionáveis 
com a área, mas a continuidade da camada de 
nódulos fosfáticos não é clara.

Figura XX.21  – Correlação entre as seções DS-1 e DS-3.
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Figura XX.22 – Correlação dos perfis DS-09, DS-10 e DS-11 (A, B e C, respectivamente).

XX.6.2 - Alvo 2

Localizado na região da Barragem de 
Bocaina a estratigrafia é representada pelo 
afloramento dos pontos DS-5 e DS-7 (Figuras 
XX.23 e XX.24) e na região próxima à Sussuapara 
é representada pelo afloramento DS-8 (Figura 
XX.25), os quais são correlacionáveis.

Em ambos os afloramentos, na base 
ocorre um intervalo síltico-arenoso, ferruginoso 
sobreposto por intervalo de arenito médio com 
nódulos fosfáticos amarelados. Estes quando 
testados em campo com a fluorescência de raios 
X portátil chegaram a 5,9% de P ou 16,52% P2O5. 

O pelito torna-se mais enriquecido em P mais 
próximo ao contato com o arenito. Na porção 
média ocorre intervalo pelítico com níveis e 
concreções fosfáticas, sobreposto por nível 
de microconglomerado formado por grânulos 
angulosos a subarredondados de quartzo 
e nódulos fosfáticos, interpretados como 
depósitos de canais relacionados a superfície 
transgressiva. No topo ocorre arenito fino com 
estruturas de bioturbação e hummocky.

A tabela XX.8 mostra os teores de alguns 
elementos obtidos na amostragem de rocha 
realizada neste alvo.
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Figura XX.23 - Perfil estratigráfico do Afloramento DS-5.

Figura XX.24 - Perfil estratigráfico do Afloramento DS-7.
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Figura XX.25 – Perfil estratigráfico do Afloramento DS-8. 

Tabela XX.8 - Teores de alguns elementos em rocha do Alvo 2.
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XX.6.3 - Alvo 3

A correlação entre os Afloramentos DS-7 e 
DS-8 (Figura XX.26) é notada pelo pacote pelítico 
com níveis fosfáticos.

Na região de Santiago próximo a cidade de 
Simplício Mendes a estratigrafia é representada 
pelos afloramentos DS-12, DS-14 e DS-15 (Figuras 
XX.27 a XX.29). Nas secções estudadas ocorrem 
na base litofácies arenitos finos a médios, 
com estratificações cruzadas tangenciais de 
médio e grande porte, com níveis descontínuos 
granulosos. Na porção superior destes arenitos 
ocorrem estruturas de truncamento por ondas, 
além de nódulos e finos níveis fosfáticos. Na 
porção média destas secções, predominam 
litofácies pelíticas, com finas lentes de arenito 

fino, evidenciando o aumento da lâmina d’agua. 
No topo, predominam arenitos finos, por vezes 
calcíferos com marcas onduladas, estratificações 
cruzadas e bioturbações. 

No afloramento DS-12 ocorrem, sobre os 
arenitos basais, pelitos e uma fina camada 
de siltito fosfático, sobreposto por um nível 
conglomerático de espessura  submétrica (0,10 
a 0,50 m) contendo clastos de siltito fosfático 
e quartzo (Figura XX.30). Sotopostos a pelitos 
marcando uma superfície de descontinuidade 
transgressiva.

 A tabela XX.9 mostra os teores de alguns 
elementos obtidos na amostragem de rocha 
realizada no alvo 3.

Figura XX.26 – Correlação dos perfis dos Afloramentos DS-7 e DS-8.
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Tabela XX.9 - Teores de alguns elementos em rocha do Alvo 3.

Figura XX.27 - A) Perfil estratigráfico do Afloramento DS-12. B) Visão geral do afloramento DS-12. C) Intervalo 
de arenito médio com intercalação de siltito fosfático. D) Intervalo conglomerático com clastos de siltito 
fosfático. E) Intervalo pelítico com lentes arenosas.
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Figura XX.28 - A) Perfil estratigráfico do Afloramento DS-14. B) Visão geral do afloramento DS-14. C) Concreções 
fosfáticas quebradas. D) Nível de concreções fosfáticas.

Figura XX.29 - A) Perfil estratigráfico do Afloramento DS-15. B) Clastos discoidais de siltito fosfático em 
intervalo conglomerático.
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Figura XX.30 – A: Nível de fosforito sobreposto por arenito conglomerático e folhelhos silticos no Afloramento 
DS-12. B: Detalhe da foto anterior mostrando a superfície transgressiva. 

XX.6.4 - Alvo 4

Localizado nos arredores de Campinas do 
Piauí, na folha de Simplício Mendes, este alvo é 
representado por cinco bacias anômalas e pelo 
1º limiar do Fator 1 (Figura XX.11). Nesta área 
afloram rochas básicas da Formação Sardinha, de 
idade Eocretácea. Trata-se predominantemente 

de diabásios maciços, que quando alterados 
exibem belas estruturas de esfoliações 
esferoidais (Figura XX.31 B e C).

Foram realizados testes com molibdato de 
amônia e amostragem de rocha e solo (Figura 
XX.31). As tabelas XX.10 e XX.11 mostram os 
teores de alguns elementos da amostragem de 
solo e rocha neste alvo, respectivamente.

Figura XX.31 - A) vista geral da área do alvo 4. B e C) Diabásio com esfoliação esferoidal; D) amostragem e 
teste com molibdato de amônia.
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Tabela XX.11 – Teores de alguns elementos em amostras de rocha no alvo 4.

Tabela XX.10 -  Teores de alguns elementos da amostragem de solo realizada no alvo 4. 

O resultado das análises químicas do solo 
neste alvo mostraram teores de P variando de 
1374 a 4618 ppm. O resultado das amostras 
de rocha apontam teores de P2O5 da ordem de 
0,25 a 0,72%. Estes resultados indicam um teor 
de fósforo esperado para diabásio e solo de 
diabásio.

Foi também avaliado o potencial da Formação 
Sardinha para utilização direta do uso de pó 
de rocha como agromineral. Na rochagem os 
nutrientes são divididos em macronutrientes 
(Ca, Mg, K, P, S) que são fundamentais para os 
desenvolvimento das plantas sendo absorvidos 
por estas em maior volume, e micronutrientes 
que são importantes, contudo são necessários 
as plantas mas em quantidades mais reduzidas. 
Os micronutrientes por sua vez são divididos em 
micronutrientes essenciais (B, Cl, Cu, Fe, Mn, 
Mo, Si e Zn) e micronutrientes benéficos (Co, Na, 
Ni, Si e Se). 

Dentro deste contexto, faz-se necessário que 
este material atenda alguns critérios que aqui 
serão balizados por duas condicionantes:
•	Instrução Normativa para fertilizantes 
minerais: Mapa Instrução Normativa N ° 27, de 05 
de junho de 2006 – ANEXO II.
•	Critérios em fase de proposição, elaborados 
pelo Grupo de Trabalho para Normatização do 

uso de pós de rocha na agricultura, Grupo de 
Trabalho que representa a articulação da SGM/
MME, MCTI/SETEC, MAPA/SDA, UnB, Embrapa, 
CPRM e DNPM. Os critérios em preposição 
pelo GT são: Soma de Base (SB); Conteúdo 
de minerais inertes; Presença de elementos 
potencialmente tóxicos; Recomendações de 
análises petrográficas.

Rochas básalticas apresentam naturalmente 
potencial para rochagem, tendo em vista que 
estas rochas são fontes nutrientes e apresentam 
uma granulometria muito fina. Desta maneira a 
fração mineral destas rochas é mais susceptível 
aos processos intempéricos necessários para a 
biodisponibilizaçõa de elementos provenientes 
dos minerais para as plantas.

Rochas basálticas como as da Formação 
Sardinha apresentam macronutrientes de 
cálcio e magnésio, nutrientes diretamentes 
relacionados ao potencial de capacidade de 
neutralização da acidez dos solos.

Outro fator positivo para o estudo da 
viabilidade da utilização das rochas da Formação 
Sardinha na agricultura é a ocorrência de teores 
relevantes de fósforo nestas rochas, embora o 
fósforo possa estar relacionado à presença do 
mineral de apatita cristalina de difícil liberação 
na sua forma primária. 
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As rochas basálticas contam ainda com a 
presença de micronutrientes importantes para 
o desenvolvimento das plantas, como sódio, 
silício, ferro, molibdênio e manganês. 

Prováveis restrições ao uso das rochas 
basálticas como agrominerais ocorrem devido 
a presença de teores de níquel e cromo, que 
comumente são presentes em rochas básicas-
máficas. 

O níquel é considerado fitotóxico em 
quantidades superiores a 500ppm. Já o cromo 
nas rochas não é tóxico, pois nos minerais 
o cromo está no estado Cr 3+, entretanto o 
parâmetro para fertilizantes minerais solúveis 
(IN 27/2006) estabelece valor limite para 
cromo total de 200ppm, ou seja, não faz 
distinção entre valências do cromo, nas quais 
o Cr(3+) é considerado um micronutriente e Cr(6+) 
considerado altamente tóxico.

Feita estas considerações vale ressaltar que 
os critérios aqui utilizados, para caracterização 
das rochas da Formação Sardinha como 
agrominerais, têm por base conceitos ainda não 
definitivos e passíveis de serem adequados, caso 
dos critérios em fase de preposição do Grupo de 
Trabalho para Normatização. 

XX.6.4.1 - Análise do Potencial para uso da 
Formação Sardinha como pó de rocha

XX.6.4.1.1 - Macronutrientes/Micronutrientes e 
Soma de Base (SB)

Os macronutrientes (Ca, Mg, K, P, S) são 
fundamentais para o pleno desenvolvimentos 
das plantas, sendo que nas rochas analisadas 
destacam-se os teores de cálcio atingindo 
valores até 8,85% de CaO e magnésio atingindo 
valores até 5,74% de MgO. Os teores potássio 
são significativos e atingem valores de até 2,53% 
de K2O. Em relação ao fósforo as amostras 
analisadas apresentam valores da ordem de 

0,72% de P2O5 para este macronutriente. As 
rochas da Formação Sardinha podem apresentar 
apatita em sua composição mineral. A presença 
de apatita eleva os teores de fósforo nas rochas, 
entretanto este mineral pode não ser uma 
fonte potencial de fósforo para as plantas no 
processo da rochagem, pois a sua estrutura 
cristalina dificulta a biodisponibilização deste 
macronutriente. 

A soma de base (SB) é determinada pela soma 
dos óxidos CaO+K2O+ MgO e pela proposta do 
Grupo de Normatização de Pós de Rocha este 
valor deve ser no mínimo igual a 9% em peso 
na rocha, para configurar um agromineral capaz 
de fornecer um suprimento expressivo de 
macronutrientes e nutrientes essenciais para o 
solo. Neste quesito todas as amostras analisadas 
se enquadram nesta condição (tabela XX.12).

Os micronutrientes (B, Cl, Cu, Co, Na, Fe, Mn, 
Mo, Se, V e Zn) são importantes para o pleno 
desenvolvimento das plantas, entretanto são 
necessários em quantidades mais reduzidas 
comparado aos macronutrientes. Nas rochas 
analisadas destacam-se os teores de ferro 
atingindo valores até 14,28% de Fe2O3 e sódio 
atingindo valores até 3,84% de Na2O. Os teores 
de micronutrientes encontrados nas rochas 
analisadas podem ser vistos na tabela XX.13.

XX.6.4.1.2 - Conteúdo de minerais inertes

Os minerais considerados inertes são aqueles 
que por apresentarem maior resistência à 
alteração intempérica se comportam como 
resistatos no ciclo exógeno, podendo vir a se 
acumular indesejavelmente no solo com a prática 
contínua da rochagem. As rochas basálticas 
podem apresentar minerais resistatos, entre 
eles: a cromita, a ilmenita, magnetita, ghoetita, 
monazita, granada e o zircão. 

O Grupo de Normatização de Pós de Rocha 
propõe o valor de 25% em volume como limite 
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máximo para presença de quartzo nos pós de 
rocha. Este valor limite também serve como 
referência para outros minerais inertes. 

Sendo assim recomenda-se a realização de 
análises petrográficas mais sistemáticas nestas 
rochas visando detectar a presença de minerais 
inertes, bem como a sua composição modal 
média, de modo a garantir que estas rochas 
estejam adequadas em relação ao conteúdo de 
minerais inertes. 

XX.6.4.1.3 - Elementos potencialmente tóxicos 
(EPT)

A norma atualmente disponível na legislação 
para elementos potencialmente tóxicos em 
fertilizantes minerais é a apresentada no Mapa 
IN/27/2006 - e no Anexo II e apresenta limites 
máximos de metais pesados tóxicos (arsênio, 
cádmio, chumbo, cromo, mercúrio e chumbo) 
admitidos para fertilizantes minerais, conforme 
tabela XX.14 abaixo:

Para limites de EPT em rochas destinadas à 
remineralização de solos o Grupo de Trabalho 
propõe valores preliminares, dispostos em duas 
categorias de limites (Tabela XX.15). A primeira 
(Limite 1), libera o uso do agromineral dentro 
dos seus parâmetros, e a segunda (Limite 2), 
estabelece um intervalo de valores de forma 
a que, ultrapassado o Limite 1, mas dentro do 
Limite 2, as rochas devem ser adequadas às 
normas vigentes para Resíduos Sólidos (ABNT 
NBR10.004/NBR10.005/NBR10.006). Uma vez 
excluída a possibilidade de se constituírem em 
Resíduos Perigosos, estas rochas só terão o 
uso liberado após o cumprimento de protocolo 
agronômico, com realização de testes em 
vasos, testes de campo e com a observação 
de garantias de segurança alimentar para os 

produtos agrícolas.
As amostras aqui apresentadas não foram 

submetidas às leituras litoquímicas para os 
quatro elementos potencialmente tóxicos 
(arsênio, cádmio, chumbo, mercúrio), sendo 
apenas obtido resultados para o elemento 
cromo. Desta maneira é altamente necessário 
realizar a análise química nos demais elementos 
pertencentes ao grupo dos EPT, pois somente 
com estas análises é possível caracterizar o 
potencial agromineral destas rochas. 

A tabela XX.16 mostra os valores encontrados 
para o elemento cromo. O limite estabelecido 
pela IN 27/2006 é bastante restritivo para o 
elemento cromo, sendo facilmente atingido no 
caso de rochas basálticas como as rochas da 
Formação Sardinha. Entretanto em apenas uma 
das amostras analisadas este valor foi superado 
atingindo o teor aproximado de 204ppm de 
Cr. Vale ressaltar que o cromo encontrado nos 
minerais está na valência +3 e não é tóxico, sendo 
até considerado um micronutriente (Blaskowski, 
inédito).

O elemento níquel não é considerado EPT, 
entretanto em concentrações superiores a 500 
ppm é considerado fitotóxico. Nas amostras aqui 
analisadas todos os valores encontrados ficaram 
abaixo deste limite (Tabela XX.17).

O Grupo de Trabalho optou por não 
estabelecer em um primeiro momento limites 
para outros elementos potencialmente tóxicos, 
como o níquel e o cromo. Entretanto para 
rochas que apresentem estes elementos em 
abundância se recomenda atenção especial com 
estudos petrográficos e mineraloquímicos que 
enfoquem a biodisponibilidade e condições de 
liberação destes elementos para as plantas.
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Tabela XX.12 – Valores encontrados para macronutrientes e Soma de Base (SB) nas amostras da Formação 
Sardinha.

Tabela XX.13 – Valores encontrados para micronutrientes nas amostras da Formação Sardinha.

Tabela XX.14 – Valores permitidos para elementos tóxicos e potencialmente tóxicos (EPT) da Instrução 
Normativa MAPA 27/2006, ANEXO II.

Tabela XX.15 – Valores preliminares para elementos potencialmente tóxicos (EPT’s) propostos pelo Grupo 
de Trabalho para a Normatização do uso de pós de rocha na agricultura em setembro de 2014.

Tabela XX.16 – Valores encontrados para cromo nas amostras da Formação Sardinha.

Tabela XX.17 – Valores encontrados para níquel nas amostras da Formação Sardinha.

Amostra CaO%_
ICP95A K2O%_ICP95A MgO%_ICP95A SB P2O5%_ICP95A

IBR514-A 8,24 1,91 2,58 12,73 0,29

IBR514-B 6,44 2,16 3,63 12,23 0,55

IBR514-C 5,63 2,53 3,25 11,41 0,72

IBR514-D 8,85 1 5,74 15,59 0,25

Amostra Cu_ppm
IMS95A

MnO_%
ICP95A

Mo_ppm
IMS95A

Co_ppm
IMS95A

Fe2O3_%
ICP95A

Na2O_%
ICP95A

IBR514-A 61 0,14 <2 19,7 9,03 3,84

IBR514-B 95 0,23 <2 28,3 14,28 3,06

IBR514-C 76 0,2 <2 26,1 12,61 3,63

IBR514-D 68 0,16 18 33,9 11,29 2,01

Proposta de teores de EPT para Agrominerais *

Elemento (mg Kg-1) Limite 1 Limite 2

Arsênio (As) 9,4 44,9

Cádmio (Cd) 4,5 15,4

Mercúrio (Hg) 0,073 0,38

Chumbo (Pb) 22,3 97,3
* Valores preliminares, que podem sofrer alterações de acordo com a publicação final da Instrução Normativa.

Amostra Cr2O3%_ICP95A Cr ppm* 

IBR514-A <0,01 <0,01

IBR514-B <0,01 <0,01

IBR514-C <0,01 <0,01

IBR514-D 0,03 204 ppm

Amostra Ni_ppm_IMS95A

IBR514-A 38

IBR514-B 26

IBR514-C 38

IBR514-D 99

Elementos Tóxicos ou Potencialmente Tóxicos em Fertilizantes

Mapa IN 27/2006 – Anexo II

Elemento Teores limite (ppm)

Arsênio (As) 10

Cádmio (Cd) 20

Cromo (Cr) 200

Mercúrio (Hg) 0,2

Chumbo (Pb) 100
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XX.6.4.1.4 - Discussões

As rochas da Formação Sardinha apresentam 
um bom potencial para rochagem tendo em 
vista que apresentam nutrientes e soma de base 
superior a 9%. Outro fator positivo é que estas 
rochas podem disponibilizar mais facilmente 
nutrientes devido a granulometria fina das 
rochas basálticas que compõe esta unidade.

Apresentam macronutrientes fundamentais 
como cálcio e magnésio hospedados em 
minerais de augita e plagioclásio cálcicos 
(labradorita bitownita), minerais que podem 
biodisponibilizar estes elementos para as 
plantas. Outro fator positivo em relação a 
presença expressiva de cálcio e magnésio é que 
estes macronutrientes têm relação direta com 
o potencial de capacidade de neutralização da 
acidez dos solos. 

Estas rochas também apresentam 
micronutrientes com teores significativos 
como ferro (micronutriente essencial que atua 
na fixação do nitrogênio, auxilia processos 
enzimáticos) e sódio (micronutriente benéfico) 
que também estão associados a minerais de 
piroxênio e plagioclásio e possivelmente podem 
biodisponibilizar estes nutrientes. Outros 
micronutrientes presentes são molibdênio, 
manganês, cobre (micronutrientes essenciais) e 
cobalto (micronutriente benéfico).

Embora uma das amostras tenha apresentado 
teor de cromo superior ao limite de 200 ppm, 
estipulado pela IN 27/2006-AnexoII, o cromo 
nas rochas está nos estado de valência Cr3+ e não 
é considerado tóxico.

Feitas estas considerações é necessário 
salientar que para fechar a comprovação do 
potencial de uso agromineral das rochas da 
Formação Sardinha, ainda é necessário a 
realização de ensaios litoquímicos para verificar 
a existência de valores de teores dos elementos 
potencialmente tóxicos (As, Cd, Pb, Hg) de modo 
a garantir que caso existam concentrações 
destes elementos eles estejam adequados aos 
parâmetros aqui adotados.

XX.6.4.1.5 - Correlação Alvos x Microbacias 
anômalas

A relação direta entre valores elevados 
em P2O5 em rocha fosfáticas com valores 
elevados de fósforo em sedimentos de corrente 
das respectivas bacias de captação foi positiva 
nas áreas alvos checadas.

Quando confrontamos os resultados das 
análises químicas de rocha dos alvos e o resultado 
da interpretação da prospecção geoquímica de 
sedimentos de corrente (Figuras XX.32 e XX.33) 
observa-se que rochas com altos teores de 
P2O5 estão associadas também a microbacias 
do intervalo superior do background. Quando 
comparamos também com os valores do Fator 1, 
nota-se a correlação entre os limiares do fator1 
com microbacias e teor de fósforo em rocha. 
Assim, acredita-se no potencial de que outras 
áreas com pontos dos limiares anômalos do 
fator 1 associados com bacias anômalas para P, 
possam ser alvos promissores para a descoberta 
de níveis fosfáticos, conforme já identificado em 
três áreas checadas.
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Figura XX.32 – Mapa com as microbacias anômalas para P, os limiares do Fator 1 e teor de rocha na área de 
estudo.
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Figura XX.33 – Mapa com as microbacias anômalas para P, os limiares do Fator 1 e teor de rocha na área de 
estudo (Continuação).
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XX.7 - MINERALIZAÇÃO

As ocorrências de fosfato encontradas nas 
áreas alvo podem ser dividas em cinco tipos de 
mineralização:
-  Fosfato Nodular: Camada delgada de nódulos 
fosfáticos assemelhando-se a um conglomerado, 
com seixos fosfáticos de tamanhos variados, 
matriz silto arenosa de cor amarelada com 
espessura entre 15 e 30 cm (Figura XX.34). 
Marshall-Neill & Ruffell (2004), interpretam 
a origem de nódulos fosfáticos semelhantes 
como associados a uma superfície transgressiva 
condensada. 
- Camada síltica argilosa fosfática: Ocorre 
intercalada a folhelhos e siltito ou ainda 
sobreposta a arenitos finos, com coloração 
amarela pálida a esbranquiçada, por vezes com 
tonalidade avermelhada. Esta camada tem 
resposta radiométrica alta, variando entre 600 
cps a 1200 cps e com espessura de até 50 cm 

(Figura XX.35).
-  Nódulos fosfáticos dentro do arenito: Ocorre 
dentro do pacote de arenito fino, creme (Figura 
XX.36-A e C), muitas vezes com uma capa 
de alteração amarelada e/ou borda marrom 
avermelhada (Figura XX.36-B e D). 
- Seixos e clastos de siltito fosfático: apresenta 
formas prismáticas e discoidais (Figura XX.37) 
dentro de conglomerado formado por grânulos 
e seixos associados à superfícies transgressiva e 
regressiva-transgressiva (coplanares).
- Pelitos com feições nodulares e ovaladas 

fosfáticas: Foi observado em alguns intervalos 
pelíticos a presença de feições de alteração 
ovaladas e nodulares fosfáticas. A frequente 
presença de colúvio nas encostas dificulta 
o posicionamento destas feições que são 
observadas principalmente sob a forma de 
placas e blocos soltos (Figura XX.38).

Figura XX.34 – A) Parte do afloramento DS-01 mostrando a camada de nódulos fosfáticos. B) Detalhe dos 
nódulos fosfáticos.
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Figura XX.35 – Camada de siltito argiloso fosfático no Afloramento DS-12.

Figura XX.36 – A e C) Vista geral do afloramento do arenito fino com nódulos fosfáticos. B e D) Detalhe dos 
nódulos fosfáticos dentro do arenito.
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Figura XX.37 – A) Seixos e clastos de siltito fosfático com formas prismáticas e discoidais no Afloramento DS-
12. B) Clasto de siltito fosfático com forma discoidal no Afloramento DS-15.

Figura XX.38 – A e B) Feições ovaladas e nodulares.

XX.8 - CONCLUSÕES

O trabalho de prospecção geoquímica de 
sedimento de corrente executado com foco na 
Formação Pimenteira dentro da área de estudo, 
mostrou-se favorável a pesquisa de fosfato. O 
processamento e interpretação desses dados 
geraram áreas alvo para serem checadas em 
campo, selecionadas através das microbacias 
anômalas, sendo: 08 de 1ª ordem, 07 de 2ª 
ordem e 15 de 3ª ordem; e da análise do fator 1. 

A relação entre valores elevados de P2O5 em 
rocha e sedimentos de corrente das respectivas 

bacias de captação mostrou-se positiva nas áreas 
alvo checadas. Embora, esta correlação não seja 
sempre evidenciada nas bacias anômalas de 
valor mais alto (1º limiar). A relação se mostra 
mais clara e positiva quando associamos este 
conjunto de dados com os limiares do Fator 
1. Desta forma, as bacias anômalas para P 
associadas a pontos dos limiares anômalos 
do fator 1 constituem áreas potenciais para 
mineralizações de fosfato, conforme as já 
identificadas nas três áreas checadas.

A sedimentação da Formação Pimenteira 
ocorreu em ambiente marinho raso plataformal, 
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afetado por tempestades e com influências 
deltaicas e de marés.

Foram reconhecidas na área de estudo 
superfícies transgressivas, regressivas, 
transgressiva-regressiva e superfícies de 
inundação máxima dentro da Formação 
Pimenteira. As observações e análises feitas 
apontam para a correlação dos níveis fosfáticos 
encontrados com estas superfícies. O intervalo 
pelítico reconhecido nas áreas alvo considerado 
como uma superfície de inundação máxima 
mostrou teste positivo para fosfato.

As análises obtidas em campo com a 
fluorescência de raios-x portátil foram de 
fundamental importância para norteamento 
dos trabalhos de prospecção. Estas análises 
associadas com os testes com molibdato de 
amônia facilitaram na identificação dos níveis 
fosfáticos, nem sempre tão claros e, que foram 
confirmados, posteriormente, com análises 
químicas.  As análises com a fluorescência 
obtiveram teores variando entre 0,2% a 14% de 
fósforo nas áreas alvos estudadas. As amostras 
analisadas em laboratório apresentaram valores 
de 1,05% à >25% de P2O5.

Nos trabalhos de prospecção geológica, 
buscou-se a continuidade lateral das unidades 
e níveis fosfáticos reconhecidos. Na região do 
Assentamento União no município de Picos foi 
possível observar a continuidade da camada de 
nódulos fosfáticos ao longo dos pontos DS-1 e 
DS-3.

Na região da Barragem de Bocaina os 
resultados positivos para fosfato estão 
concentrados nos pacotes de folhelho e, às 
vezes, em concreções dentro dos arenitos na 
base das seções estudadas.

Na região de Santiago, no município de 
Simplício Mendes, os resultados positivos para 
fosfato estão sempre associados à superfície 
discordante erosiva. 

A análise dos resultados da prospecção 
geoquímica de sedimento de corrente (bacias 
anômalas e Fator 1) demonstra que ocorrem 
outras áreas alvos para possíveis ocorrências 
de fosfato. Desta forma, faz-se importante o 
mapeamento de detalhe, com análise sistemática 
de rocha e solo.
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XXI.1 - INTRODUÇÃO

XXI.1.1 - Justificativa e Objetivo
Como um dos maiores produtores mundiais 

de alimentos e uma das maiores fronteiras 
agrícolas do planeta, o Brasil vem apresentando 
um crescente consumo de fertilizantes, cuja 
demanda não vem sendo atendida pela produção 
doméstica brasileira de fosfato, em que pesem 
os aumentos da produção nos últimos anos 
desse agromineral.

No sudeste do Amazonas, em região que 
contempla o maior assentamento de terra da 
América Latina, e onde há portanto grande 
demanda por fertilizantes, arenitos fosfáticos 
grossos foram reconhecidos primeiramente por 
Araújo et al. (1976) em afloramento as margens 
da BR-230, cerca de 45 km a leste do Rio Aripuanã, 
e no Rio Juma, contendo partículas subesféricas 
de colofana na matriz. Segundo esses autores, 
as duas amostras das proximidades da 
Transamazônica (BR-230) mostraram teores de 
9,3% e 7,4% de P2O5, enquanto as do Rio Juma 
apresentaram teores da ordem de 1,5%. 

No alto curso do Rio Jatuarana, afluente do 
Rio Aripuanã, no trecho do rio a montante do 
cruzamento com a BR-230, afloram arenitos finos 
glauconíticos, de cor cinza esverdeado, descritos 
também pelo Projeto Tapajós-Sucunduri 
(Bizinella et al., 1980), que submetidos a análises 
químicas mostraram teores de 2,4 a 3,9% de 
P2O5. Reis et al (2005) em trabalho de avaliação 
de potencial mineral para insumos agrícolas 
na região coletou amostras no mesmo trecho 
do Rio Jatuarana, porém os arenitos e siltitos 
com glauconita analisados não mostraram 
bons indícios de fosfato. Atualmente a bacia 
do Rio Jatuarana é alvo de novas pesquisas de 
empresas de mineração (Redstone Resources 
Ltd; Terreno Resources Corp) com perspectiva 
de realização de furos de sondagem. Segundo 

informações contidas na homepage destas 
empresas, pesquisas inciais dão conta de teores 
em rocha de 7% a 9% de P2O5 (localmente 
12%), que podem, em função do maior grau 
de intemperismo superficial, apresentar em 
profundidade teores cerca de 50% maiores.

Em função desse conjunto de informações 
esta região então foi selecionada para 
investigação geológica visando a identificação 
de alvos favoráveis a ocorrência de rocha 
fosfática. O objetivo de curto a médio prazo 
é que a descoberta de alvos favoráveis possa  
produzir impactos positivos na agricultura do 
estado do Amazonas, em especial a região 
sudeste. Atualmente os insumos empregados 
(fertilizantes e calcário) são provenientes do 
sul e sudeste do Brasil, chegando ao produtor 
a preços elevados, o que encarece os custos da 
produção agrícola e, por conseguinte, dificulta 
as ações voltadas ao desenvolvimento agrícola 
regional.

XXI.1.2 - Métodos 
O desenvolvimento deste projeto obedeceu 

as seguintes fases:

1ª – Fase Preparatória
a) Preparação de equipe: treinamentos, com 
visitas aos principais depósitos de fosfato do 
Brasil e cursos teóricos (modelos de jazimentos e 
petrografia de rochas e associações hospedeiras 
de mineralização fosfática).
b) Aquisição de documentação básica: 
interpretação geológica de sensores remotos 
e reinterpretação de dados aerogeofísicos. Os 
dados aerogeofísicos utilizados são oriundos do 
Projeto Aerogeofísico Aripuanã (CPRM, 2010);
c) Compilação bibliográfica: consistência e 
integração de dados geológicos, geofísicos, 
geoquímicos e de sensores remotos disponíveis, 
com integração em ambiente SIG.
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d) Definição do alvo e da malha de amostragem 
a serem investigados: elaboração de mapa 
geológico preliminar e mapas de trabalho. O 
levantamento geoquímico teve seu planejamento 
projetado para a coleta sistemática de solo de 
500 em 500m ao longo de picadas espaçadas 
entre si de 1km (Figura XXII.01), além de coletas 
de sedimento de corrente e concentrado 
de bateia ao longo das drenagens cortadas. 
Foram coletadas 147 amostras de solo, 36 de 
sedimento de corrente e 36 de concentrado de 
bateia. As informações de campo e os resultados 
analíticos foram armazenados no banco de 
dados de geoquímica da CPRM (FCampo, versão 
4.1). A amostragem e preparação das amostras 
obedeceram às normas do manual técnico da 
área de geoquímica da empresa (vide a seguir).

2ª – Investigação de campo 
a) Definição dos alvos: com base na 
interpretação geofísica preliminar e nas 
informações pretéritas (Araujo et al., 1976; 
Bizinella et al., 1980; Riker, 1980, 1997, 1998, 
Reis et al. 2005) foi selecionada a região do alto 
curso do rio Jatuarana, afluente da margem 

direita do rio Aripuanã.
b) Estudo geológico/geoquímico: o 
levantamento da área, ao longo da malha de 
amostragem teve como objetivo buscar um 
melhor entendimento do comportamento 
geológico regional, envolvendo o registro de 
afloramentos com enfoque aos seus aspectos 
litológicos, estratigráficos e deposicionais e na 
coleta de amostras. Na área de influência do 
projeto foram realizadas amostragem de solo, 
sedimento de corrente, concentrado de bateia 
e rocha. Amostragens de solo foram realizadas 
a cada 500m, a uma profundidade de 50 cm ao 
longo das linhas denominadas de: 0 (zero ou 
linha base), 1SE, 1NW, 3SE,  3NW,  5SE, 5NE. A 
coleta de sedimentos de corrente e concentrado 
de bateia foi realizada ao longo das drenagens 
interceptadas pelas linhas supracitadas. No caso 
do concentrado de bateia, em algumas redes de 
drenagem foi necessário o uso de 40 a 60 litros 
de material, diante da pouca disponibilidade de 
minerais pesados, haja vista que em algumas 
drenagens há em seu leito muitos blocos de 
arenito/siltito.
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a) As amostras de solo foram obtidas em 
horizonte B, a uma profundidade média de 
50 cm, utilizando cavadeiras convencionais. 
As amostras de sedimento de corrente foram 
coletadas no leito ativo das drenagens, do 
material síltico, isenta de matéria orgânica 
e representativa da área. As amostras são 
compostas, coletadas em trechos mais retilíneos 
em 5 a 10 porções em um raio máximo de 50m 
(Figura XXI.2). As amostras de concentrado 
de bateia foram coletadas também de forma 
composta, nos trechos de drenagem com 
concentrados naturais (curvas, corredeiras, etc.), 
em que 20l de cascalho é coletado, classificado e 

concentrado manualmente (Figura XXI.3). Após 
a coleta, as amostras foram acondicionadas em 
embalagens adequadas (sacos plásticos e de 
pano), para minimizar os ricos de contaminação.
b) Seleção de amostras para análise: As amostras 
oriundas da prospecção geoquímica e aluvionar 
foram enviadas para análise no SGS-GEOSOL 
Laboratórios Ltda., enquanto as amostras de 
rocha selecionadas foram  objeto de estudo 
petrográfico na CPRM/SUREG-MA. As análises 
litoquímicas visando a caracterização de fosfatos 
e carbonatos, também foram realizadas na SGS-
GEOSOL Laboratórios Ltda., 

Figura XXI.2 - Coleta sistemática de amostra de solo 
a uma profundidade média de 50cm.

Figura XXI.3 - Concentrado de batéia em leito ativo.

3ª – Estudos laboratoriais
Nos estudos laboratoriais foram priorizadas 

as seguintes análises:
a) petrográficas das rochas sedimentares do 
Grupo Alto Tapajós, em especial a Formação 
Juma. Diante da necessidade de classificação 
detalhada, os litotipos foram submetidos a 
análises petrográficas, por meio, da contagem 
de 300 pontos ao longo de seções delgadas. O 
quantitativo de quartzo (mono e policristalino), 
feldspatos e fragmentos de rocha foram plotados 
no diagrama triangular proposto por Folk (1968). 
Quando havia a presença de mais de 15% de 
matriz em relação aos demais constituintes 

supracitados foi utilizado o diagrama triangular 
de Dott (1964);
b) litoquímicas e mineraloquímicas para 
caracterização das unidades litológicas e 
definição dos litótipos enriquecidos em 
glauconita e colofano, além de possibilitar 
correlações estratigráficas e definição de 
paragêneses minerais (amostras ainda a serem 
definidas após estudo petrográfico);
c) de amostras de solo e sedimentos de corrente, 
que foram secadas a 60ºC, pulverizadas e 
peneiradas na fração 80 mesh. Cerca de 300g da 
fração abaixo de 80 mesh de cada amostra foi 
encaminhada para análise química de elementos 
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traços por ICP-MS (laboratório SGS Geosol). 
As amostras foram abertas por digestão com 
água régia e analisadas por ICP-MS (Inductively 
coupled plasma mass spectrometry) e ICP-AES 
(Inductively coupled plasma atomic emission 
spectroscopy), tendo sido analisados 53 
elementos traços. A solubilidade dos elementos 
assinalados* foi limitada pelas espécies minerais 
presentes (geralmente resistatos). Na Tabela 
XXI.1 são listados os elementos analisados com 
seus respectivos limites de detecção.

d) mineralógica (semiquantitativa) de 
concentrado de bateia, também realizada 
no laboratório da SGSGeosol. As amostras 
coletadas foram inicialmente secadas e tiveram 
suas frações magnéticas identificadas em um 
Separador Isodinâmico FRANTZ. O restante do 

material foi passado através de líquido denso 
(bromofórmio) e as alíquotas formadas pelos 
minerais de densidade abaixo de 2,97 g/cm3 
foram descartadas. As frações pesadas obtidas 
seguiram para o estudo analítico através de lupa 
binocular e microscópio. A análise mineralógica 
foi reportada de forma semiquantitativa nos 
seguintes intervalos:

   -  < 1% reportado como   1
   -  1 – 5 %  reportado como 3
   -  5 – 25 % reportado como 15
   -  25 – 50 % reportado como 40
   -  50 – 75 % reportado como 60
   -  > 75 % reportado como 85

Os valores de ouro foram reportados como 
pintas.

Elementos Limite de detecção Unidade
Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, S, Ti 0,01 %

Ag, Cd, Hg 0,01 ppm
Bi, In, Tl 0,02 ppm

Ce, Cs, Hf, Mo, Nb, Sb, Ta, Te, U, Y 0,05 ppm
Au, Be, Co, Ga, Ge, La, Pd, Pt, Re, Sc, Th, W 0,1 ppm

Pb, Rb 0,2 ppm
Sn 0,3 ppm

Cu, Ni, Sr, Zr 0,5 ppm
As, Cr, Li, Se, V, Zn 1 ppm

Ba, Mn, 5 ppm
B 10 ppm
P 50 ppm

Tabela XXII.1 - Elementos analisados pelo laboratório SGS GEOSOL, com seus respectivos limites de detecção.

4ª – Integração, processamento das informações e elaboração do informe final.

XXI.1.3- Dados Físicos de Produção
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Atividade Quantitativo
Estações 166
Afloramentos 120
Amostras rocha 104
Sedimento ativo de corrente 36
Concentrado de bateia 36
Solo 147
Duplicatas solo 14
Perfil geológico (km) 85,5
Caminhamento total (km) 171
Análises petrográficas 94

A tabela XXI.2 - Apresenta os dados físicos de produção do projeto nesta área.

XXI.2. LOCALIZAÇÃO E ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

XXI.2.1 - Localização e Acesso 

A área estudada está localizada na porção 
sudeste do Amazonas, distante 455 km em 
linha reta a sul da capital Manaus, sendo 
limitada aproximadamente pelos paralelos 
oeste 60º 27’ e 60º 15’; e meridianos sul 07º 
27’ e 07º 36’ (Figura XXI.1). A base logística 
para o desenvolvimento das atividades de 
mapeamento foi instalada na cidade de Apuí 
(município de Apuí), a qual corresponde ao 
principal centro urbano da região, contando 
com aproximadamente 20.258 habitantes de 
acordo com o censo (IBGE 2014). Está situada 
às margens da rodovia Transamazônica e dispõe 
de infra-estrutura básica incluindo três postos 
de gasolina, posto de saúde, escolas públicas, 
supermercado, farmácias, alguns restaurantes e 
hotéis.

O acesso a partir de Manaus, capital do 
Estado do Amazonas, pode ser efetuado por 
via aérea (com voos regulares semanais, que 
duram em média 2h) ou via flúvio-rodoviária, 
onde se utilizam os principais cursos fluviais (rios 
Madeira ou Aripuanã). Neste último caso, várias 
possibilidades podem ser selecionadas: 

a) viagem fluvial pelo rio Amazonas, depois rio 
Madeira (de 3 a 4 dias viagem, a depender da 
estação do ano), até o porto de Humaitá-AM, e a 
partir dessa cidade pode-se utilizar via rodoviária 
(rodovia Transamazônica, não pavimentada), 
que inclui travessia de balsa pelos rios Madeira 
e Aripuanã, em percurso que pode durar de 5 a 
6h até Apuí; 
b) viagem fluvial pelo rio Amazonas, entrando 
pelo rio Madeira até a foz do rio Aripuanã, onde 
está situada a cidade de Novo Aripuanã. A partir 
dessa cidade pode-se seguir via rodoviária (não 
pavimentada) até Apuí, em trajeto que pode 
durar até 8h, dependendo do estado da estrada; 
c) Também, utilizando-se o percurso do rio 
Amazonas e Madeira, e tomando-se o rio 
Aripuanã até a localidade de Prainha, pode-se 
utilizar um ramal não pavimentado (situado no 
interflúvio dos rios Aripuanã e Jatuarana) até a 
rodovia Transamazônica e dali até a cidade de 
Apuí (em cerca de 2h de viagem).

XXI.2.2 - Aspectos Fisiográficos

XXI.2.2. 1 - CLIMA E VEGETAÇÃO

O clima equatorial presente na região é 
caracterizado por ser quente e úmido, com um 
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período chuvoso (regionalmente denominado 
de inverno) entre os meses de novembro e 
maio, com ápice em janeiro e outro de estiagem 
(regionalmente denominado de verão), entre 
julho e outubro, quando o clima é mais seco. 
A precipitação média anual é próxima de 1.800 
mm. Apuí possui uma temperatura máxima 30ºC, 
mínima 20ºC e média de 25ºC (AMAZONAS, 
2010).

A vegetação dominante é caracterizada pela 
ocorrência de Floresta Ombrófila Densa Terras 
Baixas e a Floresta Ombrófila Aberta Aluvial, que 
são regionalmente conhecidas como Florestas 
de Terra Firme e Floresta de Várzea e Igapó 
(IBGE, 2004), formando uma floresta equatorial 
densa, com árvores de grande porte, que ainda 
se apresenta, em linhas gerais, bem preservada.

Entretanto, nas margens das vicinais 
percebem-se diversos estágios de degradação. 
Nestas áreas a floresta vem sendo 
sistematicamente substituída por pasto e cultivo 
agrícola, especialmente plantação de banana 
e outras culturas de subsistência. Alguns locais 
apresentam áreas descampadas, constituídas 
por vegetações arbustivas e gramíneas, 
principalmente nas zonas alagadiças das 
planícies de grandes vales e sobre elevações com 
rocha exposta. Localmente podem-se observar 
pequenas manchas de campos dominados por 
campinaranas (vegetação do tipo savana).

XXI.2.2.2 - MORFOLOGIA E HIDROGRAFIA

A área apresenta relevo relativamente 
arrasado, com morros por vezes sustentados 
por cristas de rochas quartzo-feldspáticas 
ferruginosas ou vulcânicas silicificadas, 
denotando relevo colinoso. Sobre estas 
morfologias, destacam-se algumas serras que 
constituem maciços residuais, cujas encostas 
são íngremes e as cristas alongadas segundo 

orientação NE-SW, refletindo importante 
estruturação tectônica da região. A região 
do Jatuarana por exemplo está situada entre 
2 unidades geomorfológicas denominadas 
de Planalto do Rio Juma–Médio Sucunduri e 
Depressão do Roosevelt–Aripuanã (IBGE, 2010), 
com altitudes que podem variar de de 20 a 200 
metros (AMAZONAS, 2010). 

A rede de drenagem é numerosa, apresenta 
caráter intermitente nos cursos menores. 
Mostra um padrão dendrítico, por vezes com 
particularizações para um padrão retangular, 
refletindo a estruturação do substrato rochoso. 
A rede de drenagens é constituída pelas bacias 
dos rios Aripuanã e Manicoré (ambos afluentes 
pela margem direita do Rio Madeira), além 
dos rios Guariba e Roosevelt (ambos afluentes 
da margem esquerda do rio Aripuanã). Esses 
rios formam, com seus afluentes, uma área de 
densa drenagem em terras de floresta e várzea, 
servindo como forma de transporte, fonte de 
renda, alimentação e abastecimento d’água às 
diversas populações da região.

XXI.2.3 - Aspectos Sócio-Econômicos

Esta região apresenta um baixo índice de 
ocupação demográfica (0,3 hab/km2), apesar 
da existência de sítios e fazendas estabelecidas 
às margens da rodovia Transamazônica e 
de estradas vicinais. As condições de infra-
estrutura são muito precárias. Apuí é a cidade 
mais próxima da área deste trabalho, porém 
esta apresenta dificuldades de hospedagem, 
contando também com serviço de telefonia 
precário. Energia elétrica funciona 24 horas/
dia, mas apresenta em geral cortes frequentes 
de fornecimento. A cidade não possui rede de 
esgoto e o sistema de abastecimento de água 
não possui tratamento. O abastecimento de 
combustível e demais suprimentos básicos é 
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feito principalmente através das cidades de 
Humaitá (AM) e Porto Velho (RO), por vezes 
interrompido durante o período de chuvas em 
função da deterioração das estradas.

Apuí vem se destacando entre os municípios 
do Amazonas devido ao seu elevado potencial 
agropecuário e pelo crescimento de seu IDHM, 
estimado em 0,68 (PNUD 2010). Esse potencial 
produtivo se deve à mão de obra especializada 
de colonos oriundos de todos os cantos do Brasil 
que colonizaram essa região nos anos 80. A 
região produz anualmente, em média, mais de 
oito mil sacas de café, 2.000t de arroz e 1.800t 
de milho, além de pimenta do reino, banana, 
laranja, abacaxi, cacau e castanha da Amazônia, 
e conta com um rebanho bovino que supera em 
muito a marca de 100.000 cabeças de gado. 

A extração de madeira, ouro e seixo, assim 
como o extrativismo de óleo da copaíba, são 
também atividades econômicas importantes 
da região. A existência de mogno (entre outras 
espécies) e o interesse comunitário para sua 
comercialização possibilitam o mercado da 
extração de espécies madeireiras com amplo 
espaço na economia local, sendo responsável 
por geração de emprego e renda.

Entretanto, o município ainda não dispõe de 
acessos pavimentados, pois as únicas rodovias 
de acesso e de escoamento da produção como 
a Rodovia Transamazônica (BR-230) e a AM-174 
(que liga Novo Aripuanã a Apuí) em geral estão 
em péssimas condições de trafegabilidade, o 
que deixa o município por um longo período 
(chuvas) quase que incomunicável, deixando 
os agricultores impedidos de transportar sua 
produção.

O setor secundário é marcado pela presença 
de estabelecimentos de gêneros alimentícios, 
bares, lanchonetes, açougue, restaurantes, 
hospedaria, postos de gasolina e farmácias.

XXI.3. ESTADO DA ARTE DO CONHECIMENTO 
SOBRE A ÁREA: GEOLOGIA REGIONAL E 
MINERALIZAÇÕES

A área selecionada como alvo está situada 
na borda da bacia do Alto Tapajós, tendo como 
substratos rochas vulcânicas (Grupo Colíder, 
1,80-1,78 Ga) e vulcanossedimentares (grupos 
Vila do Carmo – 1,74 Ga e Beneficente - 1,43 
Ga); A bacia Alto Tapajós ou Cachimbo, situada 
na porção sul do Cráton Amazônico, é do 
tipo sinéclise e reúne formações paleozoicas 
assentadas sobre um substrato sedimentar 
proterozoico. Registra conformação NW-SE, 
possui uma área de 135.000 km2 e articula-se 
a SW e SE das bacias do Amazonas e Solimões 
respectivamente, em área dos estados do 
Amazonas, Mato Grosso e Pará. Regionalmente 
possui distribuição geográfica no limite entre as 
províncias Tapajós-Parima e Rondônia-Juruena.

As formações paleozoicas encontram-se 
reunidas no Grupo Alto Tapajós, cabendo à 
Formação Juma estabelecer uma idade siluro-
devoniana para o grupo a partir de análises 
palinológicas de siltitos acinzentados (e.g. 
Cruz, 1982). A área de distribuição do grupo 
não é contínua, moldando-se à paleogeografia 
estabelecida em grande parte por rochas 
sedimentares proterozoicas de outra bacia, 
Supergrupo Sumaúma (grupos Vila do Carmo e 
Beneficente). A bacia Alto Tapajós representa um 
hemigráben, compartimentação esta associada 
a arranjos de grábens e horsts em conformação 
de apêndice às bacias do Amazonas e Solimões 
a sudeste do arco Purus, as quais estabelecem 
parâmetros cronoestratigráficos de deposição. 
A relação litoestratigráfica para com os variados 
ambientes deposicionais têm propiciado avanços 
no entendimento da evolução sedimentar do 
Grupo Alto Tapajós, apesar de sua restrição a 
determinadas bacias hidrográficas. Microfaunas 
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paleozoicas encontram registro tanto em 
superfície quanto em subsuperfície, esta, a partir 
de furos de sondagem rasa e profunda. 

No furo TPN-05 (rio Sucunduri) executado 
pela Mineração Morro Vermelho no final dos 
anos 70, foram identificadas três palinofácies 
neodevonianas no intervalo 142,10-218,00 
metros. No entanto, na base aérea do Cachimbo, 
um furo (nome não revelado) com 1029,10 m de 
profundidade tem identificado espesso pacote 
carbonático, além de soleiras máficas associadas 
a arenitos, os quais não registram vínculo com 
a sucessão paleozoica e que sugere maior 
profundidade do embasamento Sumaúma para 
leste, em direção à região do Tapajós.

A estratigrafia do Grupo Alto Tapajós 
compreende da base para o topo, as formações 
Juma, Rio das Pombas e Terra Preta. Unidades 
areníticas têm sido previamente estabelecidas 
em posicionamento pré-Juma, contudo, sendo 
dificultado pelo descarte palinológico e pelas 
dúbias relações de contato, via-de-regra, não 
proximais. Estudos palinológicos executados 
por Cruz (1982) em siltitos amostrados por 
sondagem (5,80 m de profundidade) executada 
pelo Programa Seleção de Áreas da CPRM 
(Riker, 1980), mostram indícios de graptozoários 
(climacograptus), sendo ainda identificada 
chitinozoa (conochitina sp., angochitina sp. e 
cyathochitina sp.), que revela uma idade siluro-
devoniana.

A Formação Juma é formada por siltitos e 
arenitos finos acinzentados, com laminação 
plano-paralela e estruturas dos tipos wavy 
e linsen. Fácies de supramaré a marinho-
rasa (conteúdo em glauconita siliciclástica) 
são atribuídas para a unidade Juma (Reis et 
al., 2005). Esta formação é correlacionada 
cronologicamente com as formações Nhamundá 
e Jutaí, encontradas respectivamente nas bacias 
do Amazonas e Solimões (sub-bacia Jandiatuba).

A Formação Rio das Pombas reúne arenitos 
tabulares, finos, creme-esbranquiçados, friáveis 
e ricos em marcas onduladas assimétricas 
bifurcadas com direções variáveis, além de 
estratificações cruzadas acanaladas de pequeno 
porte. São interpretados como depósitos 
sedimentares litorâneos afetados por marés. 

A Formação Terra Preta, uma unidade 
clástico-química, tem sido reconhecida na serra-
divisor entre as bacias dos rios Sucunduri e 
Juruena. Reúne rochas carbonáticas, em especial 
calcários com bioconstruções estromatolíticas e 
terrígenos intercalados. O calcário (magnesiano) 
é acinzentado-escuro, cortado por veios 
e estreitas vênulas de magnesita e barita. 
Sulfetos de cobre, em especial calcopirita, 
ocorrem disseminados na rocha. A formação 
é interpretada como depositada em ambiente 
marinho raso (plataformal carbonático a 
terrígeno) propício ao desenvolvimento de 
bioconstruções, eventualmente recifais. 
Sistemas costeiros, possivelmente em ambiente 
de inframaré, encontram-se associados.

XXI.3.1 - Formação Juma

O objeto geológico alvo da pesquisa atual 
constituem os siltitos glauconíticos associados a 
níveis fosfáticos da Formação Juma que, na região 
de Apuí, tem como principal área de ocorrência a 
bacia do rio Juma, no trecho compreendido entre 
a cachoeira Paredão e o entorno da ponte sobre 
a vicinal Brasília, perfazendo aproximados 45 
km de extensão fluvial. Esta unidade apresenta 
pacotes com espessura de aproximadamente 50 
metros, contudo, no alto curso do rio Sucunduri, 
a Cia. Morro Vermelho relata espessura em 
torno de 150 a 250 metros, baseada em furos de 
sondagem (1-BO-01-AM e TPN-05).

No rio das Pombas, afluente do rio Juma, 
CPRM (2015) destaca uma seção com cerca de 3,0 
metros de exposições de siltitos acinzentados, 
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em camadas suborizontais com laminação 
levemente ondulada, com intercalações de 
arenitos finos referentes a esta unidade. Reis 
et al. (2005) relata que na bacia do rio Juma, 
ocorre espesso pacote de siltitos laminados 
intercalados a arenitos finos acinzentados, 
que localmente se apresentam como níveis 
centimétricos com tonalidades mais claras. Em 
lâmina delgada o autor comenta que estes siltitos 
detríticos mostram-se finamente estratificados, 
constituídos por níveis milimétricos de arenitos 
que se alternam com bandas silte-argilosas. 
Descreve ainda que nos níveis areníticos foram 
identificados grãos de quartzo, feldspato e 
nódulos (pelóides principalmente e oóides) de 
material fosfático amarronzados. Algumas vezes 
ocorrem pontuações de sulfetos e glauconita. 
Grãos de turmalina verde, sericita, zircão e opacos 
ocorrem mais raramente. Diminutas partículas 
de material fosfático foram identificadas nas 
bandas granulometricamente mais finas. Nos 
siltitos a fina laminação é resultante da mistura 
de material terrígeno (níveis de arenitos com 
cerca de 1 mm de espessura) e carbonático (com 
até 1 cm de espessura).

Araújo et al. (1976) descrevem que os grãos 
representados por partículas esféricas e ovóides 
de colofânio nos arenitos fosfáticos “denotam 
variado grau de intemperização refletida em sua 
coloração com tonalidade de verde variável ao 
marrom e até completa substituição por limonita 
e calcedônia”.

Aparentemente as rochas mineralizadas 
em fosfato constituem um pacote pelítico 
representado por ritmito síltico, mostrando 
variação faciológica de siltitos maciços, siltitos 
laminados, siltitos com intercalações rítmicas de 
arenitos glauconíticos, siltitos com intercalações 
de arenitos finos esbranquiçados e siltitos com 
laminações carbonáticas.

A facies pelítica glauconítica é o destaque 

deste pacote sedimentar por indicar um evento 
transgressivo e emprestar aspecto esverdeado 
as rochas. A presença de glauconita associada 
à baixa taxa de sedimentação em proximidades 
da borda de plataforma, local favorável a gênese 
de fosfato, comprova a íntima associação dos 
pelitos glauconíticos com a mineralização de 
fosfato. Nas amostras analisadas, os arenitos que 
se intercalam com pelitos/siltito apresentaram 
os maiores teores em fosfato. 

Os arenitos glauconíticos mostram-se 
geralmente finos, cinza claros com tons 
esverdeados, com até 20 metros de espessura 
(Riker 1980), compostos por grãos de quartzo e 
pelotas de glauconita cimentados por quartzo 
autigênico.

O inicio da instalação do Grupo Alto Tapajós 
se processou em ambiente transicional. A 
deposição dos siltitos representa depósitos 
lagunares e os níveis arenosos podem constituir 
fluxos periódicos de corrente relativos às 
variações de maré (em plataforma rasa). O 
avanço gradativo do nível do mar (transgressão 
marinha) propiciou depósitos de sedimentos 
glauconíticos de evidente contribuição marinha. 
A possível descontinuidade lateral destas 
rochas com glauconita pode significar que havia 
outro tipo de deposição concomitantemente e 
lateralmente a essa. As laminações carbonáticas, 
pelo modo de ocorrência restrita e irregular, e 
pela falta de uniformidade lateral e vertical, 
sugere aporte de contribuição marinha. A 
formação de estromatólitos implica em condições 
de luminosidade, temperatura e pH da água 
compatível com a zona fótica em plataforma. Esses 
níveis carbonáticos estromatolíticos descritos 
por Riker (1980) na bacia do rio Jatuarana (com 
até 6 metros de espessura) estão no contexto 
de uma outra unidade estratigraficamente mais 
jovem (Formação Terra Preta; Reis et al. 2005), 
onde foram reunidas rochas calcárias, em parte 
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estromatolíticas, aflorantes no alto curso do rio 
Sucunduri.

XXI.4 - GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO

XXI.4.1 - Introdução

A região do rio Jatuarana, localizada a sul 
da sede municipal de Apuí, é formada por 
rochas sedimentares da natureza siliciclástica 
de coloração creme claro a cinza escuro com 
granulometria que vai de argilosa, siltosa e 
areia fina a média. Apresenta textura maciça, 
estratificação cruzada acanalada e tabular, além 
de laminação plano-paralela.

Conforme reportado em trabalho anterior 
(Riker, 1997), na região entre os rios Bararati e 
Jatuarana, há ocorrências de rochas siliciclásticas 
(siltitos e arenitos) finas acinzentadas, com 
pontos de sulfetos e conteúdo glauconítico 
pouco conhecido, sugerindo ambiente marinho. 
Tais rochas segundo Reis et al. (2005) pertencem 
a Formação Juma e afloram na bacia do rio 
Jatuarana, a montante da cachoeira da Galinha, 
onde foi estabelecido neste trabalho um alvo 
delimitado por uma malha de amostragem de 
10,9km2 com linhas de amostragem direção NE-
SW (Figura XXI.1).

No referido alvo as principais exposições de 
rochas ocorrem na forma de blocos e lajedos e 
foram observadas ao logo do rio supracitado, bem 
como ao longo de igarapés afluentes cortados 
pelos seguimentos da malha de amostragem. 
Foram descritos afloramentos com intercalações 
de argilito/siltito, arenito/siltito, bem como de 
arenito e siltito. Similar intercalação de siltitos e 
arenitos no curso do rio Jatuarana já haviam sido 
relatados por Bizinella et al. (1980).

No alvo, além dos litótipos citados 
anteriormente, ocorre crosta laterítica 
ferruginosa desenvolvida e em fase de 
desenvolvimento sobre arenito muito fino e 

siltito. As crostas geralmente foram observadas 
no topo ou nas encostas dos platôs, geralmente 
na forma de blocos parcialmente expostos.

XXI.4.2 - FORMAÇÃO JUMA

No alvo estudado foi possível estabelecer, 
em grande parte, empilhamentos compostos e 
raramente contínuos, que permitiram verificar 
a existência de arenitos, siltitos e argilitos, 
nos quais foram identificadas onze litofácies, 
conforme descritas abaixo.

Os arenitos estão subdivididos nas litofácies: 
Aa – arenito com estratificação cruzada acanalada, 
At – arenito com estratificação cruzada tabular, 
Al – arenito com laminação plano-paralela, Am 
– arenito maciço e Ag – arenito com glauconita. 
Os siltitos estão subdivididos nas litofácies Sm – 
siltito maciço e Sl – siltito laminado. Os argilitos 
estão subdivididos em Arm – argilito maciço, Arl 
– argilito laminado, Ard- argilito deformado e 
Arb – argilito bioturbado indiferenciado (Figuras 
XXI.4 a XXI.10).

Os arenitos são quartzosos com ocorrências 
de fragmentos líticos vulcânicos, plutônicos 
e sedimentares, que em sua maioria são 
indiferenciados. A granulometria varia de muito 
fina a média, raramente grossa, com grãos 
angulosos, subangulares, subarredondados a 
arredondados, esfericidade e seleção média a 
moderada. Boa parte se apresentam litificados, 
contudo ocorrem exposições friáveis. São 
geralmente cinza escuro a claro e cinza claro a 
esverdeado, porém também ocorrem em tons 
de creme claro a branco e avermelhado por 
conta de cimento ferruginoso. A tonalidade 
esverdeada é dada pela presença de glauconita 
que ocorre disseminada, bem como por conta 
de seu estado inicial de oxidação. Quando 
ocorre a matriz argilosa, esta é geneticamente 
relacionada a deposição e a alteração de 
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feldspatos.
O siltito apresenta estrutura laminada e/ou 

maciça, coloração cinza claro a escuro e creme 
claro, alguns apresentam fraturas e geralmente 
ocorrem com intercalações de arenito e argilito. 
Estas intercalações estão associadas a mudanças 
ao fluxo de energia combinada com a fonte 
supridora de sedimentos ou mudanças das 
condições deposicionais.

O argilito é cinza escuro e cinza claro a 
creme, possivelmente caulínico, se apresentam 
laminados, deformados por sobrecarga 
e raramente bioturbados, além de grãos 
detríticos, principalmente de quartzo, tamanho 

silte, disseminados. A deformação ocorreu 
possivelmente por sobrecarga ou qualquer outro 
evento que tenha perturbado o sistema durante 
sua fase ainda hidratada.

Em média, os perfis medem de 2 m a 4 m de 
espessura (perfis contínuos), mas podem atingir 
de 8 m até 34 m de espessura (perfis compostos). 
No geral são observados ciclos granocrescente 
ascendestes e granodescrescente ascendentes, 
centimétricos a métricos. Boa parte dos perfis 
está recoberta por regolito, provavelmente in 
situ, nas regiões mais altas, e por alúviões nas 
mais baixas (Figuras XXI.4, XXI.5, XXI.6 e XXI.7).
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Figura XXI.8 - A) Litofácies arenito com estratificação cruzada acanalada (Aa); B) Desenho esquemático da 
estratificação extraído da figura A; C) Afloramento com disposição de camadas plano-paralelas; D) Esquema 
mostrando arenito laminado (Al) no topo e arenito maciço (Am) na base da seção; E) Litofácies siltito laminado 
(Sl) com lâminas milimétricas e F) Esquema das laminações em siltito.
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Figura XXI.9 - A) Seção vertical mostrando argilito laminado (Arl); B) Esquema ressaltando laminações em 
argilito com planos de fraturas subverticais; C) Afloramento in situ de arenito; D) Litofácies arenito com 
estratificação cruzada acanalada na base (Aa), com top set truncado por arenito com laminação plano-
paralela (Al) e sobre este, arenito com estratificação cruzada tabular de baixo ângulo (At); E e F) Afloramento 
em blocos de siltito maciço.
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Figura XXI.10 - A) Seção vertical mostrando argilito; B) Litofácies argilito maciço na base (Arm) e arenito 
laminado no topo (Al); C e D) Amostra e esquema da litofácies arenito glauconítico (Ag); E e F) Amostra e 
esquema da litofácies argilito deformado/convoluções (Ard). Observar no esquema padrão de convoluções.
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XXI.4.2.1 - Litofácies Siltito (Sil)

Siltitos ocorrem expostos na forma de 
lajedos ao longo das margens esquerda e 
direita do rio Jatuarana, com seção de até 30m 
de comprimento por 1m a 1,5m de altura, 
bem como na forma de blocos nas drenagens 
tributárias ao rio homônimo.

No geral o siltito é cinza claro a escuro, 
apresentam-se laminados a maciços. Em alguns 
afloramentos foi possível medir até 4 planos de 
fratura subverticais que variam de N-S até  N50 
º W. Camadas de siltito ocorrem intercaladas a 
arenitos, sendo geralmente cinza esverdeado a 
cinza claro/esbranquiçado, fino e fino a muito 
fino, apresentam laminações plano-paralela, 
estrutura maciça e estratificação cruzada tabular 
de baixo ângulo 5º a até 10º.

Suas principais características petrográficas 
são a micro laminação plano-paralela incipiente, 
marcada por lamelas de muscovita e grãos 
subangulares a angulares que apresentam 
esfericidade baixa. O arcabouço é suportado pelos 
grãos, matriz e cimento silicoso e eventualmente 
por carbonato. A composição primária é formada 
basicamente por quartzo monocristalino 
monominerálico, lamelas de muscovita, matriz 
detrítica e, em menor proporção, por matéria 
orgânica carbonosa indiferenciada e raros 
grãos de glauconita disseminada. Quanto aos 
constituintes diagenéticos predomina argila 
diagenética indiferenciada substituindo lamelas 
de muscovita, bem como os constituintes 
indiferenciados. Nota-se que parte das lamelas 

de muscovita está argilizada e manchada por 
material cinza a marrom claro. Os grãos de 
glauconita são esverdeados e também estão 
em fase de substituição por argila diagenética 
indiferenciada. 

Nas estações BM-70, 71 e 72, os siltitos 
são formados por quartzo monocristalinos, 
muscovita, matéria orgânica indiferenciada e 
raramente por glauconita e plagioclásio detrítico 
indiferenciado, suportados por cimento 
carbonático calcita/dolomita microcristalina e 
matriz (Figura XXI.11).

Nas estações BM-61, 62A, 68 e 79 nota-
se que o arcabouço é suportado por matriz 
detrítica intrabacial e/ou por matriz argilosa, 
cimento silicoso e constituintes diagenéticos 
indiferenciados. O siltito das estações BM-45 
e 46A,B, diferenciam-se dos encontrados nas 
estações supracitadas por não conterem matriz 
detrítica intrabacial (Figuras XXI.12 e XXI.13). 
No entanto, outra amostra bem diferenciada 
foi a MN-R-52C que apresentou teor de 9% 
de glauconita e evidências de ambiente 
eodiagenético marinho raso (Tabela XXI.4).

De certo, a maioria das amostras de siltito 
na área do alvo mostram evidências que 
sugerem condições de ambiente eodiagenético 
continental associado a processo meteórico, 
sob clima úmido, o qual favoreceu argilização de 
filossilicatos primários e substituição dos poucos 
grãos de glauconita observados. Os teore de 
P2O5 nas amostras de siltito variam de 0,51% 
(BM-R-45) a 1,12% (BM-R-68) (Tabela XXI.3).
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Figura XXI.11 - Siltito cinza claro a escuro encontrado nas estações: A) BM-R-70, B) BM-R-71 e C) BM-R-72A. 
Notar que o arcabouço é suportado por cimento carbonático, possivelmente calcita/dolomita com matéria 
orgânica indiferenciada, disseminada.
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Figura XXI.12 - Siltito cinza claro encontrado nas estações: A) Amostra BM-R-61 com laminações milimétricas; B) 
Amostra BM-R-62A mostrando estrutura maciça; e C) Amostra BM-R-68 com material orgânico indiferenciado, 
disseminado, com raros grãos de glauconita.
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Figura XXII.13 - Siltito creme a cinza claro encontrado nas estações: A) Amostra BM-R-45 com raros grãos de 
glauconita, B) Amostra BM-R-46A mostrando laminação preenchida por óxido-hidróxido de Fe, e C) Amostra 
BM-R-79 mostrando arcabouço suportado por matriz com raros grãos de glauconita.
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XXI.4.2.2 - Grauvaca Lítica– GrL

As estações BM-006 e 082 ocorrem na 
forma de blocos e lajedos, porém foi construída 
uma seção vertical primeira estação, a partir 
do empilhamento litológico observado ao 
longo da subida de uma encosta. As amostras 
descritas em campo indicam que tais rochas 
correspondem a um arenito fino de cor cinza 
claro, intercalado com siltitos acinzentados com 
marcante laminação, bem como por argilito 
avermelhado maciço a localmente laminado. A 
espessa cobertura argilosa impediu a observação 
de toda a seção rochosa (BM-006). No entanto, 
a exposição da última estação ocorre encaixada 
em uma drenagem efêmera, pouco profunda, 
com direção NW-SE (Figura XXI.14).

Na amostra BM-R-06 a petrográfia revela 
tratar-se de quartzograuvaca com micro 
laminação plano-paralela incipiente, marcada 
por lamelas de muscovita. A granulometria é 
silte a areia muito fina e o arcabouço é suportado 
pelos grãos e pela matriz detrítica muito fina. Os 
grãos são subangulares a angulares e apresentam 
esfericidade baixa. A composição mineralógica 
primária é formada basicamente por quartzo 
monocristalino monominerálico, lamelas 
de muscovita, matriz detrítica e em menor 
proporção por matéria orgânica carbonosa 
indiferenciada, glauconita e subordinadamente 
por plagioclásio indiferenciado. Quanto aos 
constituintes diagenéticos predomina argila 
diagenética indiferenciada substituindo 
constituintes indiferenciados, lamelas de 
muscovita e parte dos poucos grãos de 

glauconita. Nota-se que parte das lamelas 
de muscovita está argilizada e manchada 
por material cinza a marrom claro (matéria 
orgânica?) e possivelmente óxido-hidróxido de 
Fe. Os grãos de glauconita são muito pequenos, 
esverdeados e estão sendo substituídos por 
argila diagenética indiferenciada. A rocha 
foi submetida a condições de eodiagênese 
continental meteórica sob clima úmido, o qual 
favoreceu argilização de filossilicatos primários e 
substituição de parte dos grãos de glauconita. O 
teor de P2O5 nesta amostra vai até 1,34% (Figuras 
XXI.15 A e D).

Por outro lado, a amostra BM-R-82A trata-se 
de uma grauvaca lítica, apresenta distribuição 
caótica, com granulometria variando de areia 
grossa a muito fina e silte, e o arcabouço é 
suportado pelos grãos e pela matriz. Os grãos 
são subangulares a angulares e apresentam 
esfericidade baixa. A composição mineralógica 
primária é formada basicamente por quartzo 
monocristalino monominerálico, fragmento de 
rocha lamosa indiferenciada, matriz siliciclástica 
lamosa indiferenciada e lamelas de muscovita. 
Os constituintes diagenéticos predominantes 
são óxido-hidróxido de Fe, este últimos cobrindo 
a matriz siliciclástica lamosa indiferenciada e 
a pseudomatriz argilizada englobando grãos 
de quartzo, o que é compatível a condições de 
eodiagênese continental meteórica sob clima 
úmido (Figuras XXI.15 E e F). O teor de P2O5 vai 
até 0,11% na amostra BM-R-82A.

A figura XXI.16 mostra o diagrama triangular 
usado para classificação das rochas.
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Figura XXI.14 - Perfil composto da estação BM-006 com posicionamentos das amostras. Notar intercalações de 
siltito e arenito formando ciclos granocrescente ascendente e para o topo arenito com ciclo granodecrescente 
ascendente. A amostra BM-R-06 e 06A apresentam laminações, enquanto que a BM-R-06B é maciça.
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Figura XXI.15 - A, B, C, D) Micrografias de quartzograuvaca com raros grãos de glauconita disseminada, E e F) 
Aspecto textural da grauvaca lítica mostrando os fragmentos de rocha indiferenciada.
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Figura 16 - Diagrama ternário de Dott (1964) com 
plot da amostra BM-R-82A que apresentou 17% de 
matriz siliciclástica lamosa.

XXI.4.2.3 - Argilito – Arg

As amostras BM-R-76 e BM-R-79 são de 
cor é cinza escuro, mas também podem ocorrer 
em tonalidades de cinza claro a creme. O padrão 
de faturamento mostra direções N-S e NE-SW na 
qual se encaixam algumas drenagens. A estação 
BM-076 é basicamente formada por blocos e 
lajedos com bordas intemperizadas, entretanto, 
a estação BM-079 foi a que possibilitou a 
construção de um perfil composto vertical, 
conforme visto abaixo (Figuras XXI.17 e XXI.18).

Figura XXI.17 - Estação BM-076 onde são encontrados siltitos na forma de blocos e lajedos - margem esquerda 
do rio Jatuarana.

Figura XXI.18 - Seção vertical mostrando intercalações de arenito e siltito em argilito cinza claro a escuro. 
Notar empilhamento de ciclos granocrescente ascendente indicado pelas setas.
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O referido empilhamento possibilitou 
detectar argilitos intercalados com siltitos e areia 
muito fina que formam ciclos granocrescente 
ascendentes, e que apresentam textura maciça 
e estruturas laminadas.

Por meio da petrografia verifica-se 
que a rocha é um argilito com laminação 
bem marcada a incipiente, com arcabouço 
suportado pela matriz, grãos e pelo cimento. 
Seus principais constituintes primários são 
o quartzo monocristalino monominerálico 
(fração silte/argila), matriz detrítica, lamelas 
de muscovita, matéria carbonosa, raros grãos 
de glauconita e plagioclásio. Quanto aos 
constituintes diagenéticos predominam sílica, 
argila diagenéticas indiferenciadas e beraunita 
diagenética (Fe2+Fe3+

5(PO4)4(OH)5.4(H2O)), 
identificada por meio da difração de raios X 

(DRX), substituindo glauconita, bem como 
constituinte diagenético indiferenciado. O efeito 
da diagênese é, possivelmente, o principal fator 
preponderante para a razão dos baixos teores de 
P2O5 que vai até 0,80%, (Figura XXI.19).

Morfologicamente os grãos detríticos 
são subangulares a angulares com esfericidade 
baixa, enquanto que a muscovita ocorre como 
lamelas pequenas. Boa parte dessas lamelas 
está argilizada e manchada por material similar 
a óxido-hidróxido de Fe e por matéria orgânica 
indiferenciada. Os grãos de glauconita são raros 
e muito pequenos, tem cor esverdeada e estão 
sendo argilizados e/ou substituídos por limonita. 
A beraunita diagenética, recristalizada, exibe 
forma de cruz uniaxial, devido o mineral ser 
fibro-radiado.

Figura XXI.19 - A) Argilito mostrando estrutura sindeposicinal e arcabouço muito fino; B) Argilito cinza claro, 
laminado e com fraturas preenchidas por sílica criptocristalina.
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Análise química indica que o teor de P2O5 
atinge no máximo 0,83%, deixando este litotipo 
fora de possíveis alvos de interesse prospectivo 
em escala de detalhe.

Diante do exposto, as evidências 
mostram que a mineralogia dos argilitos na área 
alvo foi afetada por condições de eodiagênese 
continental meteórica sob clima úmido e 
marinho raso, o qual favoreceu argilização de 
filossilicatos primários e da glauconita, bem 
como a recristalização de fosfato diagenético 
de ferro (beraunita). Nas tabelas XXI.3 e XXI.4 
estão representados o quantitativo mineralógico 
e a classificação das amostras em relação ao 
ambiente diagenético, bem como os teores de 
glauconita que, no caso deste litotipo, foi no 
máximo de 1%.

XXI.4.2.4 - Arenito

Os arenitos estão espalhados por quase 
toda área do alvo e ocorrem na forma de blocos, 
lajedos e raramente em cortes com mais de 
3m ao longo das drenagens. No entanto, em 
algumas estações foi possível confeccionar 
perfis compostos por meio do empilhamento 
das rochas à medida que estas foram descritas 
ao longo das linhas de amostragem. No geral, 
os arenitos variam de médio a muito fino, 
apresentam padrão de cor variando do cinza 
escuro ao cinza claro, e tonalidades de cinza 
esverdeado, além de tons creme claro ao creme 
amarelado, este último devido a processos de 
intemperismo (Figura XXI.20A).

Figura XXI.20 - Afloramentos na forma de blocos das estações BM-073, BM-077 em que é possível e 
amostra da estação BM-22 com borda intemperizada.
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Outro aspecto notório do intemperismo é a 
presença de bordas de alteração, onde é possível 
observar o núcleo das rochas na cor cinza escuro 
e borda clara a amarelada, evidenciando a 
presença de mineral com ton de cor verde.

Cerca de 80% dos arenitos apresentam 
algum tipo de estruturas sedimentar como 
laminação plano-paralela, cruzada tabular de 
baixo ângulo e estratificação cruzada acanalada. 
Estão bastante cimentados por sílica, entretanto 
é possível encontrar camadas de rocha em 
estado friável (Figuras XXI.20B e C). Apesar dos 
afloramentos apresentarem direção NW-SE, 
N-S e raramente E-W, não foram encontrados 
padrões significativos de falhas ou fraturas.

Diante da quantidade de afloramentos e 
seus aspectos descritivos de campo, abaixo 
são apresentados os vários tipos de arenito 
que ocorrem na região do alvo estudado, 
individualizados por suas características 
petrográficas.

XXI.4.2.4.1 - Quartzarenito – Q, Quartzarenito 
glauconítico – QG

A principal granulometria corresponde 
ao tamanho areia fina à média, seguida por 
areia fina, fina a muito fina, média a fina e 
subordinadamente areia média, areia média a 

fina e areia grossa a muito fina. A morfologia dos 
grãos é predominantemente subarredondada a 
arredondada, subarredondada a subangular, 
subangular a subarredondada, seguido em 
menor proporção por grãos subangulares a 
angulares e subarredondados.

Entretanto, o grau de esfericidade encontrado 
é predominantemente média (72%), seguindo 
de baixa a média (14%), baixa (10%) e média 
a alta (4%). Tais características morfológicas 
contribuíram para um grau de empacotamento 
moderado, com arcabouço suportado pelos 
grãos e pelo cimento em 99% das amostras. 
Nessa relação entre os grãos, foram gerados 
predominantemente contatos pontuais, retos, 
e em menor proporção côncavo-convexo e 
suturados.

Em concordância com a granulometria 
e características morfológicas dos grãos o 
grau de seleção predominante indica que 
43% são moderadamente selecionados, 35% 
moderadamente a bem selecionados, seguidos 
em menor proporção por moderadamente 
a mal selecionados e mal a moderadamente 
selecionados que juntos somam 17%. 
Diante deste conjunto, o arranjo textural é 
predominantemente maciço, porém é possível 
observar micro laminações em algumas amostras 
(Figura XXI.21).
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Figura XXI.21 - A) Quartzarenito fino, cinza escuro com textura maciça (estação BM-069); B) Micrografia 
exibindo laminação marcada por grãos glauconíticos em fase de substituição; C) Grãos glauconíticos, 
possivelmente em fase de limonitização.

As análises químicas mostraram que os teores 
de P2O5 nas amostras MN-R-23, BM-R-62C, MN-
R-21 e MN-R-16B são de 0,01%, 6,39%, 0,75% e 
3,00%, respectivamente.

Ao serem plotadas no diagrama triangular 
(Figuras XXI.22 e XXI.23), é possível observar que 
a maioria das amostras são representadas por 
quartzarenito (46,05%), subarcóseo (26,30%), 
sublitarenito (22,37%) e subordinadamente 
arcóseo lítico, litarenito, quartzograuvaca e 
grauvaca lítica (1,32%).

Do total de 35 amostras classificadas como 

quartzarenito apenas as amostras MN-R-
16B, 21, 55C, 57B e 67B apresentaram teor 
de glauconita acima de 10% e, por isso, foi 
acrescentado à terminação glauconítico ao 
nome da rcoha (quartzarenito glauconítico). 
Os teores de glauconita correspondentes às 
amostras supracitadas são 20%, 11%, 16%, 
19% e 17%, respectivamente, enquanto que às 
análises químicas destas apresentam teores de 
P2O5 de 3,00%, 1,44%, 0,75%, 2,04% e 0,79%, 
respectivamente. Para teores das demais 
amostras consultar tabelas XXI.3 e 4.
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Figura XXI.22 - Classificação dos arenitos da região do rio Jatuarana, segundo diagrama de Folk (1968), 
mostrando claramente a contribuição de feldspatos e líticos em suas composições. Amostras relacionadas à 
estação BM. Número de amostra plotadas (n=x).
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Figura XXI.23 - Classificação dos arenitos da região do rio Jatuarana, segundo diagrama de Folk (1968), 
mostrando clara contribuição de feldspatos e líticos em suas composições. Amostras relacionadas à estação 
MN. Número de amostra plotadas (n=x).

O fluxograma a seguir apresenta um resumo 
do quantitativo de amostras analisadas com 
teores < ou > que 10% de glauconita (Figura 
XXI.24).

A mineralogia das amostras classificadas como 
quartzarenito apresenta peculiaridades quanto 
aos constituintes primários e diagenéticos.

Constituintes primários: o principal 
constituinte que compõe o arcabouço deste 
litotipo é o quartzo monocristalino como grão 
monominerálico. Os demais constituintes são 
formados por quartzo monocristalino com 
extinção ondulante, quartzo monocristalino 

indiferenciado, quartzo policristalino 
indiferenciado, quartzo policristalino 
microcristalino, quartzo policristalino como 
fragmento de rocha indiferenciado, chert detrítico 
indiferenciado, chert detrítico microcristalino, 
fragmento de rocha indiferenciado, fragmento 
de rocha sedimentar (quartzarenito), fragmento 
de rocha vulcânica indiferenciada com textura 
afanítica, constituinte primário indiferenciado, 
glauconita monominerálica, intraclasto argiloso, 
cutícula de argila detrítica contínua e descontínua 
indiferenciada, matriz argilosa, oóide e oncóide 
glauconítico (Figura XXI.25).
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Constituintes diagenéticos: são formados 
principalmente por sobrecrescimentos 
contínuos e descontínuos de quartzo sintaxial, 
cimento silicoso, crescimento interno de 
quartzo, constituinte diagenético indiferenciado, 
constituinte diagenético indiferenciado 
substituindo glauconita (possivelmente 
colofana), constituinte diagenético 
indiferenciado (colofana/limonita?) substituindo 
grãos indiferenciados, cutículas de argila 
cobrindo descontinuamente e continuamente 
grãos de quartzo, beraunita fibro radiada (fosfato 
de Fe), beraunita fibro radiada substituindo 
constituinte indiferenciado/recristalizada em 
poro intergranular, beraunita fibro-radiado 
microcristalina, calcedônia diagenética, sílica 
criptocristalina, sílica diagenética recristalizada, 
argila diagenética indiferenciada, argila 
diagenética substituindo cutículas argilosas, 
cutículas de argila indiferenciada, argila 
diagenética substituindo glauconita, argila 
glauconítica diagenética encobrindo constituinte 
primário indiferenciado, hematita diagenética, 
calcedônia substitutiva e recristalizada, 
sobrecrescimento de plagioclásio, limonita 
substituindo glauconita, plagioclásio alterado/
sericitizado, pseudomatriz indiferenciada, 
pseudomatriz glauconítica gerada pela 
compactação de grãos macios de glauconita, 
chert diagenético, grãos indiferenciados 
limonitizados, limonita/hematita substitutiva, 
dolomita/ankerita, dolomita/calcita, calcita 
blocosa, pseudomatriz carbonática e óxido-
hidróxido de Fe (Figuras XXI.26 a XXI.29).

Imagens de microscopia eletrônica de 
varredura obtida por Orestes Santos (CPRM, 
inédito) na amostra (SR-014) coletada na bacia 
do rio Jatuarana, indica que o constituinte 
substitutivo da glauconita é o mineral colofano 
– fosfato de Ca criptocristalino. Tal processo de 
substituição também é verificado por meio de 
imagens de petrografia convencional (Figura 
XXI.30). Este mineral substitutivo, também se 
superpõe às cutículas de argila indiferenciasdas, 
oque leva a crer que tais argilas de características 
sindeposicianais eram glauconíticas. Estas são 
claras evidências de que em parte o depósito 
estudado, preteritamente, esteve submetido a 
condições redutoras.

Figura XXI.24 - Fluxograma mostrando o quantitativo 
de amostras consideradas como glauconítica (>10%), 
com glauconita (<10%) e sem glauconita.
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Figura XXI.25 - A) Cutículas contínuas e descontínuas cobrindo grãos de quartzo; B) Arcabouço 
cimentado por sobrecrescimento de quartzo; C) grãos de glauconita sendo substituídos por beraunita; 
D) Minerais pesados arredondados (turmalina a esquerda e zircão a direita); E) Fragmento de rocha 
indiferenciado e F) Quartzo policristalino indiferenciado.
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Figura XXI.26 - A) Hematita como cimento ferruginoso preenchendo poro intergranular; B) Beraunita 
substitutiva de constituinte indiferenciado dispersa no arcabouço; C) Sobrecrescimento descontínuos de 
quartzo sobre grãos de quartzo monocristalinos; D) Porosidade móldica gerada por dissolução de constituinte 
indiferenciado; E) Sobrecrescimento de plagioclásio diagenético em plagioclásio detrítico; e F) Junção triplíce 
formada por sobrecrescimentos de quartzo sintaxial e cristais de beraunita diagenética em porosidade 
indiferenciada.
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Figura XXI.27 - A) Dolomita/ankerita conferindo tons de cor castanho claro a escuro, dolomita/calcita 
formando mosaicos e cubos de pirita limonitizadas; B) Cutículas contínuas e descontínuas de glauconita em 
fase de substituição por constituinte diagenético indiferenciado (colofana?); C) Grãos de oncóide glauconítico 
e grão de glauconita esverdeado a castanho escuro; D) Fragmento de rocha sedimentar (arenito) com cubos 
de pirita limonitizadas dispersas; E) Oóide e oncóides glauconíticos em fase de substituição por constituinte 
diagenético indiferenciado; F) Grão de glauconita esverdeada e dolomita/ankerita substituindo constituinte 
indiferenciado.
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Figura XXI.28 - A) Grão de plagioclásio com geminação múltipla paralela indiferenciada; B) Constituinte 
indiferenciado (colofana?) substituindo possivelmente grãos de glauconita; C) Cutícula de argila indiferenciada 
continua cobrindo grão de quartzo; D) Aspecto gral do arcabouço de quartzarenito fino mal selecionado; E) 
Placas de muscovita dispersa no arcabouço; E) Fragmento de calcedônia e sílica criptocristalina.
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Figura XXI.29 - A) Sobrecrescimentos de quartzo marcado por constituinte diagenético indiferenciado; B) 
Pseudomatriz glauconítica e cutículas contínuas e descontínuas de constituinte diagenético indiferenciado; 
C) Grãos de glauconita parcialmente e em fase de substituição por constituinte diagenético indiferenciado; D) 
Grão de turmalina subarredondada com esfericidade alta indicando retrabalhamento de fontes; E e F) Cristais 
criptocristalino de calcedônia diagenética desenvolvida a partir da substituição de constituinte primário.
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Figura XXI.30 - A e B) Imagens de MEV mostrando colofano substituindo grãos de glauconita e cutículas 
argilosas (CPRM, inédito); C a F) Imagens de microscopia ótica mostrando grãos de glauconita em fase de 
substituição e grãos totalmente substituídos. Notar que teores P2O5 reduzem proporcionalmente em relação 
aos constituintes do arcabouço. Colofana (coll), glauconita (gl), colofana/glauconita (coll/gl) e quartzo (qz).
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De outro modo, pelo fato de conter Fe em 
sua estrutura a glauconita é facilmente afetada 
pelos processos intempéricos que favoreceram 
a alteração ou substituição deste mineral por 
beraunita. A morfologia fibroradiada deste 
fosfato de Fe indica estar ocorrendo na bacia 
do rio Jatuarana a estruturação de depósitos 
supergênicos.

Porosidade primária e porosidade 
secundária: nas amostras analisadas não foi 
detectada a presença de porosidade primária 
preservada pelo fato do arcabouço ter sido 
afetado por compactação leve a moderada 
em decorrência do evento de soterramento e 
pressão de carga. Outro agente modificador foi 
a cimentação silicosa e carbonática pré/pós-

compactação, que favoreceu a obliteração dos 
poros intergranulares com crescimentos interno 
de quartzo, sobrecrescimentos de quartzo e 
cimento carbonático. Contudo, na amostra BM-
R-62C, foi detectada porosidade secundária, 
particularmente porosidade móldica, gerada pela 
dissolução de grãos instáveis indiferenciados. É 
possível que tais grãos estivessem substituindo 
grãos de glauconita (Figura XXI.26).

Como minerais acessórios ocorrem 
plagioclásio monominerálico indiferenciado, 
microclina geminada, calcedônia detrítica e 
muscovita monominerálico, além de zircão 
monominerálico e turmalina monominerálico 
(minerais pesados) (Figura XXI.31).

Figura XXI.31 - A a D) Grãos de turmalina subarredondados com esfericidade média; As características dos 
exemplares B e D indicam tratar-se, possivelmente da variedade conhecida como dravita; E a I) Grãos de 
zircão prismáticos, fraturados e com geminação (E e H).
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XXI.4.2.4.2 - Sublitarenito - Sbt

Ocorrem expostos na forma de blocos e 
lajedos ao longo das drenagens e topo dos 
platôs, com direções entre N-S e W-E, medem 
até 10 m de comprimento por 1 m de altura. No 
geral a rocha é cinza esbranquiçada, cinza escura 
a cinza clara e cinza escura a cinza esverdeada. 
Ao serem quebradas nota-se que parte das 
amostras apresenta núcleo cinza escuro com 
bordas esbranquiçadas devido ao processo de 
alteração. Camadas de siltito intercaladas ao 
sublitarenito são geralmente cinza esverdeado 
a cinza claro, e apresentam laminações plano-
paralelas (Figura XXI.32).

As principais estruturas observadas são 
estratificação cruzada tabular, laminação plano-
paralela e textura maciça. A granulometria varia 
de areia fina a média e fina a muito fina com 
grãos de areia média disseminada, subangular 
a subarredondados, esfericidade média e 
moderadamente selecionados (Figura XXI.33).

Em boa parte dos afloramentos percebe-
se que a rocha está litificada, possivelmente 
devido à cimentação por sílica, pois não houve 
reação ao ácido clorídrico a 10%. Por meio 
de observação em lupa nota-se que a rocha 
apresenta minerais esverdeados e opacos que 
marcam as laminações e estruturas. Os minerais 
em tons de verde foram descritos como grãos de 
glauconita e os opacos não foram identificados.

Petrograficamente as principais características 
indicam que os sublitarenitos apresentam 
estrutura maciça, estratificação cruzada tabular 
de baixo ângulo e laminação plano-paralela 

marcada por grãos em fase de substituição ou 
por diferença granulométrica (areia média a fina 
ou areia grossa a fina).

Os grãos são moderadamente selecionados 
(58,82%), moderadamente a bem selecionados 
(17,65%), moderadamente a mal selecionados 
(17,65%) e mal selecionados (5,88%), enquanto 
que a granulometria varia de areia fina a média 
(35,29%), areia fina (23,54%), areia média a 
fina (11,76%), areia fina a muito fina (11,76%), 
areia grossa (11,76%) e areia média (5,89%). Foi 
detectado que em algumas amostras ocorrem 
areia fina a grossa disseminada.

O arcabouço é suportado principalmente 
pelo cimento silicoso e pelos grãos (52,94%), 
pelos grãos e pelo cimento silicoso (29,42%), 
porém em menor proporção pelos grãos e 
matriz detrítica (5,88%), pelos grãos, cimento 
e pseudomatriz (5,88%) e pelo cimento silicoso 
(5,88%). Apesar de a sílica ser o principal 
componente do cimento, ocorrem também 
constituintes carbonáticos representados por 
dolomita (5%), calcita/dolomita/ankerita (6%), 
pseudomatriz glauconítica (2%), O-OH de Fe 
na forma de hematita/goetita (2%) e mais 
raramente por beraunita que é um fosfato de Fe.

Na Tabela XXI.05 são apresentadas 
algumas características morfológicas dos 
grãos das amostras estudadas, como grau 
de arredondamento, esfericidade, tipos de 
contato e arranjo da fábrica como suporte e 
empacotamento. A mineralogia das amostras 
classificadas como sublitarenito é formada pelos 
seguintes constituintes primários e diagenéticos.
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Figura XXI.32 - Afloramento de arenito laminado e maciço na estação BM-003.

Figura XXI.33 - A) Afloramento em blocos métricos da estação BM-09, B) Blocos de arenito em drenagem 
efêmera na estação BM-14, C) Arenito cinza claro, fino a muito fino, laminado, na estação BM-21, D) Lajedo 
de arenito na estação BM-73. N.A. - não analisado.
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Constituintes primários: quartzo 
monocristalino monominerálico, fragmento 
de rocha vulcânica indiferenciada afanítica, 
fragmento de rocha indiferenciada, fragmentos 
de rocha indiferenciada formada por matriz 
muito fina e terrígenos, fragmento de rocha 
sedimentar (arenito muito fino – com grãos 
suportados por matriz indiferenciada), 
fragmento de rocha sedimentar (siltito), 
glauconita monominerálico, chert detrítico, 
plagioclásio detrítico indiferenciado, 
microclina detrítico monominerálico com 
geminação múltipla cruzada, feldspato 
detrítico monominerálico indiferenciado, 
quartzo detrítico policristalino, matriz detrítica 
siliciclástica e zircão monominerálico, turmalina 
monominerálico, turmalina prismática inclusa 
em grão de quartzo, monazita monominerálico, 
granada detrítica dodecaédrica monominerálico, 
mineral pesado indiferenciado, pseudomatriz 
muito fina argilizada/glauconítica, oóide 
formado a partir de núcleos terrígenos e líticos, 
oncóide glauconítico, todos ocorrem em menor 
proporção. Cutículas argilosas indiferenciadas 
são pré compactacionais, pois as evidências 
mostram que estas foram geradas antes do 
empacotamento final da rocha.

Constituintes diagenéticos: são formados 
principalmente por sobrecrescimento 
de quartzo descontínuos que estão bem 
marcados por linha de sujeira e/ou delgada 
cutícula de óxido-hidróxido de ferro, cutícula 
de argila indiferenciada descontinua cobrindo 
quartzo monocristalino e policristalino, 
sobrecrescimento de quartzo descontínuos 
formando junções tríplices, sobrecrescimento 
de quartzo contínuo cobrindo grãos de quartzo, 
dolomita/calcita em franja e pirita framboidal 
desenvolvidas sobre fragmentos de rocha 

sedimentares, argila diagenética e limonita 
substituindo grãos de glauconita, minerais 
opacos microcristalinos indiferenciados 
(gerados a partir da oxidação do Fe presente 
na estrutura da glauconita?), minerais 
diagenéticos indiferenciados, constituinte 
indiferenciado substituindo glauconita 
(colofana?), cutículas de argila indiferenciada 
cobrindo descontinuamente e continuamente 
grãos de quartzo e glauconita, cimento 
silicoso preenchendo porosidade intergranular, 
beraunita fibro radiada preenchendo porosidade 
intergranular e poro de fratura, beraunita 
substituindo glauconita, beraunita fibroradiado 
substituindo constituinte indiferenciado 
e preenchendo poro indiferenciado, 
constituinte diagenético indiferenciado 
substituindo grãos primários indiferenciados, 
bioclasto indiferenciado (possivelmente 
crinóide ou ecnoderma) substituído 
por constituinte indiferenciado, mineral 
diagenético fibroradiado indiferenciado, sílica 
criptocristalina microcristalina, raros minerais 
de Fe e Ti indiferenciados, traços de rutilo 
detrítico monocristalinos, dolomita blocosa 
intergranular substituindo constituinte primário 
(ortoclásio), pseudomatriz indiferenciada, 
pellets glauconíticos totalmente substituídos 
por argila e limonita, sendo substituída por 
calcita/dolomita-ankerita.

Porosidade: A porosidade descrita é a 
móldica e pode ter sido gerada por dissolução 
de constituintes primários e diagenéticos 
indiferenciados. Nas figuras XXI.34 a 
XXI.41 estão representados boa parte 
dos constituintes primários, constituintes 
diagenéticos e porosidade, os quais evidenciam 
sua localização e relações paragenéticas.
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Figura XXI.34 - A) Grãos de glauconita e cutículas de argila diagenética encobrindo grãos de quartzo e chert; B) 
Sobrecrescimentos de quartzo marcado por linha de sujeira aderida na superfície do grão; C) Grão de glauconita 
na parte superior sendo substituído e abaixo totalmente substituído; D) Grãos de glauconita esmagados 
por evento compactacional leve; E) Cristais fibroradiados de beraunita diagenética; F) Sobrecrescimento de 
quartzo obliterando porosidade primária.
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Figura XXI.35 - A) Grãos de glauconita esmagado pela compactação mecânica; B) Grão de chert sendo 
substituídos por argila glauconítica; C) e D) Aspectos do arcabouço mostrando a distribuição dos grãos de 
tamanho areia grossa e fragmento de rocha sedimentar – quartzarenito; E) Fragmento de rocha e quartzo 
policristalino; F) Cutículas de argila indiferenciada descontínua.
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Figura XXI.36 - A) Bioclasto indiferenciado substituído por constituinte indiferenciado; B) Sílica diagenética 
recristalizada substituindo bioclasto indiferenciado; C) Grão de zircão e turmalina suportado pelo cimento 
silicoso e grãos de quartzo; D) Grãos de chert e fragmento de rocha indiferenciado; E) Aspecto geral do 
arcabouço mostrando distribuição dos grãos e constituintes substitutivos da glauconita; F) Grão de glauconita 
sendo substituída por beraunita fibroradiado microcristalina.
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Figura XXI.37 - A) Distribuição dos grãos de quartzo, glauconita e sua fase substitutiva; B) Grãos de glauconita 
arredondado com franjas de constituinte indiferenciado; C e D) Pseudomatriz argilizada e pseudomatriz 
glauconítica, geradas durante evento compactacional; E) Sobrecrescimentos de quartzo e cimento silicoso 
(seta amarela); F) Fragmento de rocha sedimentar subarredondado (fragmento de quartzarenito fino a muito 
fino).
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Figura XXI.38 - A) Aspecto do arcabouço mostrando a distribuição entre grãos detríticos e grãos glauconita 
substituídos por constituinte indiferenciados; B) Filme de óxido hidróxido de Fe encobrindo grão de quartzo; 
C) Cristais fibroradiados de beraunita e calcedônia diagenética; D) Segunda fase de crescimentos de cristais 
fibroradiados de beraunita diagenética; E) Grãos de glauconita parcialmente e totalmente substituído por 
constituinte diagenético indiferenciado; F) Sobrecrescimentos e cimentação por quartzo diagenético e 
cimento carbonático (seta amarela).
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Figura XXI.39 - A) Fase diagenética indiferenciada substitutiva da glauconita; B) Grão remanescente de 
glauconita; C) Grão de glauconita sendo substituídos por constituinte diagenético indiferenciado (colofana 
ou limonita); D) Grão de glauconita sendo substituído por beraunita; E) Grão de plagioclásio indiferenciado 
sendo substituído por constituinte diagenético indiferenciado; F) Óxido de Fe cobrindo mineral diagenético 
fibroradiado.
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Figura XXI.40 - A e B) Aspecto do arcabouço mostrando a distribuição entre grãos detríticos e grãos glauconita 
substituídos por constituintes indiferenciados, bem como porosidade móldica; C) Grãos de glauconita em 
fase de substituição; D) Cutículas contínuas cobrindo grãos de quartzo; E) Fragmento de rocha sedimentar 
com matriz glauconítica; F) Fragmentos de oóides e oncóides amalgamados.
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Figura XXI.41 - A) Aspecto geral do arcabouço, mostrando a distribuição dos grãos de glauconita limonitizados 
e o arranjo do empacotamento; B) Porosidade intragranular e móldica gerada pela dissolução de constituinte 
indiferenciado; C) Calcita/dolomita preenchendo porosidade secundária; D) Fragmento de rocha sedimentar 
com grãos suportados por matriz indiferenciada; E) Grão de glauconita sendo substituído por dolomita/
ankerita; F) Dolomita blocosa, substituindo constituinte primário encoberto por cutículas limonitizadas.
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XXI.4.2.4.3 - Subarcóseo e Subarcóseo 
glauconítico – Sba e SbaG

As principais exposições apresentam 
atitudes NW-SE e NE-SW, ocorrem como blocos, 
matacões, lajedos em margem de igarapé, 
intercalações com arenito/argilito, arenito/siltito 
e arenito/folhelho. Algumas destas exposições 
como a BM-004 medem até 50 m de extensão, 
seus litotipos se apresentam coesos (cimentados 
por Si e O-OH de Fe), friáveis, exibem estrutura 
maciça, bem como laminação plano-paralela e 
estratificação cruzada tabular de baixo ângulo. 
Em alguns pontos onde foi possível medir as 

paleocorrentes o sentido foi 40ºAz e 90ºAz, BM-
080 e BM-016, respectivamente. A cor varia de 
creme claro a branco, tons de cinza, esverdeada 
possivelmente devido à ocorrência de glauconita 
e avermelhadas devido ao intemperismo (Figura 

XXI.42).

Os litotipos comuns identificados 
em campo foram arenito fino a muito fino, 
intercalação de arenito/siltito, arenito/folhelho 
e arenito/pelito maciço. Grãos de areia média 
foram observados disseminados no arenito. 
Seus grãos apresentam morfologia subangular 
a subarredondada e esfericidade média a 

As análises químicas para esta litofácies 
indicam que os teores de P2O5 atingem até 
4,06%. A maior parte das amostras analisadas 
(total de 10) com teores entre 0,02% a 3,04% 
estão na área situada a margem direita do rio 
Jatuarana, enquanto que apenas três estão na 
margem esquerda, cujos teores variam de 0,53% 
a 4,06% de P2O5. Os resultados obtidos dentro 
destes intervalos de teores estão diretamente 
relacionados à substituição de glauconita por 

colofana, possivelmente devido a eodiagênese 
marinha rasa em ambiente nerítico na Zona 
Fótica com limiar entre Subzona Eufótica-
Disfótica. Entretanto a ocorrência de beraunita 
(fosfato de Fe), não está ligada geneticamente 
ao ambiente marinho, mais sim a processos 
supergênicos que envolvi tanto o ferro da 
glauconita quanto o fosfato da colofana, em 
condições de eodiagênese continental meteórica 
sob clima úmido.

Figura XXI.42 - Exposição de camada de arenito ao longo da margem esquerda do rio Jatuarana. Notar que 
na base as camadas de rocha estão fortemente oxidadas.
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moderadamente selecionada. Nota-se que parte 
das rochas se apresenta silicificada, enquanto 
a outra se apresenta friável com bordas de 
alteração ferruginosa em tons de vermelho e 
branco.

As principais características petrográficas 
indicam que o subarcóseo apresenta estrutura 
maciça, laminação plano-paralela, cruzada de 
baixo ângulo e cruzada tabular. A rocha apresenta 
grãos mal a moderadamente e moderadamente 
a bem selecionados, variando de areia muito 
fina a areia grossa em geral na parte onde é 
maciça. Os grãos que constituem esta rocha 
apresentam características morfológicas entre 
subarredondados a subangular com esfericidade 
média a baixa e raramente alta, bem como 
empacotamento predominantemente 
heterogêneo, além de contatos bem marcados. 

Na tabela XXI.6 são apresentadas 
características morfológicas dos grãos como 
grau de arredondamento, esfericidade, tipos 
de contato e arranjo da fábrica - suporte e 
empacotamento.

Constituintes Primários: Os principais 
constituintes primários são o quartzo 
monocristalino com extinção abrupta e 
ligeiramente ondulada; quartzo policristalino 
formado por cristais muito pequenos e de 
tamanho irregulares; glauconita ocorre como 
grãos subarredondados de tamanho areia fina, 
esverdeados, dispersos no arcabouço, sendo 
substituídos por O-OH de Fe indiferenciados; 
chert detrítico criptocristalino/microcristalino 
subarredondados a subangulares; plagioclásio 
indiferenciado, sendo alguns encobertos por 
cutículas argilosas e óxido de ferro; plagioclásio 
geminado (com geminação albita carlsbad 
e periclina); microclina com geminação 
polissintética ou múltipla cruzada; muscovita 
na forma de lamelas muito finas; oncóide sendo 
substituído por material glauconítico; matriz 

detrítica indiferenciada e matriz siliciclástica 
lamosa; fragmento de rocha indiferenciado, fino 
a muito fino, com  sua localização no arcabouço 
como constituinte intrabacial, de coloração 
entre o marrom ao castanho claro (o fragmento 
de rocha sedimentar pode tratar-se de um 
siltito ou quartzarenito muito fino de coloração 
castanho claro); possíveis fragmentos de rocha 
vulcânica indiferenciada foram interpretados a 
partir de matriz afanítica com cristais dispersos. 
Os minerais pesados que ocorrem disseminados 
nesta rocha é o zircão monominerálico, com 
grãos íntegros e fraturados cobertos ou não 
por cutículas de argila; turmalina detrítica com 
grãos subarredondados, coloração castanho 
claro a levemente esverdeada e com inclusões 
de minerais indiferenciados; rutilo detrítico 
monocristalino, vermelho claro a escuro, 
subarredondado e levemente fraturado; rara 
granada dodecaédrica incolor a translúcida foi 
identificada, porém não foi possível afirmar sua 
variedade.

Constituintes Diagenéticos: Os principais 
constituintes diagenéticos são cimento silicoso 
na forma de sobrecrescimentos de quartzo 
sintaxial que se desenvolveram principalmente 
a partir de grãos de quartzo detrítico, bem 
como raramente a partir de feldspatos; 
cimento ferruginoso castanho a preto formado 
possivelmente por limonita/hematita, o qual 
ocorre substituindo principalmente grãos de 
glauconita e matriz detrítica indiferenciada; 
cimento carbonático principalmente formado 
por dolomita/ankerita castanho claro a marrom/
laranjado preenchendo poro, dolomita/
calcita castanho claro preenchendo poro e 
substituindo possivelmente grãos de feldspato; 
dolomita com hábito dente de cão crescendo 
em espaço poroso ou substituindo constituinte 
indiferenciado; dolomita/ankerita e calcita/
dolomita substituindo oóide, bioclasto e 
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fragmentos bioclásticos indiferenciados; 
calcita e calcita/dolomita blocosa desenvolvida 
e preenchendo porosidade diagenética; 
constituinte diagenético indiferenciado é um 
dos componentes que ocorrem substituindo 
grãos de glauconita (podendo ser limonita ou 
colofana), bem como por vezes assume atitude 
de uma pseudomtriz. 

Cutículas argilosas indiferenciadas 
cobrindo descontinuamente/continuamente 
grãos de quartzo e demais constituintes do 
arcabouço são comuns. Estas são principalmente 
caoliníticas, porém cutículas glauconítica 
também foram observadas, tendo estas sido 
geradas durante evento sin compactacional 
(cutículas diretamente sobre grãos) a partir 
do esmagamento de grãos macios de 
glauconita. Este último mineral ocorre como 
grãos monocristalinos, são subarredondados 
a arredondados de cor geralmente verde 
claro, e castanho claro a escura em face 
dos processos de alteração regidos pela 
oxidação do Fe em sua estrutura cristalina. Em 
geral uma pequena parcela dos grãos pode 
estar limonitizadas, enquanto outros estão 
argilizados ou foram raramente transformados 
em pseudomatriz de cor verde a castanho 
claro durante o soterramento progressivo. 
Também ocorrem mineral fibroradiado, 
possivelmente beraunita, preenchendo 
pretéritos espaços porosos e/ou substituindo 
constituintes indiferenciados, calcedônia como 
fragmentos subangulares a subarredondados e 
apresenta hábito criptocristalino, plagioclásio 
diagenético sobrecrescido a partir de núcleos 
silicoso e glauconítico, beraunita identificada 
primeiramente por difração de raios X, com hábito 
fibroradiado de coloração verde/castanho a 
verde/amarelo com tons laranjado, substituindo 
principalmente grãos de glauconita,  cutículas 
de óxido-hidróxido de Fe indiferenciados 

encobrindo descontinuamente constituintes 
primários supramencionados,  minerais de Fe 
e Ti indiferenciados como cristais discretos 
substituindo constituintes indiferenciados e em 
pretéritos poros, intraclastos indiferenciados, 
por vezes macios, em sua maioria totalmente 
argilizados e raramente em fase de substituição.

Porosidade: As porosidades observadas 
foram a móldica, intragranular e intergranular. 
Estas tem sua origem relacionada à geração 
de fluídos ácidos que afetaram grãos instáveis 
indiferenciados, ou possivelmente, grãos de 
plagioclásio. Os poros móldicos ainda exibem 
morfologia dos grãos que o precederam, assim 
como os espaços vazios entre os grãos que 
não foram obliterados. De outo modo os poros 
intergranulares ainda preservam parte da 
estrutura dos grãos em fase de dissolução.

As análises químicas para a litofácies 
subarcóseo, indica teores de P2O5 entre 0,07% 
a 5,48% (16 amostras), enquanto que para a 
litofácies subarcóseo glauconítico os teores de 
P2O5 variam entre 0,67% a 1,93% (3 amostras). 
No primeiro grupo destacam-se as amostras 
com seus respectivos teores de P2O5: BM-R-67B 
(5,48%), BM-R-43 (4,58%), BM-R-80A (2,01%), 
BM-R-56 (1,95%) e MN-R-27 (1,90%). No 
segundo grupo ocorrem apenas duas amostras 
com seus respectivos teores de P2O5: MN-R-
52B (1,93%) e MN-R-39 (1,44%). Os teores das 
demais amostram podem ser consultadas na 
tabela XXI.3.

Para estas litofácies se oberva que os teores 
de P2O5 estão intimamente relacionados aos 
minerais glauconita e colofano, com beraunita 
subordinada. Esta relação é decorrente da 
substituição da glauconita por colofana, em 
condições de eodiagênese marinha rasa na Zona 
Fótica. Por outro lado, mesmo restrito a duas 
amostras, a ocorrência de beraunita (fosfato de 
Fe), está geneticamente relacionada a processos 
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supergênicos em condições de eodiagênese 
continental meteórica sob clima úmido, devido 
a substituição da glauconita.

Nas figuras XXI.43 a XXI.49 estão 

representados boa parte dos constituintes 
primários, constituintes diagenéticos e 
porosidade, onde constam também sua 
localização e relações paragenéticas.
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Figura XXI.43 - Micrografias mostrando arcabouço de um subarcóseo na estação BM-R-04. A) Aspecto 
geral do arcabouço mostrando distribuição dos grãos de glauconita e suas fases substituídas; B) Grãos de 
constituintes diagenéticos substituindo a glauconita e cutículas de argila diagenética encobrindo grãos de 
quartzo; C) Sobrecrescimento de quartzo; D) Grão de zircão subarredondado; E e F) Cristais de beraunita 
recristalizada exibindo morfologia fibro radiada.
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Figura XXI.44 - Micrografias mostrando arcabouço de um subarcóseo na estação BM-R-04. A) Aspecto 
geral do arcabouço mostrando distribuição dos grãos de constituintes substitutivos da glauconita; B) Grãos 
de constituintes diagenéticos substituindo a glauconita e cutículas de argila diagenética encobrindo grãos 
de quartzo, marcando o limite grão cimento; C) Grão de glauconita íntegro; D) Grãos de plagioclásio 
geminados e indiferenciados; E) Filme de óxido-hidróxido de Fe marcando o limite dos grãos com o cimento/
sobrecrescimento; F) Grão de microclina arredondada com geminação múltipla cruzada.
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Figura XXI.45 - Micrografias mostrando arcabouço de um subarcóseo na estação BM-R-046B. A) Aspecto geral 
do arcabouço mostrando distribuição dos grãos de constituintes substitutivos da glauconita; B) Fragmento 
de rocha sedimentar – quartzarenito; C) Grãos de glauconita esverdeado, grãos de constituintes diagenéticos 
substituindo a glauconita em marrom claro (colofano) e cutículas de argila diagenética encobrindo grãos de 
quartzo, marcando o limite grão cimento; D) Mineral fibroradiado indiferenciado atuando como cimento no 
fragmento de rocha sedimentar; E) Contato grão/sobrecrescimento e sobrecrescimento/sobrecrescimento; 
F) Fragmentos de rocha indiferenciados.
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Figura XXI.46 - Micrografias mostrando arcabouço de um subarcóseo na estação BM-R-43. A) Aspecto geral 
do arcabouço em nicóis paralelos e cruzados mostrando o empacotamento do arcabouço; B) Dolomita/calcita 
substituindo glauconita; C) Microclina detrítica com geminação; D) Calcedônia recristalizada, substituindo grão 
de chert detrítico; E) Dolomita/ankerita recristalizada; F) Cristais cúbicos de pirita diagenética substituindo, 
possivelmente, dolomita ferrosa.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

1132

Figura XXI.47 - Micrografias mostrando arcabouço de um subarcóseo na estação BM-R-56. A e B) Porosidade 
móldica gerada por dissolução de grãos indiferenciados instáveis; C e D) Cristais de calcedônia diagenética 
substituindo grãos detríticos de chert; E) Linhas de crescimento de quartzo diagenético desenvolvido em poro 
intergranular e F) Grãos de plagioclásio detrítico euhedral.
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Figura XXI.48 - Micrografias mostrando arcabouço de um subarcóseo na estação BM-R-62B. A) Aspecto do 
arcabouço mostrando a proporção entre grãos detríticos e grãos de glauconita substituídos por constituinte 
indiferenciados (possivelmente colofana); B) Oóide glauconítico substituído gerado a partir de núcleo 
siliciclástico, bem como porosidade intragranular e móldica; C) Sobrecrescimento de quartzo em grão de 
quartzo; D) Recristalização de sílica diagenética a partir de grão detrítico de chert; E e F) Turmalina e zircão 
detríticos, subarredondados com esfericidade média.
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Figura XXI.49 - Micrografias mostrando arcabouço de um subarcóseo na estação BM-R-80B. A) Aspecto geral 
do arcabouço, mostrando a distribuição dos grãos média a grosso, suportado pelo cimento de óxido-hidróxido 
de Fe; B) Grãos de zircão e lamela de muscovita; C) Grão de glauconita sendo substituído por constituinte 
diagenético indiferenciado; D) Cristais de minerais de Fe e Ti diagenéticos; E) Grão arredondado de turmalina; 
F) Sobrecrescimento de plagioclásio diagenético.
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XXI.4.2.4.4 - Arcóseo Lítico e Litarenito - ArL e Ltr

As principais exposições ocorrem como 
blocos (estação BM-R-88) e lajedos (MN-R-22) 
ao longo da linha de amostragem e na margem 
esquerda do Rio Jatuarana, respectivamente. 
Estes dois litotipos são formados por arenito 
em tonalidades que variam do marrom ao 
vermelho, granulação fina a muito fina, 
estando manchado por óxido hidróxido de Fe. 
A estação MN-022 mede até 10m de extensão, 
seu litotipo se apresenta coeso, cimentado, 
maciço e localmente friável. A estação BM-088 
exibe disposição de blocos por cerca de 10m 
de extensão e sua principal característica é a 
presença de O-OH de Fe como cimento (arenito 
ferruginoso) (Figuras XXI.50 e XXI.51).

Figura XXI.50 - Afloramento de arenito marrom a 
avermelhado, constituído por granulação fina a 
muito fina, a margem esquerda do rio Jatuarana. 
Estação MN-022.

Figura XXI.51 - Arenito marrom, granulação média, 
cimentado por óxido-hidróxido de ferro, textura 
maciça e friável. Estação BM-088.

As principais características petrográficas 
indicam que o arcóseo lítico apresenta estrutura 
maciça, arcabouço caótico suportado pelos 
grãos e pelo cimento. A granulometria varia 
areia fina a muito fina, subarredondado a 
subangular, moderadamente selecionado, com 
esfericidade média a baixa e raramente alta, bem 
como empacotamento predominantemente 
heterogêneo e contatos bem marcados. 

O litarenito apresenta estrutura maciça, 
arcabouço suportado pelo cimento ferruginoso 
e subordinadamente silicoso. A granulometria 
varia de média a grossa, são subarredondados 
a subangulares, moderadamente selecionados e 
esfericidade média. 

Constituintes Primários: Arcóseo lítico 
- quartzo monocristalino com extinção 
ondulante e ligeiramente abrupta; quartzo 
policristalino com micro cristais extinguindo 
abruptamente; lamelas de muscovita ocorrem 
disseminadas e às vezes deformadas pela 
compactação mecânica; microclínio assim 
como os grãos de plagioclásio (labradorita e 
oligoclásio) encontram-se maclados e em fase 
de substituição; grãos de chert são de tamanhos 
variados e apresentam manchas disseminadas 
de óxido-hidróxido de Fe; extraclastos macios 
indiferenciados levemente compactados e em 
fase de substituição; os principais minerais 
pesados que ocorre neste litotipo são o zircão 
monominerálico, com grãos íntegros, fraturados 
e o rutilo detrítico monocristalino, vermelho 
claro a escuro, subarredondado e levemente 
fraturado. Litarenito – o quartzo monocristalino 
com extinção ondulante e indiferenciada, 
bem como quartzo policristalino formado por 
micro cristais com extinção abrupta; fragmento 
de rocha sedimentar e rocha vulcânica são 
indiferenciados, pois não apresentaram 
tamanho de seus constituintes que permitissem 
diagnósticos claros; fragmento de calcedônia 
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com figura criptocristalina.
Constituintes Diagenéticos: Arcóseo lítico 

– limonita gerada a partir da alteração parcial 
e total da glauconita os quais apresentam 
tons esverdeados a verde amarelada, 
heterogêneo, argilizados (argila indiferenciada), 
subarredondados a arredondados e por 
vezes deformado, devido à compactação 
mecânica; calcita, dolomita e dolomita/
ankerita crescendo internamente em poros, 
estas últimas com morfologia romboédrica 
indicando recristalização, entretanto outros 
destes constituintes ocorrem substituindo 
microclina e plagioclásio; óxido-hidróxido de 
ferro que encobre parte dos constituintes é 
produto da reação do Fe contido na glauconita 
com a água meteórica que adentrou a rocha 
quando esta ainda estava porosa. Litarenito 
– cutículas de argila formadas possivelmente 
por infiltração mecânica, antes da cimentação 
e sobrecrescimentos de quartzo, os quais 
posteriormente foram dissolvidos parcialmente 
e que devido também exumação da rocha, 
favoreceu a precipitação de óxido hidróxido de 
ferro.

Porosidade: Não houve registros de 
porosidade, entretanto sabe-se que estas 
foram obliteradas por eventos compactacionais 
leves com posterior cimentação por cimento 
carbonático, silicoso e ferruginoso.

Análises químicas indicam que estes dois 
litotipos apresentam teores muito baixos (<0,2%) 

de P2O5, o que é corroborado pelo arcabouço da 
rocha, constitutuida por uma parcela significativa 
de fragmentos líticos. Apesar do mesmo 
contexto sedimentar dos demais litotipos, estas 
rochas não apresentam teor significativo de P2O5 
por causa da ausência de glauconita e por estar 
submetida a ambiente diagenético continental 
meteórico sob clima úmido. Na figura XXI.52 são 
exibidas algumas características do arcabouço, 
bem como as relações entre constituintes 
primários e diagenéticos.

XXI.4.2.4.5 - Crosta laterítica ferruginosa e ferro-
fosfática – Cfe e CFeP

Na margem esquerda do rio Jatuarana 
não foram evidenciadas amostras de crostas 
lateríticas, entretanto, na margem direita, ao 
adentrar a área alvo, foram identificadas nove 
ocorrências de laterita, referentes às amostras 
BM-R-010, BM-R-026, BM-R-038, BM-R-048, 
BM-R-058, BM-R-063, BM-R-064, BM-R-065 e 
BM-R-067 (Figuras XXI.53 e XXI.54).

Crosta Laterítica Ferruginosa – predominam 
na forma de blocos, matacões e raramente in 
situ. Suas principais características indica dureza 
moderada a alta ao toque do martelo, porém 
notam-se partes friáveis. Apresentam tons de cor 
vermelho sangue, carmim, marrom a marrom 
escuro, laranjado, e apresentam manchas creme 
claro a ocre e creme a rosado.
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Figura XXI.52 - Micrografias mostrando arcabouço de litarenito encontrado na estação BM-R-88. A) Aspecto 
geral do arcabouço, mostrando a distribuição dos grãos média a grosso, suportado pelo cimento de óxido-
hidróxido de Fe; B) Sobrecrescimento de quartzo marcado por vento pré e pós-cimentação de ferruginosa; 
C e D) Detalhe de fragmento de rocha sedimentar em nicóis paralelos e cruzados; E) Fragmento de rocha 
possivelmente plutônica indiferenciado – nicóis cruzados; F) Fragmento de rocha possivelmente vulcânica 
indiferenciado – nicóis cruzados.
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Figura XXI.53 - Crosta laterítica ferruginosa. A) Textura protonodular a maciça e localmente cavernosa 
– apresenta filmes de goethita nos protonódulos (amostra BM-R-10); B) Nódulos maciços e raramente 
laminados internamente - medem aproximadamente 2,5 cm, suportados por matriz arenosa (amostra BM-R-
26); C) Nódulos ferruginosos constituído por areia fina e cimentado por óxido-hidróxido de Fe, envolvidos por 
filmes de goethita (amostra BM-R-38); D a F) Blocos e matacões de crosta ferruginosa nodular – nódulos de 
até 4 cm envoltos por filmes de goethita, é raramente cavernosa e suportada por matriz argilo areno siltosa 
(amostra BM-R-48).
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Figura XXI.54 - Crosta laterítica ferruginosa. A) Nódulos ferruginosos possivelmente gerados a partir de arenito. 
(Apresenta matriz argilosa com areia fina a média disseminada (amostra BM-R-58); B e C) Crosta protonodular 
com filmes de goethita, suportada pelo cimento com areia fina disseminada (amostra BM-R-63); D) Nódulos 
e protonódulos ferruginosos constituído por areia fina a média cimentada por óxido-hidróxido de Fe e matriz 
argilosa goetizada (amostra BM-R-64); E a F) Nódulos com alta concentração ferruginosa medindo até 3 cm, 
suportados por cimento ferruginoso e matriz arenosa constituída por areia média (amostra BM-R-65A).
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Texturalmente 45,5% são nodulares, 
18,2% cavernosas e os 36,3% restantes são 
protonodulares e raramente laminadas, 
associadas à textura maciça e nodular a 
protonodular. Alguns nódulos exibem aspecto 
de arenito ferruginoso que variam de 1 cm 
a 5 cm, estão envolvidos principalmente por 
filmes de goethita e localmente caulinita. Estes 
filmes podem atingir até 2 mm de espessura e 
apresentam tons de cor laranjado a amarelo e 
branco.

Apesar de a cimentação ser 
caracteristicamente ferruginosa, as crostas 
apresentam matriz constituída por areia 
fina a média, subarredondada a subangular, 
esfericidade média, moderadamente a mal e 
raramente bem selecionada. Devido à dissolução 
de constituintes instáveis indiferenciados 
pretéritos do protólito, bem como de quartzo, 
são observadas micro porosidades, as quais 
evoluem para cavernas. Na amostra BM-R-63 
algumas particularidades podem ser observadas 
como filme de goethita de cor laranjado e, 
possivelmente, gibsita em tons de cor creme 
claro. Entretanto na amostra BM-R-64 ocorre 
matriz argilosa goetizada, enquanto que na BM-
R-65 os nódulos concentram muito material 

Figura XXI.55 - Ocorrência in situ de costa laterítica ferruginoso-fosfática, cor preta com linhas laranjada 
(mineral fibroradiado), muito dura devido a alta concentração de Fe (amostra BM-R-67A).

ferruginoso (Figura XXI.54).
A amostra BM-R-67A apresentou uma 

característica particular em relação às demais 
amostras, pelo fato desta exibir estrutura 
laminada, na qual, foi observado mineral 
fibroradiado de origem supergênica. Junto a 
este também foi possível observar mineralogia 
corriqueira (hematita e goethita com hábito 
radiado a sub-radiado), típico de crostas 
lateríticas ferruginosas, referenciadas na 
literatura como imaturas (Figura XXI.55).

Petrograficamente a rocha apresenta 
estrutura caótica, formada por granulometria 
muito fina a silte/argila, cor marrom escuro 
a amarelado/alaranjado. O quartzo é o único 
mineral siliciclástico com grãos areia muito 
fina a silte, subarredondados a subangular 
com esfericidade baixa a média, suportado 
pela matriz ferruginosa. Os principais minerais 
diagenéticos são hematita que ocorre como 
uma massa vermelha escura, goethita exibe 
hábito fibroradiado curto de cor vermelho 
sangue, substituindo hematita. Há também 
outro mineral indiferenciado que exibe hábito 
fibroradiado, cujos cristais são longos com 
variação de cor entre o verde claro ao amarelado 
e amarelo claro ao avermelhado (Figura XXI.56).
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Figura XXI.56 - A) Amostra em corte com níveis de mineral fibroradiado (cor creme a laranjado). As 
laminações escuras são de hematita-goethita (nível enriquecido em Fe); B) Detalhe de mineral fibroradiado 
(marrom escuro) encobrindo mineral fibroradiado indiferenciado (cor alaranjado); C) Goethita fibroradiada 
(vermelho claro) substituindo hematita (vermelho escuro) fruto do processo de reidratação; D a F) Mineral 
indiferenciado, fibroradiado (verde claro-amarelado e amarelo claro-avermelhado) substituindo hematita 
e goethita.

A amostra BM-R-48 é uma crosta ferruginosa 
nodular, raramente cavernosa, que ocorre na 
forma de blocos e matacões, e suportada por 
matriz argilo areno siltosa. Seus nódulos medem 
até 4 cm e estão envoltos por filmes de goethita. 

Para solucionar o problema relacionado à 
mineralógia foi realizada análise por difração 
de raios X (DRX) em modo total, que confirmou 
a ocorrência de caulinita, quartzo, goethita e 
hematita (Figura XXI.57).
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Figura XXI.57 - A) Difratograma realizado no modo total em amostra de crosta ferruginosa nodular. K - caulinita, 
G - goethita, Q - quartzo e H - hematita; B) Análise de DRX pontual em mineral fibroradiado identificou o 
mineral beraunita - fosfato de ferro hidratado. Reflexão não identificada (?).

Por outro lado a amostra BM-R-67A 
apresenta estrutura laminada com cavidades 
geradas por dissolução de minerais instáveis, 
além de minerais diagenéticos fibroradiados 
de cor creme a laranjado e cristais com brilho 
metálico a iridiscente, possivelmente, formando 
minério de Fe (hematita). Análises por difração 
de raios X (DRX), pontual nesta amostra, 

identificou que o mineral creme a laranjado, 
fibroradiado, trata-se da beraunita - fosfato de 
ferro hidratado, o qual ocorre como produto da 
alteração e recristalização em minérios de Fe 
(Figura XXI.58). A análise química nesta amostra 
corrobora a presença de fosfato com teor da 
ordem de 10,97% de P2O5, valor este muito 
acima da média crustal.
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Figura XXI.58 - A) Amostra de crosta mostrando nível de mineral fibroradiado de cor marrom a castanho. 
B) Difratograma mostrando os principais planos de reflexões da beraunita que se desenvolveu em níveis 
específicos de crosta laterítica. Beraunita (Bn) é um fosfato de ferro hidratado indicado pela seta amarela. (?) 
Reflexão não identificada.

XXI.4.3 - Correlação de Perfis

Devido às dificuldades de se encontrar 
afloramentos completos, foi necessário realizar 
seções verticais de forma composta, sempre 
buscando uma camada guia que pudesse ser 
rastreada onde quer que ela ocorra na área alvo.

Desta forma, a partir do limite central da área 
alvo rumo a NE, foram confeccionados perfis 
referentes às estações BM-001 a 004, BM-006 

e BM-009, os quais apresentam espessura entre 
2m a 17m. O primeiro é composto da base para 
o topo pelas litofácies Arl – argilito laminado, 
Am – arenito maciço, Sm – siltito maciço, Arm 
– argilito maciço e Arl – argilito laminado. No 
perfil BM-002, além das litofácies Am, Sl, e 
Sm, ocorre a litofácies Ag que corresponde ao 
arenito glauconítico ou com glauconita. Os perfis 
que vão do BM-003 ao BM-009, apresentam 
litofácies correspondentes ao arenito (Al – 
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arenito laminado, Am- arenito maciço e Ag – 
arenito glauconítico ou com glauconita), argilito 
(Arl – argilito laminado, Arm - argilito maciço) e 
siltito (Sl – siltito laminado, Sm – siltito maciço).

A base do perfil BM-001, entre 0 e 4m 
é composta basicamente por argilito e não 
apresentou correlação com os demais perfis, 
assim com o primeiro metro do perfil BM-
002, que é composto por arenito glauconítico. 
Entretanto, todos os perfis estão correlacionados 
por uma camada de arenito com baixo ou 
nenhum teor de glauconita, o qual pode ser 
rastreado ao logo da seção. Acima da camada 
escolhida como datum, os dois primeiros perfis 
estão correlacionados por uma camada de siltito 
que desaparece lateralmente, provavelmente 
por ser interdigitado com o argilito, antes de 
atingir o topo do perfil BM-004, que é formado 
por este último litotipo.

Os perfis BM-006 e BM-009 em sua base 
apresentam correlações bem marcadas entre 
camadas de siltito e arenito glauconítico. 
A respeito desta última camada não foram 

encontradas evidências de sua ocorrência 
para o centro da seção, o que sugere provável 
mudança na sequência deposicional. No setor 
intermediário e topo do perfil BM-006 ocorrem 
camadas de quartzarenito descontínuas 
lateralmente, separadas por 4m de argilito.

A SW do centro da área alvo, apesar de não 
haver perfis verticais, também foi confeccionada 
uma seção com base nas informações geradas 
pelas estações MN-048 a MN-051. Nas estações 
MN-048 a MN-050 ocorre apenas cobertura 
argilosa, provavelmente residual, gerada pelo 
intemperismo das rochas situadas abaixo. 
Entretanto, a aproximadamente 150m das 
estações MN-050 e MN-051, ocorrem blocos de 
siltito e arenito glauconítico, respectivamente, o 
que sugere a possibilidade de haver continuidade 
destes litotipos abaixo da cobertura.

As figuras XXI.59 e XXI.60 apresentam modelos 
interpretativos, bem como a disposição dos perfis 
e suas prováveis correlações, principalmente as 
mais promissoras para o objeto deste estudo.
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XXI.4.4 - Mapa Litológico

O mapa litológico foi confeccionado 
a partir da fusão entre imagens de modelo 
digital de terreno (MDT) relevo topográfico 
SRTM, sombreado, com fonte luminosa na 
posição de 135º Az, 35 º de inclinação, e 
imagem aerogeofísica gamaespectométrica 
de composição ternária em falsa cor RGB, 
constituída com os canais K, eTh e eU (CPRM, 
2010) (Figuras XXI.61 e XXI.62). Por outro lado 
a interpretação dos produtos aeromagnéticos 
e aerogamaespectrométricos resultou em um 
mapa geofísico com ampla resposta ao canal 
de K e Th, bem como possibilitou a visualização 
de anomalias magnéticas que podem estar 
relacionadas a diques.

A partir da imagem obtida pela fusão, 
associada às descrições de campo, confecção 
e interpretação de seções e perfis geológicos, 
descrição e interpretação de seções delgadas, 
se verificou que as rochas deste setor da bacia 
do rio Jatuarana são basicamente produtos 
sedimentares, com variações de litofácies, 
distribuídas aleatoriamente.

Os resultados mostram que 
proporcionalmente os arenitos são os litótipos 
mais expressivos com 64% de representatividade 
em superfície, seguidos por crostas lateríticas 
(20%), siltito (11%), grauvaca lítica (3%) e argilito 
(2%). Ao norte da região, porém fora da área 
alvo, foi identificado por meio da interpretação 
de resposta espectral um provável corpo 
vulcânico ácido indiferenciado, que constitui 
provavelmente altos do embasamento na região 

de borda da bacia do Alto Tapajós.
Em relação ao grupo dos arenitos, 

predominam quartzarenitos com até 21,3%, 
subarcóseo com 17%, subarcóseo glauconítico 
com 8,5%, quartzarenito glauconítico com 
6,4%, sublitarenito com 4,2%, sublitarenito 
glauconítico com 3,2%, arcóseo lítico com 2,2% 
e litarenito com 1,1%. As crostas lateríticas 
ferruginosas são as mais expressivas com 19,1%, 
enquanto a crosta ferro-fosfática têm ocorrência 
pontual, correspondendo a 1%, contudo esta 
apresentou teor de 10,97% de P2O5. As rochas 
de granulação mais fina como siltito, grauvaca 
lítica e argilito não apresentam subdivisões e 
seus percentuais correspondem aos valores 
apresentados anteriormente.

Quanto à distribuição destes litotipos 
se observa amplamente a do quartzarenito e 
subarcóseo por toda área, enquanto que as 
crostas ferruginosas ocorrem mais ao norte e a 
ferro-fosfática isoladamente a noroeste da região. 
O subarcóseo, quartzarenito e sublitarenito, 
todos glauconíticos, ocorrem principalmente a 
sudoeste e restritamente a sul, centro e norte 
da região. O siltito ocorre dominantemente na 
parte leste e norte e restritamente no centro 
e a leste da área mapeada. Por outro lado, o 
sublitarenito é expressivo no centro do alvo 
estudado, tendendo para nordeste da área. 
Localmente a sul, centro e leste da região ocorre 
grauvaca lítica, a leste e sudeste arcóseo lítico, 
a leste e centro argilito e a leste da área apenas 
litarenito. Em anexo podem ser consultadas 
pranchas (fotos) de todas as amostras de rocha 
analisadas com seus respectivos teores de P2O5.
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Figura XXI.61 - Encarte geotectônico mostrando as compartimentações na região sudeste do estado do 
Amazonas.

Além dos aspectos litológicos foram 
interpretados lineamentos estruturais com forte 
tendência para direção NE-SW, secundariamente 
NW-SE e alguns com direção E-W. Estes 
lineamentos estão representando basicamente 
planos de fraturas, pois não foram observados 
na área, quaisquer indícios de movimentação 
de blocos. Entretanto alguns planos de fratura 

subverticais medidos em siltitos e restritamente 
em arenitos indicam direção N-S, E-W, N50oW, 
N35oW, N20oE, N45oE, N47oE, N52oE e N55oE. 
As anomalias magnéticas resultante da 
interpretação do sinal analítico também mostra 
padrão segundo as direções NE-SW, NW-SE e 
N-S.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

1149

Fi
gu

ra
 X

XI
.6

2 
- M

ap
a 

m
os

tr
an

do
 a

 v
ar

ia
çã

o 
lit

ol
óg

ic
a 

de
 a

re
ni

to
s,

 si
lti

to
s,

 a
rg

ili
to

 e
 c

ro
st

as
 la

te
ríti

ca
s.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

1150

XXI.4.5 -  Interpretação

Em algumas estações foi possível observar 
que os litotipos apresentavam laminação plano-
paralela, estratificação cruzada acanalada e 
estratificação cruzada tabular, que são estruturas 
relacionadas à deposição em ambientes fluviais 
e transicionais.

Interpretações sugerem que as fácies Al 
(arenito laminado) foram geradas em regime 
de fluxo superior com moderado suprimento 
de sedimentos; Aa (arenito com estratificação 
cruzada acanalada) gerados por migração de 
dunas subaquosas unidirecionais em canais 
meandrantes com regime de fluxo inferior; At 
(arenito com estratificação cruzada tabular) 
gerados por migração de barras ou dunas de 
cristas retas unidirecionais em regime de fluxo 
inferior dentro de canais; Am (arenito maciço) 
gerados por influxo gravitacional de sedimentos 
e deposição rápida; Ag (arenito com glauconita) 
depositados rapidamente em ambiente 
de shoreface, possivelmente, a partir do 
retrabalhamento mecânico de uma plataforma 
marinha rasa durante e pós evento regressivo.

As fácies sílticas constituídas por Sm (siltito 
maciço) foram provavelmente geradas por 
deposição em suspensão com eventual influxo 
trativo em ambiente de baixa energia e Sl (siltito 
laminado) gerada por deposição a partir de 
suspensão em ambiente de baixa energia. 

As fácies Arm (argilito maciço) foram 
provavelmente geradas por deposição de finos 
suspensos em ambiente de baixa energia com 
eventual influxo trativo; Arl (argilito laminado) 
foi gerada por deposição em ambiente suprido 
periodicamente por argilas em suspensão, 
possivelmente, no ambiente lagunar ou 
lacustre; Arb (argilito bioturbado) gerado por 
deposição a partir de suspensão com lamina 
d´agua espessa em ambiente lagunar ou 

lacustre, onde as estruturas foram degradadas 
a partir de atividade biogênica indiferenciada 
durante raseamento; Ard (argilito deformado/
convoluções) gerado a partir da deposição de 
argilas em suspensão com superimposição de 
sobrecarga e/ou atividade tectônica.

Devido à ausência de exposições contínuas 
verticais e lateralmente não foi possível 
aprofundar o estudo de fácies e suas associações, 
impossibilitando desta forma prever com 
segurança o tipo de ambiente deposicional em 
que as rochas da região do rio Jatuarana foram 
depositadas. Contudo, evidências diagenéticas 
observadas em seções delgadas dão pistas acerca 
do provável ambiente em que as rochas foram 
depositadas ou que estiveram submetidas.

Uma destas evidências está impressa no 
arcabouço das rochas, mostrando que houve 
rearranjo dos constituintes, por meio da 
compactação mecânica leve a moderada, a ponto 
de produzir contatos longos e eventualmente 
côncavo-convexos, permitindo também que 
grãos macios de glauconita fossem esmagados 
parcialmente, favorecendo a formação de 
cutícula de argila glauconítica descontínua que 
cobriu parcialmente a superfície dos grãos. 
As cutículas de argilas contínuas indicam que 
sua gênese está relacionada a condições pré-
compactacionais ou sin-deposicionais, bem 
como estas podem ter sido geradas quando o 
arcabouço ainda estava frouxo.

O desenvolvimento de cutículas de argila 
indiferenciada recobrindo grãos foi interrompido 
pelo desenvolvimento de sobrecrescimentos e 
crescimentos internos de quartzo, após evento 
compactacional. Após este evento pode ter 
ocorrido à substituição dos grãos de glauconita 
por constituintes diagenéticos indiferenciados, 
que podem ser provavelmente limonita ou 
colofana.

Tal evento também favoreceu o 
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esmagamento de grãos macios de glauconita e 
de constituintes diagenéticos indiferenciados, 
gerando pseudomatriz argilosa glauconítica 
e indiferenciada, respectivamente, causando 
ainda fraturamento mecânico de grãos rígidos 
gerando espaços que, posteriormente, foram 
preenchidos por sílica e beraunita - fosfato 
de ferro - identificada pela técnica de DRX. 
Este último mineral também ocorre como 
constituinte substitutivo da glauconita.

O principal efeito da pseudomatriz no 
arcabouço foi à redução da porosidade, por 
meio da obliteração dos poros e engolfamento 
de grãos do arcabouço. Isto sugere condições 
sin e pós compactacionais, que favoreceram 
a substituição dos grãos de glauconita por 
constituintes diagenéticos indiferenciados, 
provavelmente por limonita ou colofana. As 
evidências mostradas por meio de microscopia 
eletrônica de varredura da amostra SR-014, 
reforçam que o mineral substitutivo seja 
colofana, contudo sugere-se que seja realizado 
análises completas, por esse métodos nas 
amostras deste projeto.

Em situação rara, se verificou internamente 
nos grãos de glauconita o desenvolvimento de 
minerais opacos, cristais de rutilo e minerais 
de cor azul claro, identificado possivelmente 
como anatásio. A presença dos minerais de 
titânio demonstra ação de ambiente oxidante e 
corrobora a substituição de parte dos grãos de 
glauconita por limonita.

Em algumas amostras, cerca de 50% a 99% de 
toda glauconita foi substituída ou está em plena 
fase de substituição. No entanto, a substituição 
de glauconita por calcita e principalmente 
dolomita-ankerita, demonstra efeito gerado 
em ambiente eodiagênético e mesodiagenético 
marinho raso.

Cubos de pirita são caracteristicamente 
gerados em condições redutoras, bem como a 

pirita framboidal que está associada a ambiente 
marinho.

A presença de oncóide indica fonte supridora 
de sedimentos proximal e/ou com baixo grau 
de retrabalhamento de unidades próximas, 
entretanto, grãos de oóides sinalizam que houve 
retrabalhamento de unidades instaladas sobre 
uma planície marinha que possivelmente foram 
expostas por provável regressão marinha. 

Indícios petrográficos de condições marinhas 
atuando sobre as rochas estudadas faz referência 
a grãos de glauconita coberta por franjas, 
provavelmente de clorita.

Grãos de limonita outrora foram glauconita 
afetadas por condições oxidantes, entretanto 
alguns grãos ainda preservam relíquias do 
mineral pretérito. Tal processo pode ter sido 
desencadeado a partir da exposição da rocha, 
possivelmente durante telodiagênese.

Os principais modificadores da porosidade 
primária foram à compactação mecânica devido 
ao soterramento progressivo, crescimento 
e sobrecrescimento de quartzo em espaço 
intergranular (porosidade intragranular) e sobre 
grãos de quartzo, argilização de grãos macios, 
além de crescimento e cimentação carbonática.

A porosidade primária foi praticamente toda 
obliterada pelos eventos compactacionais, 
enquanto que a porosidade móldica atenta 
para o fato de haver também dissolução de 
constituintes indiferenciados, tanto de natureza 
primária, quanto diagenética. Isto demonstra 
que fluídos percolaram a rocha em uma nova 
fase diagenética, que foi interrompida por 
circunstâncias ainda não entendidas. Vale 
ressaltar que nem todos os pontos em azul, 
observados nas lâminas são porosidade, mais 
sim espaços gerados durante o processo fabril 
da seção delgada (estas foram descartadas da 
contagem efetiva dos poros).

A presença de cimento carbonático, calcita/
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dolomita blocosa e em cela, observados 
em algumas amostras, são resultante da 
precipitação destes em espaços gerados pela 
dissolução do cimento silicoso e de grãos 
instáveis. Esta relação é perfeitamente clara nas 
seções analisadas. Entretanto o processo de 
cimentação carbonática não foi finalizado em 
algumas amostras, deixando poros em aberto, 
razões estas ainda desconhecidas e fora dos 
registros petrográficos.

Os carbonatos identificados como dolomita/
ankerita são forte indicativos de influência 
diagenética marinha, principalmente por 
apresentarem hábito dente de cão.

A cimentação silicosa se desenvolveu em 
espaços intergranulares e, a partir de grãos 
de quartzo que funcionaram como núcleos de 
crescimentos contínuos e descontínuos.

O cimento silicoso é dominante em 
praticamente todas as variedades de rochas 
encontradas no alvo do rio Jatuarana. Este 
tipo de cimento ocorre que seja preenchendo 
poros, como sobrecrescimento e recristalizado 
na forma de sílica criptocristalina. Em algumas 
amostras o cimento silicoso foi parcialmente 
dissolvido, e sobre eles precipitou filmes de 
óxido-hidróxido de ferro. Não foram observados 
quaisquer indícios de dissolução total deste tipo 
de cimento.

A correlação destas informações possibilitou 
inferirmos que as rochas do alvo estudado 
estão relacionadas a cinco tipos de ambiente: 
eodiagênese e mesodiagênese, ambos 
continental e marinho, bem como telodiagênese 
relacionada  a eodiagênse continental e, 
mesodiagênese continental e marinha.. Abaixo 
segue síntese destes ambientes relacionada com 
o intervalo do teor de P2O5.

O primeiro grupo apresenta características de 
ambiente eodiagenético continental meteórico 
sob clima úmido (P2O5 = 0,11–10,97%), 

relacionado com: mesodiagênese continental 
rasa a profunda (P2O5 = 0,03%) e mesodiagênese 
marinho raso a profundo (P2O5 = 0,07%); 
eodiagênese continental meteórica (P2O5 = 
0,68%); eodiagênese continental meteórica sob 
clima úmido a eodiagênese marinha rasa (P2O5 = 
1,75–3,53%); eodiagênese continental meteórica 
sob clima úmido a mesodiagênese marinha 
rasa (P2O5 = 0,67–0,75%) e mesodiagênese 
marinha rasa a profunda (P2O5 = 0,19–0,70%); 
eodiagênese a mesodiagênese continental rasa 
(P2O5 = 0,02–1,95%).

No segundo grupo temos condições de 
eodiagênese marinha a continental meteórica 
sob clima úmido (P2O5 = 2,47%); eodiagênese 
marinha a mesodiagênese continental rasa 
sob clima úmido (P2O5 = 1,17%); eodiagênese 
marinha a mesodiagênese continental rasa (P2O5 
= 0,93–1,91%); eodiagênese a mesodiagênese 
marinha rasa (P2O5 = 0,66–1,34%); eodiagênese 
marinha rasa a continental meteórica sob clima 
úmido (P2O5 = 0,12–0,67%).

O terceiro grupo está relacionado à 
mesodiagênese continental meteórica sob 
clima úmido (P2O5 = 1,28%); mesodiagênese 
continental rasa (P2O5 = 0,54 – 0,96%); 
mesodiagênese continental rasa a profunda 
(P2O5 = 0,02–5,48%), meso diagênese marinha 
rasa (P2O5 = 0,51%) e eodiagênese marinha (P2O5 
= 0,53%); mesodiagênese marinha a continental 
rasa (P2O5 = 1,58–2,41%); mesodiagênese 
marinha a continental rasa a profunda (P2O5 = 
0,57%); mesodiagênese marinha a continental 
meteórica rasa (P2O5 = 0,86%).

O quarto aglomerado exibe feições de 
mesodiagênese marinha rasa (P2O5 = 0,79–3,0%), 
profunda (P2O5 = 1,44–1,90%) e rasa a profunda 
(P2O5 = 1,93%); mesodiagênese marinha rasa a 
eodiagênese continental meteórica sob clima 
úmido (P2O5 = 1,06–4,58%); mesodiagênese 
marinha rasa a continental meteórica sob clima 
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úmido (P2O5 = 1,34–6,39%); mesodiagênese 
marinha rasa a profunda e mesodiagênese 
continental meteórica sob clima úmido (P2O5 = 
3,7%); mesodiagênese marinha rasa.

Por fim, o quinto grupo exibe feições que 
vão de telodiagênese a eodiagênese continental 
meteórica sob clima úmido (P2O5 = 0,02–0,78%); 
telodiagênese a mesodiagênese continental 
rasa (P2O5 = 1,31–1,48%); e telodiagênese 
a mesodiagênese marinha rasa (P2O5 não 
analisado).

A seção a SW (Figura XXI.59) exemplifica 
um provável arranjo lateral e contínuo para 
camadas de siltito cinza e camadas de arenito 
com glauconita, mostrando que talvez estes 
corpos estejam espalhados por uma ampla área, 
o que é corroborado por amostras com teores 
razoáveis de glauconita.

XXI.5 - PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA (SOLO/
SEDIMENTO DE CORRENTE/CONCENTRADO DE 
MINERAIS PESADOS)

O levantamento geoquímico teve seu 
planejamento projetado para a coleta sistemática 
de solo de 500 m em 500 m ao longo de picadas 
espaçadas 1 km entre de si, além de coleta de 
sedimento de corrente e concentrado de bateia 
ao longo das drenagens atravessadas pelas 
linhas de amostragem de solo (Figura XXI.61).

Foram coletadas 147 amostras de solo, 37 de 
sedimento de corrente e 36 de concentrado de 
bateia.  Foram também coletadas 14 duplicatas 
de campo para solo, mas como o número de 
duplicatas foi inferior a 30 amostras, não foi 
realizado estudo de variância. As informações 
de campo e os resultados analíticos foram 
armazenados no banco de dados de geoquímica 

da CPRM (FCampo, versão 4.1). A amostragem e 
preparação das amostras obedeceram às normas 
do manual técnico da área de geoquímica da 
empresa (vide item Metodologia).

XXI.5.1 - Tratamento Dos Dados e Resultados

XXI.5.1.1 - Sedimento de Corrente e Solo

Para o tratamento dos dados analíticos de 
amostras de solo e sedimentos de corrente foram 
utilizados os softwares Excel 2010 e Statística 10, 
obedecendo-se as seguintes etapas: cálculo dos 
estimadores estatísticos e análise de variância 
dos elementos através das médias e tendência 
central; estudo do tipo de distribuição através 
Box-whiskers, correlação (estatística uni e 
bivariada), bem como análise de agrupamento e 
principal componente (estatística multivariada), 
análise da distribuição espacial do P (fósforo).

Foram selecionados para o tratamento 
estatístico convencional (estatística univariada) 
29 elementos para sedimentos de corrente e 39 
para solos. Os elementos que mostraram baixo 
grau de detecção, mais de 50% das amostras 
abaixo do limite detecção, estão apresentados 
à parte na tabela XXI.6, para sedimentos de 
corrente e solo. Estes elementos não serão 
considerados nos tratamentos estatísticos que 
exijam correlações de valores e em análises 
estatísticas multivariadas.

As tabelas XXI.7 e   XXI.8  apresentam os 
sumários estatísticos para os 29 elementos 
de sedimento de corrente e 39 do solo, 
respectivamente. Os valores anômalos e 
as classes de valores para o P para mapa 
unielementar foram baseados na análise do 
diagrama de Box-Plot (Figura XXI.62).
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Figura XXI.61 - Mapa de estações das amostras geoquímicas.

Tabela XXI.6 - Elementos que apresentaram mais de 50% de dados abaixo do limite de detecção.

Sedimento de Corrente Solo
Elemento % casos válidos Elemento % casos válidos
As 18,92 Ag 6,80
Au 0 Au 0
B 0 B 0
Be 35,14 Ca 17,69
Cd 18,92 Cd 27,89
Ge 0 Ge 0
Hf 18,92 Na 0
Hg 45,95 Pd 0
In 0 Pt 0
Li 8,11 Re 0
Mg 16,22 Se 13,61
Na 0 Ta 0
Nb 13,51 Te 9,52
Pd 0 Ti 26,53
Pt 0   
Re 0   
S 0   
Se 0   
Ta 0   
Te 0   
Ti 0   
Tl 10,81   
W 24,32   
Zr 37,84   
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Figura XXI.62 - Box plot separando as classes para o P em sedimento de corrente e solo.

Tabela XXI.7 - Sumário estatístico para 29 elementos de amostras de sedimento de corrente.
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Ag-ppb 35 94,59 0,05 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,17

Al-% 37 100,00 0,30 0,08 0,27 0,15 0,22 0,29 1,51

Ba-ppm 37 100,00 22,00 8,00 14,38 14,00 18,00 24,00 93,00

Bi-ppm 34 91,89 0,05 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,11

Ca-% 24 64,86 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02

Ce-ppm 37 100,00 3,62 1,44 1,38 2,69 3,59 4,06 8,07

Co-ppm 37 100,00 0,88 0,30 0,73 0,50 0,60 0,90 3,90

Cr-ppm 37 100,00 33,03 4,00 95,57 7,00 10,00 15,00 441,00

Cs-ppm 37 100,00 0,33 0,09 0,19 0,21 0,29 0,35 1,06

Cu-ppm 37 100,00 4,53 1,40 7,46 2,10 2,80 3,90 46,90

Fe-% 37 100,00 1,43 0,39 0,76 0,94 1,19 1,87 3,17

Ga-ppm 37 100,00 1,29 0,40 0,88 0,80 1,10 1,30 4,80

K-% 34 91,89 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,03 0,14

La-ppm 37 100,00 1,64 0,70 0,63 1,30 1,60 1,80 3,60

Mn-ppm 37 100,00 151,76 28,00 179,48 60,00 114,00 160,00 1126,00

Mo-ppm 37 100,00 0,60 0,14 0,87 0,27 0,35 0,51 4,14

Ni-ppm 37 100,00 4,36 0,80 7,84 1,80 2,20 3,50 40,10

P-% 32 86,49 151,56 50,00 95,84 86,00 138,00 166,50 525,00

Pb-ppm 37 100,00 6,91 1,40 8,17 3,10 4,20 6,40 41,20

Rb-ppm 37 100,00 2,83 0,80 2,07 1,70 2,30 3,00 10,80

Sb-ppm 37 100,00 0,21 0,16 0,06 0,18 0,19 0,22 0,46

Sc-ppm 37 100,00 0,62 0,20 0,47 0,40 0,50 0,60 2,20

Sn-ppm 37 100,00 0,70 0,40 0,57 0,50 0,50 0,60 3,70

Sr-ppm 37 100,00 5,79 2,30 3,39 4,10 5,10 5,80 16,60

Th-ppm 37 100,00 0,75 0,30 0,35 0,50 0,70 0,80 2,00

U-ppm 37 100,00 0,21 0,12 0,09 0,15 0,18 0,22 0,49

V-ppm 36 97,30 5,47 1,00 6,08 2,00 3,00 5,00 25,00

Y-ppm 37 100,00 1,28 0,49 0,44 0,99 1,20 1,46 2,46

Zn-ppm 27 72,97 5,07 1,00 14,34 1,00 2,00 3,00 76,00
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Tabela XXI.8 - Sumário estatístico para 39 elementos de amostras de solo.
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Al % 147 100,00 0 0 3,04 2,24 0,07 1,72 2,23 3,53 11,46
As ppm 141 95,92 6 0 7,30 4,15 1,00 4,00 6,00 9,00 25,00
Ba ppm 146 99,32 1 0 67,99 37,49 5,00 46,00 69,00 89,00 247,00
Be ppm 142 96,60 5 0 0,30 0,14 0,10 0,20 0,30 0,40 0,90
Bi ppm 146 99,32 1 0 0,29 0,14 0,05 0,21 0,26 0,34 0,95
Ce ppm 147 100,00 0 0 12,08 5,83 1,55 7,23 11,19 16,16 33,53
Co ppm 147 100,00 0 0 0,95 0,61 0,30 0,60 0,80 1,10 4,30
Cr ppm 147 100,00 0 0 54,44 31,98 2,00 32,00 45,00 70,00 166,00
Cs ppm 147 100,00 0 0 2,13 1,11 0,05 1,43 2,11 2,79 4,92
Cu ppm 147 100,00 0 0 5,82 6,36 0,60 2,70 4,20 6,80 65,80

Fe % 145 98,64 0 2 4,31 2,56 0,34 2,84 3,53 5,14 >15
Ga ppm 147 100,00 0 0 17,89 10,30 0,50 11,20 15,00 23,30 49,90
Hf ppm 124 84,35 23 0 0,49 0,49 0,05 0,13 0,33 0,63 2,17
Hg ppm 147 100,00 0 0 0,23 0,08 0,05 0,18 0,22 0,27 0,69
In ppm 134 91,16 13 0 0,06 0,04 0,02 0,03 0,04 0,07 0,20

K % 142 96,60 5 0 0,12 0,08 0,01 0,07 0,11 0,16 0,50
La ppm 147 100,00 0 0 5,46 2,39 0,80 3,60 5,20 6,90 14,20
Li ppm 88 59,86 59 0 2,73 1,95 1,00 1,00 2,00 3,00 11,00
Mg % 123 83,67 24 0 0,04 0,02 0,01 0,02 0,04 0,05 0,09

Mn ppm 146 99,32 1 0 74,71 43,56 29,00 51,00 63,50 84,00 334,00
Mo ppm 147 100,00 0 0 1,10 0,72 0,33 0,62 0,85 1,44 4,35
Nb ppm 90 61,22 57 0 0,37 0,44 0,05 0,14 0,26 0,40 3,49
Ni ppm 146 99,32 1 0 3,71 1,61 1,10 2,60 3,30 4,60 11,10
P ppm 143 97,28 4 0 467,79 506,24 51,00 135,00 284,00 587,00 3356,00

Pb ppm 147 100,00 0 0 22,69 14,86 1,70 13,90 18,80 23,70 90,10
Rb ppm 147 100,00 0 0 16,44 10,50 0,50 7,20 16,60 23,70 42,60

S % 96 65,31 51 0 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,06
Sb ppm 147 100,00 0 0 0,37 0,20 0,13 0,24 0,30 0,46 1,24
Sc ppm 147 100,00 0 0 6,22 3,41 0,30 3,40 6,10 8,50 21,00
Sn ppm 147 100,00 0 0 2,34 1,19 0,60 1,50 2,00 2,90 6,30
Sr ppm 147 100,00 0 0 16,68 8,49 0,90 11,10 16,00 21,50 46,00
Th ppm 147 100,00 0 0 6,08 4,08 0,40 3,60 4,90 7,40 24,60
Tl ppm 132 89,80 15 0 0,11 0,05 0,02 0,07 0,11 0,15 0,23
U ppm 147 100,00 0 0 0,71 0,35 0,08 0,48 0,61 0,81 2,42
V ppm 146 99,32 1 0 79,07 67,27 2,00 39,00 52,00 100,00 382,00
W ppm 75 51,02 72 0 0,24 0,48 0,10 0,10 0,10 0,20 4,10
Y ppm 147 100,00 0 0 2,97 2,07 0,09 1,50 2,47 3,52 10,42

Zn ppm 119 80,95 28 0 5,13 6,54 1,00 2,00 3,00 5,00 50,00
Zr ppm 133 90,48 14 0 16,11 14,04 0,50 5,70 12,20 21,00 62,20
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Para análise do gráfico de correlação e analise 
de principais componentes, foram retirados do 
banco de dados os valores de outliers e extremos 
em seguida os valores foram log-normalizados, 
com objetivo de eliminar os efeitos das diferentes 
unidades (ppm e %), fazendo com que os valores 
dos elementos contribuam com o mesmo peso 
no cálculo de coeficiente de similaridade.

Na análise do gráfico de correlações (Tabelas 
XXI.9 e XXI.10), foram considerados três tipos de 

correlação: (a) muito forte (≥ 0,85), (b) forte (≥7 
e <0,85) e (c) moderada (≥6 e <7), com destaque 
para as correlações de P com Ce-La-Pb-Y (forte) 
e Ba (moderada) para sedimentos de corrente; e 
de P com Ba-Ce-La-Pb-Y (forte) e U (moderada) 
para amostras de solo. As tabelas mostram que 
as correlações do P (fósforo) com os elementos 
com os maiores valores significativos de 
correlação para sedimento de corrente e solo, 
respectivamente (Figuras XXI.63 e XXI.64).

Figura XXI.63 - Gráficos representando as melhores correlações entre P e elementos com valores significativos 
de correlação para as amostras de sedimento de corrente.
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Figura XXI.64 - Gráficos representando as melhores correlações entre P e elementos com valores significativos 
de correlação para as amostras de solo.
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Tabela 09 - Matriz de correlação simplificada para amostras de sedimentos de corrente, com destaque para 
correlações com P.

 P Pb Rb Sb Sc Sn Sr Th U V Y

% ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

Ba-ppm 0,68 0,65 -0,16 0,39 0,36 0,11 0,48 0,69 0,67 0,39 0,86

Bi-ppm 0,49 0,79 0,23 0,19 0,61 0,09 0,42 0,54 0,53 0,71 0,54

Ce-ppm 0,72 0,73 -0,04 0,43 0,45 0,18 0,57 0,87 0,67 0,45 0,88

Co-ppm 0,21 0,23 0,24 0,74 0,34 0,41 0,40 0,70 0,34 0,09 0,35

Cr-ppm 0,12 0,11 0,34 0,52 0,52 0,13 0,47 0,68 0,46 0,23 0,33

K-% -0,37 -0,09 0,94 0,40 0,59 0,17 0,06 0,15 0,27 0,53 -0,14

La-ppm 0,70 0,74 -0,02 0,46 0,50 0,20 0,60 0,89 0,68 0,49 0,87

Mn-ppm 0,02 -0,11 0,19 0,40 0,24 0,19 0,31 0,53 0,26 -0,07 0,20

Mo-ppm 0,08 0,03 0,22 0,56 0,39 0,16 0,45 0,65 0,39 0,09 0,30

Ni-ppm 0,10 0,02 0,17 0,55 0,30 0,19 0,43 0,64 0,35 0,00 0,32

P-% 1,00 0,79 -0,28 0,09 0,21 -0,02 0,09 0,51 0,57 0,19 0,80

Pb-ppm  1,00 0,04 0,34 0,47 0,07 0,24 0,66 0,53 0,55 0,66

Rb-ppm   1,00 0,37 0,57 0,28 -0,06 0,23 0,25 0,55 -0,17

Sb-ppm    1,00 0,50 0,21 0,47 0,62 0,45 0,38 0,30

Sc-ppm     1,00 0,00 0,47 0,57 0,77 0,88 0,45

Sn-ppm      1,00 -0,07 0,25 -0,06 0,01 -0,06

Sr-ppm       1,00 0,51 0,44 0,43 0,45

Th-ppm        1,00 0,66 0,47 0,72

U-ppm         1,00 0,66 0,81

V-ppm          1,00 0,40

Y-ppm           1,00

Tabela 10 - Matriz de correlação simplificada para amostras de solo, com destaque para correlações com P.
 P Pb Rb S Sb Sc Sn Sr Th Tl U V W Y

% ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm Ppm ppm ppm

Ba-ppm 0,77 0,69 0,46 0,00 -0,08 0,20 0,12 0,75 0,13 0,43 0,49 0,47 -0,17 0,81

Ce-ppm 0,84 0,86 0,56 -0,06 -0,11 0,41 0,26 0,42 0,29 0,49 0,73 0,33 -0,23 0,62

Ga-ppm 0,25 0,59 0,34 0,46 0,56 0,88 0,92 0,43 0,90 0,26 0,59 0,86 0,18 0,03

La-ppm 0,79 0,89 0,54 0,07 0,00 0,48 0,37 0,51 0,39 0,47 0,73 0,42 -0,22 0,55

Li-ppm 0,35 0,28 0,45 -0,05 -0,12 0,16 -0,15 0,23 -0,12 0,53 0,41 -0,02 -0,15 0,39

Mg-% 0,37 0,27 0,75 -0,22 -0,17 0,14 -0,14 0,34 -0,02 0,78 0,43 0,17 0,06 0,48

Mn-ppm 0,28 -0,04 0,07 0,17 -0,08 -0,16 -0,11 0,44 -0,20 0,12 0,04 0,22 0,11 0,48

Mo-ppm 0,04 0,43 0,11 0,63 0,63 0,68 0,79 0,56 0,74 0,09 0,28 0,65 0,09 -0,18

Nb-ppm -0,17 -0,05 -0,11 -0,12 -0,12 -0,02 0,15 0,04 0,16 0,02 -0,14 0,16 0,33 -0,18

Ni-ppm 0,36 0,29 0,23 0,50 0,26 0,35 0,35 0,62 0,24 0,21 0,42 0,60 0,11 0,44

P-% 1,00 0,72 0,38 -0,07 -0,23 0,16 0,09 0,47 -0,01 0,34 0,64 0,29 -0,24 0,84

Pb-ppm  1,00 0,51 0,12 0,06 0,50 0,39 0,60 0,43 0,46 0,72 0,49 -0,19 0,50

Rb-ppm   1,00 -0,08 -0,05 0,39 0,06 0,39 0,23 0,85 0,61 0,23 -0,10 0,29

S-%    1,00 0,69 0,44 0,56 0,35 0,47 -0,10 0,18 0,51 0,07 -0,14

Sb-ppm     1,00 0,62 0,64 0,12 0,61 -0,09 0,13 0,53 0,26 -0,27

Sc-ppm      1,00 0,83 0,35 0,84 0,38 0,55 0,70 0,12 -0,04

Sn-ppm       1,00 0,32 0,87 0,05 0,37 0,77 0,27 -0,14

Sr-ppm        1,00 0,36 0,37 0,42 0,61 -0,18 0,45

Th-ppm         1,00 0,15 0,37 0,78 0,18 -0,16

Tl-ppm          1,00 0,51 0,13 -0,04 0,22

U-ppm           1,00 0,50 -0,03 0,47

V-ppm            1,00 0,21 0,27

W-ppm             1,00 -0,20
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Para a análise de principais componentes foi 
calibrada com rotação Varimax, que apresenta as 
melhores correlações das variáveis em relação 
aos fatores, utilizando-se o critério kaiser para 
determinar a quantidade de fatores relevantes. 
A tabela XXI.11 indica que as amostras de 
sedimento de corrente apresentaram 5 fatores 

responsáveis por 85,30% da variância do sistema, 
e o P tem sua maior carga no fator 1, juntamente 
com Ba, Ca, Ce, La, Pb e Y. Já as amostras de solo 
apresentaram 7 fatores que respondem por 
86,88% da variabilidade dos dados, tendo o P 
sua maior carga no fator 2 junto com Ce, La, Pb 
e Y.

Tabela XXI.11 - Análise de principais componentes para sedimento de corrente e solo, sendo os valores em 
vermelho as melhores correlações. F = Fator.

Sedimento de Corrente Solo

 

F F F F F F F F F F F F

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Ag-ppb 0,41 0,36 -0,40 -0,23 0,01 Al-% 0,85 0,17 0,33 0,19 0,11 -0,05 0,06

Al-% 0,19 0,26 0,08 0,89 0,04 As-ppm 0,68 0,34 -0,01 0,24 0,18 0,50 0,03

Ba-ppm 0,83 0,08 -0,14 0,29 0,02 Ba-ppm 0,13 0,67 0,50 0,30 -0,22 0,23 0,00

Bi-ppm 0,48 -0,13 0,15 0,66 0,32 Be-ppm 0,10 0,49 -0,06 0,51 0,15 0,06 0,50

Ca-% 0,81 -0,06 0,02 -0,32 -0,06 Bi-ppm 0,82 0,22 -0,03 0,37 0,12 -0,08 -0,01

Ce-ppm 0,80 0,27 -0,11 0,37 0,18 Ce-ppm 0,18 0,91 -0,08 0,29 -0,01 0,06 0,04

Co-ppm 0,28 0,88 0,11 0,01 0,26 Co-ppm 0,35 0,02 0,15 -0,02 0,54 -0,29 0,58

Cr-ppm 0,10 0,92 0,11 0,28 0,00 Cr-ppm 0,78 0,24 0,53 0,05 0,00 -0,08 -0,09

Cs-ppm -0,06 -0,12 0,97 0,06 0,05 Cs-ppm 0,38 0,37 0,01 0,73 -0,04 -0,12 -0,01

Cu-ppm -0,12 0,87 0,08 0,12 0,16 Cu-ppm 0,42 0,05 0,22 -0,09 0,66 0,26 0,02

Fe-% 0,04 0,96 0,05 0,16 -0,05 Fe-% 0,80 0,12 0,54 0,00 0,05 -0,02 0,01

Ga-ppm 0,38 0,30 0,25 0,79 0,05 Ga-ppm 0,92 0,31 -0,06 0,14 0,04 -0,09 0,00

K-% -0,17 0,21 0,87 0,26 -0,10 Hf-ppm 0,82 -0,47 -0,11 0,00 -0,10 0,03 -0,12

La-ppm 0,78 0,30 -0,11 0,42 0,20 Hg-ppb 0,72 0,47 0,02 0,18 0,10 0,05 -0,03

Mn-ppm 0,01 0,97 0,00 0,00 -0,02 In-ppm 0,89 0,16 0,00 -0,04 0,16 0,13 0,08

Mo-ppm 0,09 0,97 0,00 0,15 0,01 K-% 0,17 0,19 0,49 0,80 -0,07 0,11 -0,02

Ni-ppm 0,15 0,97 -0,01 0,04 0,02 La-ppm 0,30 0,87 -0,07 0,25 0,01 0,15 0,06

P-% 0,89 -0,03 -0,17 0,06 0,04 Li-ppm -0,20 0,23 0,21 0,54 0,45 -0,07 0,23

Pb-ppm 0,76 -0,11 0,04 0,39 0,38 Mg-% -0,09 0,16 0,32 0,88 -0,03 -0,13 -0,05

Rb-ppm -0,13 0,19 0,93 0,23 0,09 Mn-ppm -0,10 -0,04 0,91 0,12 0,11 -0,01 -0,05

Sb-ppm 0,31 0,57 0,25 0,19 0,20 Mo-ppm 0,84 0,06 0,07 -0,09 0,18 0,35 0,04

Sc-ppm 0,24 0,26 0,43 0,78 -0,08 Nb-ppm 0,16 -0,16 0,08 -0,02 0,09 -0,16 -0,85

Sn-ppm 0,11 0,19 0,35 -0,23 0,55 Ni-ppm 0,34 0,13 0,78 0,17 0,39 -0,05 0,06

Sr-ppm 0,15 0,38 -0,28 0,66 0,08 P-% -0,03 0,91 0,30 0,13 0,00 0,00 0,04

Th-ppm 0,62 0,54 0,08 0,38 0,27 Pb-ppm 0,36 0,81 -0,02 0,23 0,14 0,17 -0,05

U-ppm 0,66 0,26 0,23 0,50 -0,32 Rb-ppm 0,13 0,29 -0,04 0,88 0,04 0,11 0,09

V - ppm 0,27 -0,06 0,45 0,81 -0,03 S-% 0,61 -0,14 0,28 -0,20 0,27 0,13 0,35

Y - ppm 0,88 0,18 -0,15 0,31 -0,16 Sb-ppm 0,72 -0,25 0,03 -0,11 0,12 -0,09 0,45

Zn-ppm 0,11 0,27 -0,03 0,15 0,78 Sc-ppm 0,85 0,18 -0,11 0,26 0,15 -0,04 0,17

Sn-ppm 0,94 0,13 -0,03 -0,10 0,09 -0,08 -0,03

Sr-ppm 0,39 0,36 0,54 0,24 0,06 0,49 -0,08

Th-ppm 0,94 0,06 -0,13 0,12 -0,02 0,05 -0,06

Tl-ppm 0,08 0,24 -0,04 0,87 0,15 0,10 -0,06

U-ppm 0,34 0,66 0,04 0,39 0,25 -0,19 0,17

V-ppm 0,83 0,24 0,39 0,10 -0,07 -0,11 -0,04

W-ppm 0,27 -0,28 0,09 0,02 -0,02 -0,68 -0,21

Y-ppm -0,19 0,71 0,57 0,17 -0,17 -0,07 0,09

Zn-ppm 0,02 -0,10 0,19 0,31 0,68 0,05 -0,11

Zr-ppm 0,80 -0,33 0,18 0,06 -0,26 0,09 -0,14
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XXI.5.1.2 - Concentrado de Bateia

Para os resultados de concentrados de bateia, 
foram considerados nesse trabalho apenas 
os minerais-minério e minerais associados 
mais importantes, no caso ouro (Au), barita, 
cassiterita, cromita, além dos minerais de P, 
como monazita, apatita e xenotimio.

XXI.5.2 - Mapa Geoquímico e Interpretação dos 
Resultados

Neste relatório, para apresentação dos 
resultados e mapas geoquímicos, foram 
consideradas as anomalias de P obtidas através 
de box plot (Figura XXI.62). Estas anomalias 
estarão representadas no mapa de distribuição 
do fósforo para as amostras de sedimento de 
corrente e solo, por vezes relacionadas com 
os dados de concentrado de bateia e dados 
químicos de rocha, tendo como suporte o mapa 
geológico da área apresentado também neste 
trabalho. No caso do solo foi elaborado também 
mapa de distribuição do estrôncio. Serão 
apresentados também os mapas de fatores em 
que correlaciona o P em amostras de sedimento 
de corrente e solo.

O mapa de distribuição do P em sedimento 
de corrente (Figura XXI.65) mostra somente dois 
pontos com valores anômalos (representados 
por símbolos na forma de cruz), um na parte 
central e outro a norte da área em estudo, um (P 
= 337 ppm) relacionado à siltitos e o outro (P = 
525 ppm) que esta drenando rocha identificada 
como crosta laterítica ferruginosa. Pelos dados 

de concentrado de bateia, os minerais de fosfato 
são encontrados geralmente relacionados a 
rochas tipo crosta laterítico ferruginosa, quartzo 
arenito glauconítico, siltitos subarcóseos e 
sublitarenito glauconítico, rochas essas em 
que foram encontrados os maiores valores 
para P em análises químicas. Para amostras de 
solo (Figura XXI.66), os maiores teores de P se 
limitam na parte oeste da malha de amostragem 
e são relacionados à siltitos, subarcóseo, quartzo 
arenito glauconítico, além de quartzoarenito, 
nesses últimos menos frequentes, confirmando 
o que foi observado nos sedimentos de corrente. 
Observando dados de P2O5 em rocha, os maiores 
valores são encontrados nas rochas citadas 
acima, além da crosta laterítico ferruginosa. 
No mapa de distribuição do Sr (Figura XXI.67), 
os valores mais elevados encontram-se em 
sublitarenito, subarcósio, além de siltito e 
quartzarenito.

Para as amostras de sedimento de corrente, a 
associação Ba, Ca, Ce, La, P, Pb e Y (Fator 1, Figura 
XXI.68) se relaciona principalmente a coberturas 
lateríticas ricas em Fe, e podem representar 
ocorrência de fosfato em rochas sedimentares, 
como é descrito na literatura (CPRM, 2015; 
Riker, 1980). Para solos, a associação Ce, La, 
P, Pb e Y (Fator 2, Figura XXI.69), semelhante 
a encontrada nos sedimentos de corrente, 
abrange uma variedade maior de rochas, porém 
geralmente rochas que apresentaram alto de 
teor de P, e pode representar uma associação 
geoquímica em solo residual sobre depósito de 
fosfato.
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XXI.6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
RECOMENDAÇÕES 

A área de estudo, situada na bacia do rio 
Jatuarana, em seu alto curso, mostra contexto 
geológico potencialmente favorável para a 
ocorrência de rochas sedimentares (portadoras 
de glauconita/colofano) e supergênicas (fosfato 
de ferro), vinculadas a ocorrências de fosfato (e 
potássio), cujos teores mais elevados em rocha 
variam de 5 a 11% de P2O5, em geral associado 
a terras raras leves (Ce, La), Pb e Y, além de Ba 
e Ca.

A região é representada por rochas 
sedimentares, de diagênese moderada, 
derivadas de um ambiente fluvial a transicional, 
passando para ambiente marinho raso, conforme 
atestam a presença de pirita e de ankerita/
dolomita. Além disso, a presença de oncóides, e 
sobretudo oóides, sinalizam retrabalhamento de 
unidades instaladas sobre uma planície marinha 
que possivelmente foram expostas por provável 
regressão marinha. 

Depósitos granulares de fosfato associados a 
ambientes regressivos em bacias sedimentares 
modernas são comuns, com o fosfato se 
concentrando em horizontes ou capas fosfáticas, 
a partir do retrabalhamento dos sedimentos 
pelas correntes oceânicas, que eliminam as 
partículas mais finas permitindo a concentração 
dos fosfatos na forma de nódulos, pellets e 
coprólitos.

Episódios transgressivos e regressivos do mar 
favorecem portanto a concentração de fosfatos. 
Durante os episódios transgressivos a baixa 
taxa de sedimentação permite a acumulação de 
fosfato em sequências condensadas, junto com 
cherts, lodos orgânicos, glauconita, calcários 
pelágicos e hardgrounds. Mas é durante as 
regressões marinhas que ocorrem as condições 
favoráveis para o retrabalhamento mecânico e 

a concentração das partículas fosfáticas, como 
parece ser o caso do depósito do Jatuarana, em 
especial relacionado a Formação Juma.

Os principais pontos a serem viabilizados nos 
futuros trabalhos devem levar em consideração:
a) A necessidade da realização de furos 
estratigráficos superiores a 800 m, não só na 
área da bacia do rio Jatuarana, mas também 
em outras áreas consideradas estratégicas 
para o entendimento geológico regional, como 
por exemplo as bacias dos rios Juma (Pombas) 
e Sucunduri (Terra Preta). Esses estudos 
visam auxiliar na definição da distribuição das 
sequências marinhas, através do empilhamento 
estratigráfico da bacia, definindo inclusive 
camadas/formações com ocorrências de 
fosfato, níveis glauconíticos e carbonáticos 
com potencialidade para hospedar potássio e 
calcário, auxiliando na melhor definição dos 
ambientes de sedimentação da Bacia do Alto 
Tapajós;
b) Dar atenção especial aos platôs lateríticos 
desenvolvidos sobretudo em litótipos da 
Formação Juma, onde é possível identificar 
minerais secundários que substituem a 
glauconita durante o processo de lateritização, 
como por exemplo a beraunita. Na região 
destacam-se os platôs lateriticos (alumino-
fosfáticos/ferro-fosfáticos?) situados ao longo 
da rodovia Transamazônica entre as vilas Matá-
Matá e Sucunduri, onde se desconhecem as 
rochas do substrato e os processos supergênicos 
atuantes responsáveis pelo enriquecimento em 
P2O5;
c)   Nas futuras áreas potenciais (e.g. Pombas e 
Terra Preta) será importante o empreendimento 
de um estudo de campo, petrográfico e 
geoquímico mais detalhado, a exemplo do 
que foi realizado na área Jatuarana. Esses 
estudos nortearão o planejamento e a seleção 
de novos alvos, assim como a definição 
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das malhas de amostragem da geoquímica 
prospectiva, acompanhada de levantamento 
gamaespectrométrico terrestre, com foco na 
identificação de ocorrências de siltitos/arenitos 
glauconíticos (canal do K) e coberturas lateríticas 
fosfáticas (canal eTh).
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ANEXO XXI
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Anexo XXI. 1 - Amostras de rochas e seus respectivos teores de P2O5.
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Anexo XXI. 2 - Amostras de rochas e seus respectivos teores de P2O5.
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Anexo XXI. 3 - Amostras de rochas e seus respectivos teores de P2O5.
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Anexo XXI. 4 - Amostras de rochas e seus respectivos teores de P2O5.
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Anexo XXI. 5 - Amostras de rochas e seus respectivos teores de P2O5.
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Anexo XXI. 6 - Amostras de rochas e seus respectivos teores de P2O5.
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Anexo XXI. 7 - Amostras de rochas e seus respectivos teores de P2O5.
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Anexo XXI. 8 - Amostras de rochas e seus respectivos teores de P2O5.
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Anexo XXI. 9 - Amostras de rochas e seus respectivos teores de P2O5.
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Anexo XXI. 10 - Amostras de rochas e seus respectivos teores de P2O5.



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

1180

Anexo XXI. 11 - Amostras de rochas e seus respectivos teores de P2O5.
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Anexo XXI. 12 - Amostras de rochas e seus respectivos teores de P2O5.
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Anexo XXI. 13 - Amostras de rochas e seus respectivos teores de P2O5.
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Anexo XXII. 14 - Amostras de rochas e seus respectivos teores de P2O5
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Anexo XXII. 15 - Amostras de rochas e seus respectivos teores de P2O5.
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Anexo XXII. 16 - Amostras de rochas e seus respectivos teores de P2O5.
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Anexo XXII. 17 - Amostras de rochas e seus respectivos teores de P2O5.
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Anexo XXII. 18 - Amostras de rochas e seus respectivos teores de P2O5.
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Anexo XXII. 19 - Amostras de rochas e seus respectivos teores de P2O5.
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XXII. 1 - INTRODUÇÃO

A Bacia Paraíba apresenta uma das mais 
importantes mineralizações de fosfato em 
bacias sedimentares Fanerozoicas no Brasil. 
Os depósitos e ocorrências de fosfato foram 
noticiados pela primeira vez por Duarte (1949), 
no Município de Olinda-PE, e teve momentos 
importantes com extração, beneficiamento 
e comercialização de minério. A maior parte 
das informações era restrita à mineralização 
em Olinda, quando a CPRM desenvolveu e 
executou os projetos Fosfato na Faixa Costeira 
Pernambuco-Paraíba (Fonseca Neto, 1979), ao 
longo de toda bacia, e o Projeto Miriri (CPRM, 
1982), entre as cidades de Miriri e Alhandra na 
Paraíba, estendendo o conhecimento existente. 
Esses projetos possibilitaram, através de dados 
de mais de 200 testemunhos de sondagem, um 
estudo mais detalhado da mineralização em toda 
bacia. Atualmente com o Projeto Fosfato Brasil 
(partes I e II) foi realizado um resgate de dados 
bibliográficos, reconhecimento geológico e 
levantamento geoquímico regional, reavaliação 
dos testemunhos de sondagem, detalhamento 
geológico das áreas mais importantes do ponto 
de vista da mineralização, além de análise mais 
detalhada do minério. Este capítulo reúne os 
resultados alcançados com estes trabalhos.

XXII.1.1 - Justificativa e objetivo

O aumento extremo dos preços dos 
fertilizantes contendo N,P,K, alcançados em 
2008, causaram alerta no mundo sobre as 
reservas destes nutrientes. Em relação aos 
fosfatados a produção mundial está aumentando 
significativamente nesses últimos 20 anos e 
o conhecimento ainda é bastante limitado, 
confome discutido no primeiro capítulo deste 
livro. Dentre os recursos e reservas conhecidas 
no mundo as maiores ocorrem em bacias 

sedimentares, cerca de 80% da oferta mundial, 
e nas rochas ígneas apenas 15% dessa oferta 
(Stewater et al., 2005). Esse dado comparado 
com a realidade no Brasil é invertido devido ao 
maior conhecimento desse bem mineral em 
rochas magmáticas.

Os depósitos fosfáticos da Bacia Paraíba 
são correlatos a depósitos importantes do 
Maastrichtiano Superior no Norte e Noroeste da 
África, entre eles o Marrocos, e na América do 
Sul. Porém ainda é um tema pouco estudado sob 
vários aspectos geológicos.

O  principal objetivo deste trabalho 
é apresentar um estudo detalhado da 
sedimentação fosfática na Bacia Paraíba, ao 
longo de toda a bacia e indicar novas áreas 
potenciais com base em dados geológicos e 
geoquímicos regionais.

Como objetivos específicos, destacamos:

• Reconhecimento regional da Bacia Paraíba: 
revisão bibliográfica e dados de campo.

• Revisão dos perfis de poços e descrições dos 
testemunhos dos projetos Miriri (CPRM 1982) 
e Fosfato na Faixa Sedimentar PE/PB (Fonseca 
Neto, 1979).

• Individualização e descrição de fácies 
das formações Itamaracá e Gramame com 
anomalias de fosfato em afloramentos e poços 
estratigráficos.

• Descrição petrográfica, classificação dos 
elementos fosfáticos e das rochas.

• Análise por difratometria de raios X e MEV-
WDS (Microscópio eletrônico de varredura com 
Wavelength Dispersive Spectroscopy).

• Construção de modelo geológico para origem 
da sedimentação fosfática.

• Reconhecimento de novos alvos potenciais 
com base em dados geológicos, geoquímicos e 
geofísicos regionais (este último objetivo com 
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resultados apresentados apenas na primeira 
parte do projeto em Abram et al. 2011.

XXII.1.2 - Localização e vias de acesso

A Bacia Paraíba está localizada no nordeste 
do Brasil e ocupa uma área de 5.300km2 em sua 
porção emersa, abrangendo parte dos estados 
de Pernambuco e da Paraíba, entre as cidades de 
Recife e Mamanguape (Figura XXII.1). O trabalho 
foi realizado ao longo de toda a bacia com 
detalhamento de algumas áreas importantes do 
ponto de vista de mineralização. Essas áreas estão 
localizadas entre as cidades de João Pessoa-PB e 
o município de Tejucupapo-PE, abrangendo os 

municípios de Caaporã, Alhandra, Pedra de Fogo, 
na Paraíba, e Goiana, Pernambuco. O acesso é 
feito através da BR 101 em estradas asfaltadas 
e não asfaltadas com tráfego permanente. E 
no Município de Itapissuma-PE, tendo como 
principal via de acesso a BR101 Norte, e no 
Município de Paulista-PE, através da BR101N e 
PE-15.

XXII.1.3 - Aspectos fisiográficos

XXII.1.3.1 - Clima e vegetação
A área está sob clima tropical, zona 

equatorial, quente, temperatura média acima 
de 18o variando de úmido a semi-úmido, com 

Figura XXII.1 - Localização da Bacia Paraíba com as sub-bacias e suas principais vias de acesso (adaptado de 
Mabesoone & Alheiros, 1993).
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três a quatro meses de período de seca no 
ano. Grande parte da área possui vegetação 
secundária e atividade agrária, com resquícios 
de florestas ombrófilas aluviais densas e abertas, 
e florestas estacionais semidecidual. Ocorrem 
ainda preservadas vegetações com influências 
fluvio-marinhas caracterizadas por manguezais 
e campo (Fonte: www.ibge.gov.br, mapas 
geociências 2004 e 2002).

XXII.1.3.2 - Morfologia e hidrografia

Geomorfologicamente a área situa-se entre 
a planície litorânea e os tabuleiros litorâneos 
(formas tabulares e formas convexas). Está 
cortada por uma rede de drenagem de grande 
densidade, com entalhamento dos vales fluviais 
mais profundos que promovem uma exumação 
de rochas sotopostas da Bacia Paraíba, gerando 
grandes anfiteatros encaixados como vertentes 
complexas de terraços estruturais. Os principais 
rios que correm na área são Gramame, Guruji, 
Mucatu e Goiana, todos com direção geral ENE e 
com aspecto anastomosado (Furrier et al., 2006, 
e Mapa Geomorfológico do Estado da Paraíba, 
www.aesa.pb.gov.br).

XXII.1.4 - Métodos/dados físicos de produção

Esta pesquisa foi dividida em duas 
etapas: 1) Pesquisa  regional, feito a partir 
do reconhecimento geológico e geoquímico 
da Bacia Paraíba, com mapeamento das 
unidades do Cretáceo Superior relacionados à 
sedimentação fosfática; 2) pesquisa de detalhe 
em áreas selecionadas com auxilio de dados 
da geofísica e geoquímica com a finalidade 
de descrever as características de fácies, 
mineralogia e geoquímica e base nos resultados 
obtidos foi proposto um modelo de gênese desta 
sedimentação.

No levantamento regional foi feito um 
mapeamento geológico em escala 1:100.000 das 

unidades do Cretáceo Superior, que têm relação 
com a sedimentação fosfática das formações 
Itamaracá e Gramame e um reconhecimento 
e descrição das unidades cenozoicas de 
forma generalizada em escala 1:500.000. 
O levantamento geoquímico regional, foi 
compatível com escala de 1:100.000, e consistiu 
na coleta de amostras de sedimentos de corrente 
e concentrados de bateia em 580 estações de 
amostragem cobrindo uma área de 7.500 km2 
resultando numa densidade de amostragem de 
cerca de 1 amostra a cada 12 km2.

A execução do trabalho se deu segundo as 
seguintes etapas:

• Levantamento bibliográfico dos dados 
geológicos e geofísicos disponíveis em várias 
escalas de informações, principalmente nos 
projetos da CPRM e DNPM, leituras de teses 
e dissertações e levantamento das bases 
planimétricas das folhas Itamaracá (SB25YCVI), 
João Pessoa (SB25YCIII), Cabedelo (SB25YAVI), 
Sapé (SB25YCII) e Guarabira (SB25AV).

• Elaboração de mapa base, com interpretação 
de fotografias aéreas e imagens de satélite, 
com mapas compilados da bibliografia e dados 
aerogeofísicos.

• Releitura de 150 perfis de poços ao longo de 
toda bacia (Figura XXII.2).

• Registro de 152 pontos de afloramentos para o 
mapeamento regional sem descrição detalhada 
e 262 pontos de afloramentos com descrições de 
fácies e com coleta de amostras (Figura XXII.3).

• Coleta de dados geoquímicos por empresa 
contratada Brasil Explore. Envio de amostras 
para laboratório e análises geoquímicas pela 
SGSGeosol, que empregou a abertura quatro 
ácidos e leitura por ICP-MS para 50 elementos. 
Tratamento de dados geoquímicos utilizando 
estatística robusta, análise uni e multivariada.

A partir do reconhecimento regional foram 
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separadas as áreas para detalhamento. Estas 
áreas foram escolhidas principalmente pela 
quantidade de dados bibliográficos existentes. 
Nessas áreas foram levantadas todas as 
informações de superfície e de sub-superfície 
com:

• Levantamento de seções sedimentológicas 
ou estratigráficas de todas as unidades com 
coleta sistemática de amostra para análises 
laboratoriais.

• Descrição de 57 furos de sondagem dos 
projetos Faixa Costeira (Fonseca Neto, 1979) 
e Miriri (CPRM, 1982) com amostragens para 
análises laboratoriais.

• Amostragens de rochas para análises químicas 
e petrográficas em afloramentos, com trado 
motorizado em pontos com anomalia de 
fosfato ou pontos com possíveis anomalias e 
amostragens de canais em afloramentos.

• Confecção de 160 seções delgadas para a 
caracterização litológica, textural e mineralógica, 
6 amostras de fosforitos para análise por 
difratometria de raios X (DRX) e 6 amostras de 
fosforitos para análise por MEV-WDS. As análises 
por DRX foram realizadas no Departamento de 
Química Fundamental da UFPE. A classificação 
mineral com os dados em análise por DRX 
envolve uma análise estatística semiautomática 
para a separação das amostras em clusters para 
uma melhor caracterização e um tratamento 
convencional para a interpretação das fases 
minerais, usando a bibliografia disponível. As 
análises no MEV-WDS foram realizadas no 
Laboratório de Dispositivos e Nanoestruturas 
(LDN) da UFPE Coordenação do Prof. Edval 
Santos.

XXII.2 - ESTADO DA ARTE DA BACIA PARAÍBA: 
CONTEXTO TECTÔNICO E UNIDADES 
LITOESTRATIGRÁFICAS

A Bacia Paraíba vem sendo estudada há 
muito tempo e é bastante conhecida pelo seu 

acervo paleontológico e pela mineralização de 
fosfato. Os primeiros trabalhos sobre a geologia 
da Bacia Paraíba foram os de Willianson (1868) 
e Hartt (1870) que estudaram a geologia da faixa 
costeira entre os estados de Pernambuco e da 
Paraíba (apud Mabesoone, 1991). Os primeiros 
dados paleontológicos foram produzidos por 
Rathbun (1875), White (1887), Arnold (1902), 
Derby (1907) e Branner (1902 e 1904). Maury 
(1930) contribuiu com a descrição de fósseis 
cretáceos já conhecidos e a caracterização 
de uma nova fauna paleocênica da Formação 
Maria Farinha. Moraes (1928) fez um dos 
primeiros mapeamentos geológicos na costa de 
Pernambuco e já enfatizando as diferenças entre 
as unidades estratigráficas das atuais bacias 
Pernambuco e Paraíba. A bacia foi posteriormente 
estudada por Oliveira & Leonardos (1940) e 
pelo Conselho Nacional de Petróleo (Kreidler & 
Andery, 1950) com destaque para os trabalhos 
de paleontologia e estratigrafia de Beurlen 
(entre os anos de 1958 a 1984), Muniz (1963 a 
1993), Tinoco (1955 a 1985) e Mabesoone (1964 
a 1993), além dos trabalhos de geofísica de 
Rand (1967 a 1986) (apud Mabesoone (1991)). 
Destacam-se ainda Campanha (1975), Feitosa 
e Feitosa (1986), Ashraf (1988), Asmus (1978), 
Mabesoone & Alheiros (1988; 1993), Lima Filho 
(1998), Lima Filho & Souza (2001), e Barbosa 
(2004) com revisões estratigráficas da bacia.

XXII.2.1 - Contexto tectônico

A Bacia Paraíba foi durante muito tempo 
descrita juntamente com a Bacia de Pernambuco 
como uma única unidade estrutural, embora sua 
origem e evolução fossem diferentes. Entretanto, 
Lima Filho (1998) e Lima Filho et al. (1998) 
demonstraram que são bacias independentes, 
com arcabouço estrutural e estratigrafia própria. 
A Bacia Paraíba começou a ser formada no 
final do Turoniano ao início do Coniaciano com 
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a deposição de cunhas clásticas nos vales que 
foram abertos pela movimentação distensiva de 
orientação aproximada NE-SW (Beurlen, 1967a; 
Lima Filho et al., 2005). A estruturação desta 
bacia ocorreu através de um estiramento crustal 
com uma uma lenta e continuada subsidência, 
que gerou uma “relay ramp”, com blocos 
desnivelados e preenchimento diferenciado, que 
veio a formar as sub-bacias Olinda, Alhandra e 
Miriri (Rand, 1967; Mabesoone & Alheiros, 1988, 
Lima Filho, 1998). Segundo Rand (1967) a bacia 
poderia ser considerada estruturalmente como 
uma rampa homoclinal com blocos desnivelados 
e Barbosa (2007) afirma que a mesma seria uma 
rampa carbonática distalmente inclinada (suave) 
para leste, baseado no modelo de Bruchette & 
Wright (1998). Essa rampa de blocos falhados 
tem gradiente muito suave com seguimentos de 
direção E-W, perpendiculares à linha de costa, 
sem falhamentos de borda e com inúmeras 
falhas de direção NE que modelam os blocos 
altos e blocos baixos (Mabesoone & Alheiros, 
1988, 1993).

A Bacia Paraíba foi dividida em três sub-
bacias: Olinda, Alhandra e Miriri (Barbosa 
(2004) (Figura XII.4). Segundo Lima Filho et al. 
(2005) essas depressões foram provocadas pela 
subsidência de blocos, que foram preenchidas 
por clásticos, e posteriormente, por sedimentos 
marinhos transgressivos que se instala em 
todas as sub-bacias. A Sub-bacia Olinda está 
localizada entre o Lineamento de Pernambuco e 
a Falha de Goiana. É composta pelas formações 
Beberibe, Itamaracá, Gramame e Maria Farinha 
e, de acordo com Souza (1999), esta sub-bacia 
apresenta falhamentos de direção ENE-WSW 
com alguns deslocamentos dextrais nos blocos 
e com componentes mergulhando para ENE, e 
depocentros na região de Paulista-PE e Olinda-
PE. As estruturas N-S são interpretadas como 
representantes da abertura do Atlântico com 

criação de espaço, às vezes abortados. A Sub-
bacia Alhandra é limitada pela Falha de Goiana 
e pela Falha de Itabaiana, sendo preenchida por 
todas as unidades descritas anteriormente. Brito 
Neves et al. (2009) descreve nesta sub-bacia 
quatro diferentes compartimentos com trend 
NNE-SSW e cada compartimento apresenta 
estratigrafia própria e foram originados 
como resultado de deslocamentos verticais, 
provavelmente posteriores ao Plioceno. São 
eles: o “Alto Estrutural” do Rio Mumbaba (com 
muitas exposições do embasamento cristalino), 
o graben do Rio Mamuaba, o “Alto Estrutural” 
do Rio Gramame e a “Zona Estrutural” do 
monoclinal Alhandra-Guruji-Conde-Caaporã, 
que fica a leste da BR-101, limitado por uma 
linha de falha, na sua borda ocidental. A Sub-
bacia Miriri está localizada entre as falhas de 
Itabaiana e Mamanguape, é caracterizada pelas 
Formações Beberibe, Itamaracá e Gramame 
estando ausente apenas a Formação Maria 
Farinha (Mabesoone & Alheiros,1988). No 
trabalho de Furrier et al. (2006) é destacado dois 
padrões de dissecação dos tabuleiros litorâneos 
da área entre as sub-bacias Alhandra e Miriri, 
delimitados pelo Rio Gramame. A norte (sub-
bacia Miriri) deste vale predominam tabuleiros 
com grandes e bem definidas superfícies 
aplainadas (com altitudes de 177m) e rede de 
drenagem de baixa densidade em relação à 
parte sul. Esta rede de drenagem entrecorta os 
tabuleiros aproximadamente perpendiculares à 
linha de costa com direções NNW-SSE diferente 
dos demais cursos que obedecem à inclinação 
regional dos tabuleiros E-W. Ao sul do Vale do 
Rio Gramame (Sub-bacia Alhandra) os tabuleiros 
têm superfícies mais recortadas, com rede de 
drenagem com mais alta densidade, maiores 
entalhamentos dos rios e cotas altimétricas até 
213m. Esse domínio da parte sul tem razoável 
soerguimento em relação ao Norte.
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Figura XXII.2 - A) Localização dos furos de sondagem estudados do projeto Faixa Costeira de Fonseca Neto 
(1979). B) localização dos pontos dos furos de sondagem do Projeto Miriri (CPRM, 1982).



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

1197

Figura XXII.3 - A) Mapa de localização dos principais afloramentos estudados na Bacia Paraíba 
durante o mapeamento geológico.
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XXII.2.2 - Unidades litoestratigráficas

A Bacia Paraíba foi inicialmente preenchida 
por sedimentos de origem fluvial da Formação 
Beberibe (Coniaciano?-Campaniano). Posterior-
mente foram depositados siliciclásticos 
de ambiente transicional a marinho raso 
da Formação Itamaracá (Campaniano-
Maastrichtiano) compondo o registro de um trato 
de sistema transgressivo. No topo da Formação 
Itamaracá ocorre a sedimentação fosfática que 
caracteriza uma superfície de inundação máxima. 
Os sedimentos carbonáticos plataformais da 
Formação Gramame (Maastrichtiano) fazem 
parte de um trato de sistema de mar alto limitado 
pelos sedimentos carbonáticos de ambiente 
marinho raso (trato de sistema regressivo) da 
Formação Maria Farinha (Paleógeno) (Lima Filho 
& Souza, 2001; Barbosa, 2004; e Souza, 2006) 
(Figura XXII.5).

XXII.2.2.1 - Formação beberibe (coniaciano?-
campaniano).

A Formação Beberibe foi pela primeira vez 
definida por Kegel (1957) como um membro 
marinho fossilífero, que na concepção atual, faz 
parte da Formação Itamaracá, descrito no vale do 
rio Beberibe, a Oeste do Recife. Posteriormente 
a partir de dados de mapeamento geológico 
entre as cidades de Recife-PE e João Pessoa-
PB, Beurlen (1967a) e Beurlen (1967b) descreve 
a Formação Beberibe como arenitos friáveis 
com fragmentos de vegetais de ambiente 
fluvial, e que essa unidade apresenta grandes 
extensões laterais e verticais (300m). Beurlen 
(1967b) elimina o termo Formação Itamaracá, 
e agrupa as fácies siliciclásticas de ambiente 
fluvial a marinho raso e denomina Formação 
Beberibe reinterpretando os fósseis como sendo 
pertencentes ao período entre o Turoniano até 
o Campaniano. Mabesoone (1972) interpreta a 

Formação Beberibe como depósitos fluviais e 
lagunares excluindo as fácies marinhas, inseridas 
por Beulen (1967b). Mais recente Souza (2006), 
descreve a sequência clástica inferior, formações 
Beberibe e Itamaracá, e afirma que a Formação 
Beberibe foi depositada em um trato de sistema 
de mar baixo e é caracterizada por fácies de 
conglomerados matriz suportada em associação 
com arenitos friáveis de leques aluviais. Descreve 
como seção tipo um afloramento na localidade 
de Passarinho a Norte do Recife na margem do 
Rio Beberibe. Neste trabalho será considerada 
a Formação Beberibe descrita por Souza 
(2006) de ambiente continental e será descrita 
mais adiante. Porém não há datação para esta 
unidade, já que os dados paleontológicos 
existentes e descritos por Beurlen (1967b) fazem 
parte da Formação Itamaracá nesse contexto.

XXII.2.2.2 - Formação Itamaracá (campaniano-
naastrichtiano).

A Formação Itamaracá foi denominada 
primeiramente por Kegel (1955) para as 
camadas de arenitos fossilíferos na base da 
Formação Gramame, encontradas na parte sul 
da Ilha de Itamaracá, identificados ainda na 
região de Alhandra e no rio Gramame (Fazenda 
Congo). Em testemunhos de sondagens essa 
unidade chega a medir até 200m de espessura e 
é caracterizada por arenito creme acinzentado, 
médio a grosso, calcífero (teor de carbonato 
de cálcio aumentando progressivamente em 
relação ao topo), com estratificações indistintas 
e muitos moldes de moluscos marinhos. Essa 
unidade foi datada através de macrofósseis 
como pertencente ao intervalo, Turoniano ao 
Campaniano e através de microfósseis se chegou 
à idade do Campaniano ao Maastrichtiano. 
Tinoco (1971) descreve a Formação Itamaracá 
como sendo formada por 100m de arenitos 
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calcíferos, com cor cinza pardo, quartzosos 
médios a grossos, sendo pouco friáveis, 
conforme descrição do furo de sondagem ITS-
1-PE (PETROBRAS) na Ilha de Itamaracá. A 
Formação Itamaracá (com espessura de 200m) 
se encontra ora discordante ora interdigitada 
com os arenitos friáveis, não calcíferos, da 
Formação Beberibe.

Nesse trabalho será usada a definição de 
Lima Filho & Souza (2001), e posteriormente 
Souza (2006), que retomaram a designação 
de Formação Itamaracá de Kegel (1954), 
caracterizada por sedimentos de ambiente 
transicional a marinho raso e, com base em 
estratigrafia de sequências, representa um 
trato de sistema transgressivo (TST), cujo topo 
é marcado por uma superfície de inundação 
máxima, que delimita a sequência representada 
pelo horizonte fosfático.

XXII.2.2.3 - Formação gramame (maastrichtiano 
superior)

A Formação Gramame foi definida por 
Oliveira (1940) para os sedimentos carbonáticos 
datados do Cretáceo da região costeira 
da Paraíba. Beurlen (1963) e Mabesoone 
(1967) descrevem esta unidade como sendo 
composta por camadas de calcários margosos 
homogêneos, margas intercaladas com lâminas 
de argila, caracterizada por uma ciclicidade e 
depositados num período de estabilidade do 
mar, possivelmente, em plataforma continental. 
A Formação Gramame tem idade maastrichtiana 
(Muniz, 1993; Santos et al., 1994). Barbosa 
(2004) descreve esta unidade como depósitos 
de plataforma carbonática representando um 
trato de sistema de mar alto. Segundo Lima 
& Koutsoukos (2006) a Formação Gramame 
foi depositada durante o Maastrichtiano e 
nesse tempo as condições ambientais eram 

de clima árido, com baixo influxo terrígeno de 
sedimentos o que favoreceu o desenvolvimento 
de um sistema de rampas carbonáticas, 
nerítico a bathial, com alternâncias de calcários 
mudstones/wackestones a mudstones/
wackestones argilosos). Estes autores afirmam 
ainda que a Formação Gramame é um trato de 
sistema de segunda ordem, transgressivo a mar 
alto característico de margem passiva, e através 
da quimioestratigrafia foi possível observar 
enriquecimento de P2O5 em algumas camadas. 
Lima Filho & Souza, (2001) descreve como uma 
sequência marinha agradacional, num trato de 
sistema de mar alto.

A maior parte dos trabalhos apresenta dados 
e interpretações convergentes em termos de 
ambiente deposicional e idade. Alguns trabalhos 
mais antigos como Tinoco (1971) inseriam as 
camadas fosfáticas como pertencentes a base 
da Formação Gramame. Mas numa análise 
com base em estratigrafia de sequência ficou 
demonstrado que essas fácies não fazem parte 
desta unidade e sim do topo da Formação 
Itamaracá.

XXII.2.2.4 - Formação Maria Farinha (paleoceno).

A Formação Maria Farinha foi descrita no 
trabalho de Oliveira (1940) para caracterizar os 
calcários fossilíferos a norte de Recife. Segundo 
Beurlen (1963) esta unidade é composta por 
calcários mais puros com lentes de argila e bancos 
de calcários retrabalhados e não apresenta 
periodicidade. Mabesoone (1967) enfatiza o 
caráter de ambiente marinho regressivo desta 
unidade. Tinoco (1967), Beurlen (1967a) e 
Muniz (1993) consideram a idade paleocênica 
identificada através de micro e macrofósseis de 
ambiente marinho raso e destaca ainda uma 
fauna fóssil de recifes.
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XXII.2.3 - Revisão sobre o conhecimento das 
mineralizações

As fácies com sedimentos fosfáticos foram 
descritas em afloramentos e testemunhos de 
sondagem de furos executados ao longo da 
bacia. Foram individualizadas em função de 
suas características texturais e teores de P2O5. 
O fosfato foi inicialmente considerado como 
relacionado à parte basal da Formação Gramame 
(Tinoco, 1971; Menor et al 1977). Kegel (1954) 
num trabalho sobre microfósseis, onde destaca 
a quantidade de coprólitos existentes neste 
fosfato e compara com várias ocorrências 
mundiais enfatizando a sua importância na 
origem do mesmo. Segundo Kegel (1955) a 

zona fosfática raramente ultrapassa 4 metros de 
espessura, podendo medir até decímetros, e o 
teor de P2O5 varia muito, chegando até 30% P2O5 

nos níveis mais enriquecidos. Do ponto de vista 
textural esses sedimentos têm uma coloração 
creme a cinza, sendo ora mais granulosa e menos 
consolidada, ora mais sólida. É constituído por 
minerais detríticos como quartzo, feldspatos e 
minerais de argila, e de precipitados químicos 
e restos fósseis. O fosfato pode ocorrer sobre 
a forma de pequenos nódulos, preencher 
ou substituir fósseis ou constituir coprólitos 
e em microscópio ocorre amorfo a fibroso. 
Mabesoone (1967) afirma que o fosfato faz parte 
de um sistema litorâneo, em uma transgressão, 
ocorrendo interdigitados com os arenitos 

Figura XXII.5 - Estratigrafia da Bacia Paraíba (adaptado de Barbosa, 2004).
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da Formação Itamaracá. Tinoco (1971), num 
trabalho sobre paleoecologia da microfauna, 
observa que o ambiente de precipitação do 
fosfato deveria ter uma presença abundante 
de algas capazes de assimilar o fósforo da água 
do mar e impedir um crescimento completo 
dos organismos bentônicos, já que identificou 
modificações paleoecológicas nos microfósseis 
estudados. Menor et al. (1977) afirmam que 
horizonte fosfático é relativamente contínuo 
com espessura variando em no máximo 4m e 
espessura média de 1,2m e com teores de P2O5 no 
máximo 30%. Kegel (1955) e Menor et al (1977) 
afirmam que o horizonte fosfático foi depositado 
em uma fase detrítica e uma fase química. A fase 
detrítica é caracterizada por sedimentos areno-
argilosos por vezes carbonáticos, cor creme, 
friável, gradando lateralmente a um calcário 
arenoso fosfático, de coloração creme e que a 
forte diagênese faz parte da fase química. Esses 
autores identificaram como mineral principal 
a fluorapatita pouco carbonática, aparecendo 
ainda a crandalita, fosfato-alumínio-cálcico. 
Fonseca Neto (1979) descreve 50 testemunhos 
de sondagem em toda Bacia Paraíba, com 
amostragem para análise geoquímica, 
sedimentológica, petrográfica, mineralógica e 
bioestratigráficas. Estes dados comprovam a 
existência de uma associação de fácies fosfáticas 
ao longo de toda bacia com espessura varável de 
1 a 5 m.

No Projeto Miriri (CPRM 1982), são descritas 
duas zonas mineralizadas mais enriquecidas 
chamadas pelos autores de zona de fosfato 
original e zona retrabalhada, cuja reserva total 
chegou a 22.327,222. A zona fosfática original foi 
caracterizada na base da Formação Gramame, 
com espessura de até 9,5 m de sedimentos 
fosfáticos argilo-arenosos com intercalações 
estéreis, gradando lateralmente para calcários 
fosfáticos. Caracterizou também a zona fosfática 

retrabalhada, com predominância de sedimentos 
detríticos com cimento argiloso fosfático, na 
base da Formação Barreiras, resultante do 
retrabalhamento da zona fosfática original. Na 
petrografia da zona fosfática original foi descrita 
a predominância dos carbonatos e material 
fosfático preenchendo os interstícios, seguidos de 
terrígenos, representados por quartzo, feldspato, 
fragmentos de rochas e argilas (ilita e caulinita). 
Subordinadamente ocorre o componente 
ortoquímico representado por material 
ferruginoso que forma o cimento da rocha. Os 
constituintes fosfáticos são representados por 
fósseis, oólitos, pellets, intraclastos e apatita. A 
zona fosfática retrabalhada estaria representada 
por fósseis (raros) e minerais como fluorapatita 
ou crandalita. Os trabalhos mais recentes 
sobre este tema na Bacia Paraíba foram os de 
Souza & Lima Filho (2005) e Souza (2006) que 
introduziram a estratigrafia de sequências 
enfatizando a importância do fosfato como 
um marco estratigráfico no contexto de uma 
superfície de inundação máxima.

XXII.3 - GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO

A reavaliação e pesquisa de novas ocorrências 
de fosfato foi realizada por toda área emersa 
da Bacia Paraíba, formada por três unidades 
do Cretáceo Superior: as formações Beberibe, 
Itamaracá e Gramame; uma unidade Cenozoica 
representada pela Formação Maria Farinha; e as 
coberturas cenozoicas do Grupo Barreiras e os 
depósitos Pós-Barreiras. Para a descrição dessas 
unidades nas áreas do projeto foi realizada uma 
integração de informações de campo com dados 
de mapeamento geológico (no prelo) realizado 
em escala 1:100.000 nas folhas: Itamaracá , João 
Pessoa e partes das folhas Cabedelo, Guarabira 
e Sapé, executadas pela UFPE. Assim como 
dados dos trabalhos de Souza (1999), Rossetti et 
al. (2011) e dos projetos de Fonseca Neto (1979) 
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e CPRM (1982).

XXII.3.1 - Descrições das unidades estratigráficas

As unidades mesozoicas são representadas 
por um trato de sistema de mar baixo (TSMB), 
caracterizado pela cunha de sedimentos clásticos 
da Formação Beberibe; seguido de um trato de 
sistema transgressivo (TST), com sedimentos 
clásticos da Formação Itamaracá, limitado por 
uma superfície de Inundação Máxima (SIM) 
representada por fosforitos e rochas fosfáticas, 
com os depósitos carbonáticos da Formação 
Gramame num trato de sistema de mar alto 
(TSMA).

XXII.3.1.1 - Formação Beberibe (coniaciano-
campaniano)

A Formação Beberibe é frequentemente 
descrita, em poços com amostras de calha ou 
em testemunhos de sondagem, como arenitos 
friáveis não calcíferos, com até 300m de 
espessura. Em afloramentos foram identificadas 
poucas fácies que seguramente fazem parte desta 
unidade. Essas fácies puderam ser agrupadas 
em associações (Quadro XXII.1): A primeira é 
formada por arenito (Afm-arenito friável maciço) 
médio a grosso, friável, maciço e com níveis 
conglomeráticos, associado a conglomerado 
clasto suportado com estratificações cruzadas 
acanaladas (Cca), oligomítico, predominan-
temente quartzo, grãos variando de cascalho 
a seixo, e argilitos sílticos maciços (Args) de 
coloração amarelada; A segunda associação é 
formada por conglomerado clasto suportado 
(Ccs) com seixo imbricado, oligomítico formado 
predominantemente por quartzo, intercalado 
com conglomerado matriz suportada (Cms) 
com gradação inversa, polimítico formado por 
quartzo, fragmentos líticos e intraclastos de 
argila (Figura XXII.6). Essas fácies estão sendo 
interpretadas como depósitos de ambiente 

aluvial com alta energia.

Na Sub-bacia Olinda a Formação Beberibe 
ocorre de forma mais expressiva, onde foram 
identificados todos os afloramentos que estão 
expostos em áreas recortadas por rios (Figura 
XXII.7). Nas sub-bacias Alhandra e Miriri esta 
unidade tem sido descrita apenas em amostras 
de calha, caracterizada apenas como arenitos 
friáveis não calcíferos.

XXII.3.1.2 - Formação Itamaracá (campaniano-
maastrichtiano)

A Formação Itamaracá foi mapeada nas sub-
bacias Olinda e Alhandra e na Sub-bacia Miriri, 
observada apenas em sub-superfície (Figura 
XXII.8). Foram individualizadas associações de 
fácies formadas por sedimentos siliciclásticos, 
mistos (carbonáticos + siliciclásticos e fosfáticos 
+ siliciclásticos) e bioelementares (fosforitos). 
Nas sub-bacias Olinda e Alhandra. Nas sub-
bacias Olinda e Alhandra a grande maioria dos 
afloramentos descritos são formados por fácies 
siliciclásticas com raros afloramentos com 
sedimentos bioelementares. Essa associação 
siliciclástica é principalmente representada 
em dois afloramentos próximo a Olinda-
PE e Goiana-PE (CM-57 e CM-03), que são 
possivelmente as seções tipo de Kegel (1954). Os 
sedimentos bioelementares foram descritos em 
um afloramento na cidade de Paulista-PE e em 
quatro afloramentos em Alhandra-PB e estão 
inseridos em áreas recortadas pelas drenagens. 
Na Sub-bacia Miriri só foram reconhecidas fácies 
com sedimentos mistos carbonáticos.

Os sedimentos siliciclásticos foram 
individualizados em duas associações de fácies 
(Quadro XXII.2): (i) primeira associação composta 
por arenito com estratificações cruzadas 
acanaladas (Acp) e arenito com laminações 
flaser e wavy (Alfw) (Figura XXII. 9A, B e C); (ii) 
a segunda associação de fácies é formada por 
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arenito maciço (Am) (Figura XXII.8D e E); arenito 
com estratificações cruzadas acanaladas (Aca); 
siltito com laminações lenticulares (Sll); siltito 
maciço (Sm) (Figura XXII.9F e G).

A fácies Am é a mais comum encontrada em 
afloramento e em furos de sondagem. As outras 
fácies só foram descritas em dois afloramentos 
CM-57 e CM-03 próximo a Olinda-PE e Goiana-
PE. Essa associação de fácies pode indicar um 
ambiente de planície de maré.

Em análise petrográfica foi possível verificar 
que a fácies (Am) apresenta uma granulação 
variando de silte a areia muito fina, com 
grãos pobremente selecionados, angulosos a 
subangulosos, e esfericidade baixa. Nesta fácies 
ocorre com maior frequência o contato flutuante, 
subordinadamente os pontuais (Figura XXII. 10). 
A mineralogia é constituída predominantemente 
por grãos de quartzo (95%), mas também 
ocorrem feldspatos (plagioclásio), fragmentos 
de rocha, compostos predominantemente 
por quartzo e subordinadamente feldspatos, 
muscovita, minerais opacos (5%), zircão, óxidos 
de ferro, clorita e chert. A matriz representa cerca 
de 80%, sendo composta por argila. Destaca-
se que a rocha pode ser considerada imatura 
texturalmente e matura mineralogicamente.

Em análise pretográfica a fácies Sm, 
texturalmente, possui granulometria variando 
de silte grosso a areia fina, com grãos mal 
selecionados, arredondamento variável, de 
muito angular a subangular, e esfericidade 
baixa. O contato flutuante é aquele que ocorre 
com maior frequência, sendo comum o pontual 
e raro o contato reto ou longo, o que confere 
à rocha um empacotamento frouxo, sendo a 
fácies imatura. A composição mineralógica é 
constituída predominantemente por grãos de 
quartzo (96%). Pontualmente ocorrem grãos 
de felspato, turmalina, zircão, óxidos de ferro, 

minerais opacos, muscovita, clorita, biotita e 
fragmentos de rocha (comumente perfazem 
4%). A matriz é do tipo argilas infiltradas (Figura 
XXII.11).

Os sedimentos de ambiente carbonático com 
influência siliciclástica é representado pela fácies 
de arenitos calcíferos (Ac), que foram descritas 
como uma das principais fácies da Formação 
Itamaracá. Essa fácies não foi identificada 
em afloramento, apenas em testemunhos de 
furos de sondagem nas sub-bacias Olinda e 
Alhandra, sempre em contato com a Formação 
Gramame nas porções mais distais da bacia 
(Figura XXII.12). Kegel (1954) a descreve como 
sendo um arenito calcífero contendo abundante 
fauna cretácea (Cenomaniano Superior) em 
Itamaracá-PE. Souza (2006) descreve essa fácies 
no poço 1IG-03-PE como calcissiliciclástica e 
contendo uma grande quantidade de quartzo e 
cimento de calcita espática. Esse autor destaca a 
ocorrência de um único afloramento desta fácies 
na Sub-bacia Olinda. No trabalho de Moura 
(2007) descreve foraminíferos bentônicos com 
raros planctônicos no topo em contato com a 
Formação Gramame .

Na descrição de testemunhos de projetos 
anteriores foi observada uma frequência desta 
fácies de arenitos calcíferos (Ac) em contato 
com a Formação Gramame. Este contato ocorre 
de forma gradual, onde aumenta o teor de 
carbonato e diminui o teor de siliciclásticos. Em 
alguns casos essas fácies apresentam valores de 
fosfato de até 5%. Em descrição macroscópica 
a fácies Ac apresenta granulometria variando 
de areia fina a muito grossa, coloração cinza a 
amarelo, ocorre predominantemente quartzo, 
maciça, com moldes e fragmentos de conchas 
(Figura XXII.12). Essa fácies é bastante expressiva 
na Sub-bacia Miriri e ocorre na maior parte dos 
furos estudados, com até 30m de espessura.
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Na descrição petrográfica foi observada uma 
grande quantidade de grãos siliciclásticos sendo 
constituídos predominantemente por quartzo 
(40%-50%), feldspatos (<10%), fragmentos 
líticos (<7%) e grãos aloquímicos (50%-40%), 
representados principalmente por peloídes, 
oóides e biclásticos. Os siliciclásticos ocorrem 
arredondados a angulosos, por vezes fraturados. 
Em geral, não há contato entre os grãos. Além 
disso, os grãos têm tamanhos variados, podendo 
esta fácies ser classificada como mal selecionada 
texturalmente (Figura XXII.12A). Os peloídes e 
oóides são predominantes entre os aloquímicos, 
podendo ser preenchidos por material fosfático 
ou carbonato micritico e apresentar coloração 
marrom escura (Figura XXII.12B). Os bioclastos 
são principalmente ostracodes, foraminíferos e 
fragmentos de bivalve (Figura XXII.12C). A matriz 
é formada basicamente por carbonato micrítico 
(Figura XXII.12D). O carbonato também ocorre 
como cimento espático preenchendo cavidades 
entre a matriz e os grãos, podendo formar 
textura de mosaico em drusas. Também foram 
observadas estruturas com formato cônico 
preenchido por quartzo, matriz e cimento, sendo 
possivelmente icnofóssil.

A Formação Itamaracá apresenta fácies de 
sistemas deposicionais transicionais a marinho 
raso. Algumas fácies siliciclásticas apresentam 

características de fácies de planície de maré 
com a presença das fácies com estratificações 
cruzadas com drapes de lama. Os drapes de lama 
(mud drapes) são formados em curtos períodos 
de tempo quando há parada para mudanças na 
direção das correntes durante marés, enchentes 
e vazantes. Quando a água é relativamente calma, 
parte da carga suspensa pode ser depositada 
como uma camada fina de lama. Quando a 
corrente se torna mais forte, a camada de lama 
não é necessariamente removida porque o 
sedimento rico em argila é coeso e isso o torna 
resistente à erosão. Há circunstâncias em que 
os drapes de lama podem se formar em outros 
regimes de deposição, por exemplo, em rios que 
possuem apenas o fluxo sazonal, mas são mais 
comuns em ambientes de maré (Nichols, 2009). 
As estruturas do tipo wavy são bastante comuns 
em ambiente marinho raso dominado por maré, 
onde há uma alternância de tração e suspensão 
(Reineck & Singh,1980; Nichols,2009). Os 
sedimentos mistos carbonáticos e siliciclásticos 
representado pela fácies Ac, apresenta uma 
variedade de bioclastos que caracterizam 
o ambiente como marinho raso, com uma 
grande quantidade de foraminíferos bentônicos 
e algumas algas coroalinas. Os sedimentos 
fosfáticos serão detalhados no capítulo sobre a 
mineralização.

Quadro XXII.1 - Principais fácies sedimentares da Formação Beberibe na Bacia Paraíba.
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Quadro XXII.2 - Fácies siliciclásticas da Formação Itamaracá. AF= Associação de fácies.

Figura XXII.6 - A) Fácies Cca em Olinda-PE, aflor. CM-22. B) Fácies Ccs, Olinda-PE, aflor. CM-22. C) Fácies Afm, 
Paulista-PE. Fácies Args, Olinda-PE, afloramento CM-22.
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Figura XXII.7 - A) Mapa geológico da Bacia Paraíba com destaque para a Sub-bacia Olinda. B) Mapa geológico 
da Sub-bacia Olinda com destaque para a Formação Beberibe em verde escuro.
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Figura XXII.9 - A) Afloramento CM-57, com fácies Acp e Afw. B) Fácies Acp com cruzada planar incipeinte. 
C) Fácies Afw. D) Afloramento CM-10 com fácies Am/Ali. E) Detalhe da fácies Am Arenito com possível 
acamamento incipiente. F) Afloramento CM-03, com fácies Am e Afw. G) Fácies Aca com cruzada planar 
incipiente e Sll e Sm.
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Figura XXII.10 - A) Aspectos texturais da fácies Am no afloramento CM-03, com destaque para os grãos de 
Fdp=feldspatos, Qz=quartzo. N//. B) Em NX observa-se detalhes da matriz que apresenta bastante filossilicatos.

Figura XXII.11 - A) Fácies a Sm e nos afloramentos CM-57 e CM-03, matriz argilosa com grãos bem selecionados. 
B) pouca maturidade mineralógica, com uma grande quantidade de micas.

XXII.3.1.3 - Formação Gramame (maastrichtiano 
superior)

A Formação Gramame foi mapeada nas sub-
bacias Olinda e Alhandra e ocorre apenas em 
sub-superfície na Sub-bacia Miriri. Essa unidade 
tem contato basal com a Formação Itamaracá 
e no topo com a Formação Maria Farinha e na 
parte sul da sub-bacia Olinda há uma grande 
quantidade de afloramentos, que faz contato 
discordante com a Formação Barreiras. Esta 
unidade apresenta uma ciclicidade caracterizada 
pela alternância de três fácies: calcário margoso 
(Cm), marga (M) e calcário compacto pouco 

margosos (Cc) (Figura XXII.13). Em sub-superfície 
foi descrita a fácies formada por calcarenito 
(Ca) na base que fazem parte da sucessão de 
fácies dos arenitos calcíferos (Ac) da Formação 
Itamaracá. Na Sub-bacia Olinda foram descritos 
afloramentos contendo principalmente as fácies 
Cm e M. Na Sub-bacia Alhandra ocorre associada 
a altos estruturais e com até 50m de espessura 
no centro da sub-bacia (Figura XXII.14).

A fácies calcarenitos (Ca) está na base da 
Formação Gramame, é caracterizada por 
calcário cinza escuro grosso e maciço,e pouco 
bioturbado. A fácies de calcário margoso (Cm) 
ocorre sempre intercalada às margas (M) e 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

1211

Figura XXII.12 - A) Perfil do poço 1AH-PB, sucessão das fácies carbonáticas das formações Gramame 
e Itamaracá. B) Amostra da fácies Ac com molde de concha. C) amostra da Fácies Ac com fragmento de 
concha. D) Petrografia da fácies Ac no poço 1AH-14-PB apresentando matriz calcítica micrítica com minerais 
qz=quartzo, Fl=fragmento lítico NP. E) Calcita espática cimentando a rocha e matriz, NP. F) Grão fosfático, NP. 
NP= Nicóis paralelos.

a fácies de calcário margoso laminado (Cml), 
em alternância. A fácies Cm ocorre maciça e 
bioturbada, de coloração cinza claro, podendo 
conter abundante conteúdo fossilífero, com 
espessuras variáveis de até 5m. A fácies Cml, 
calcário margoso laminado, é caracterizada por 
pouca bioturbação e poucos fósseis e espessuras 
que chegam ao máximo 50 cm (f). A fácies de 

marga (M) tem coloração cinza esverdeada, ou 
amarelo esbranquiçado. A fácies com calcários 
compactos (Cc) tem coloração creme amarelado, 
ocorrendo com raras bioturbações. Esta fácies 
ocorre em vários afloramentos da Sub-bacia 
Olinda em contato discordante com a Formação 
Barreiras, exposta em ravinas, ou como topo das 
associações de calcários margosos e margas.
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A petrografia desta fácies foi feita com 
amostras de variados afloramentos das sub-
bacias Olinda e Alhandra. A Fácies Cm é composta 
por grãos aloquímicos com percentuais que 
variam entre 5 a 30%, nos variados afloramentos, 
representados principalmente por bioclastos, 
oóides, esferulitos e raros intraclastos. A matriz 
em geral está acima de 60%, formada por calcita/
dolomita e argilominerais e na maioria dos casos 
ocorre cimento variando entre franja isópaca e de 
dolomitas em mosaicos. A franja isópaca ocorre 
circundando bioclastos, esferulitos, oóides e 
raros intraclastos. Os pequenos mosaicos de 
cristais com dolomita ocorrem com crescimento 
sintaxiais. As rochas descritas podem ser 
classificadas como mudstones a packstones 
(Dunham, 1962). Os wackestones e packstones 
estão suportados predominantemente por 
bioclastos. Os bioclastos estão representados 
na maioria por foraminíferos bentônicos com 
destaque para os Sinphogenerinoides sp., 
ostracodes e fragmentos de algas em menor 
quantidade. É frequente a presença de minerais 
fosfáticos de coloração marrons, genericamente 
classificados como colofana (Figura XXII.15).

A fácies Cml apresenta uma maior quantidade 
de matriz e menor quantidade de aloquímicos. 
Dentre os aloquímicos destacam-se os bioclastos 
com foraminíferos e oóides. Pode haver cimento 
do tipo franja isópaca e crescimento de calcita 
sintaxial (Figura XXII.16). A rocha pode ser 
classificada segundo Dunham (1962) como 
mudstones a packstones.

Em análise petrográfica a fácies Cc apresenta, 
em sua grande maioria, dolomita (cerca de 
90%) e raros constituintes aloquímicos (Figura 
XXII.17). Os grãos de dolomita diagenéticas são 
euédricos à sub-euédricos. Em uma classificação 
baseada no modelo Sibley & Gregg (1987), pode 
ser fábrica planar-s e pequenas porções planar-e. 

Em algumas amostras é possível observar uma 
maior quantidade de constituintes aloquímicos, 
estando a maior parte destes deformados e com 
crescimento interno de dolomitas. A rocha pode 
ser classificada como Mudstone dolomitizado 
(Dunham, 1962) ou Dolomicrito (Folk, 1968).

A fácies calcarenitos (Ca) em análise 
petrográfica está caracterizada por uma grande 
quantidade de grãos aloquímicos bastante 
diversificados, bioclastos, peloídes, intraclastos 
que em geral estão substituídos por fosfato. 
Ocorre uma grande quantidade de cimento 
calcita/dolomita e pouco ortoquímicos (Figura 
XXII.18).

A Formação Gramame foi depositada em um 
trato de sistema de mar alto em plataforma do 
tipo rampa, possivelmente na rampa exterior. 
A alternância de fácies indica que esta unidade 
tem registros de variações cíclicas com aumento 
e diminuição do nível do mar, onde as fácies 
margosas fazem parte de um ciclo menor, com 
nível de mar baixo e com entrada de material 
siliciclástico.

XXII.3.1.4 - Unidades cenozoicas

O Cenozoico da Bacia Paraíba é representado 
pela Formação Maria Farinha de idade Paleógeno 
que caracteriza o trato de sistema regressivo 
(TSR) e as Coberturas Cenozoicas Siliciclásticas, 
Grupo Barreiras e os Depósitos Pós-barreiras.

XXII.3.1.4.1 - Formação Maria Farinha (daniano)

Neste trabalho só foram descritos 
afloramentos da Formação Maria Farinha na 
Sub-bacia Alhandra e Sub-bacia Olinda. Esta 
unidade é caracterizada pela intercalação de 
calcário margoso cinza esverdeado com raros 
microfósseis, marga esverdeada e dolomito 
amarronzado (Figura XXII.19).
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Figura XXII.16 - A) Mudstone com raros bioclastos e esferolitos. B) Foramínifero bentônico e calcitas com 
crescimento sintaxiais.

Figura XXII.15 - A) Packstone, fácies Cm, com bioclastos, esferolitos e oóides. B) Matriz micrítica com grãos de 
colofana em marrom. C) Foraminíferos bentônicos. D) Mineral fosfático e um oóide com dolomita no centro 
e franja isotópica.
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Figura XXII.18 - A) Fotomicrografia da fácies Ca com vários aloquímicos fosfáticos. B) Aloquímicos fosfáticos 
em extinção a NX.

Figura XXII.17 - A) Afloramento CM-06, Itamaracá-PE. B) Fácies Cc no afloramento. C) Aspecto geral da fácies 
composta predominantemente por dolomita. D) Detalhe da fácies com a presença de raro bioclasto.

XXII.3.1.4.2 - Grupo Barreiras (mioceno a 
plioceno-pleistoceno)

Segundo Mabesoone et al. (1972) o termo 
Formação Barreiras é usado para nomear 
sedimentos pouco ou não consolidados, 
com cores variegadas, variando de argilito a 
conglomerados. Pode ocorrer discordante sobre 
o embasamento cristalino ou sobre unidades 
sedimentares. Bigarella (1964) apresentaram 
um trabalho, através de perfis de sondagem, nos 
arredores de Recife, subdividindo esta unidade 
em duas formações, uma inferior, denominada 

Formação Guararapes, e a superior, denominada 
Riacho Morno, que representaria o Grupo 
Barreiras. O mesmo observado por Mabesoone 
(1964) na falésia de Cabo Branco (João Pessoa-
PB). Mabessone et al (1972) redefine o Grupo 
Barreiras (sensu Bigarella e Andrade, 1964), entre 
o Rio Grande do Norte e Pernambuco, e dividi 
nas formações Serra dos Martins, Guararapes e 
Macaíba.

No mapeamento geológico há dificuldade em 
individualizar o Grupo Barreiras em relação aos 
Depósitos Pós-barreiras e as fácies Siliciclásticas 
do Cretáceo. Na sub-bacia Olinda esta unidade 
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é bastante expressiva caracterizada por arenitos 
e argilitos de coloração variegada, com raros 
níveis conglomeráticos. Na Sub-bacia Alhandra 
esta unidade é pouco expressiva em relação à 
Sub-bacia Olinda e ocorre principalmente em 
falésias, com raros afloramentos próximos a 
borda da bacia e em alguns cortes de tabuleiros, 
onde é possível observar contatos desta unidade 
com os Depósitos Pós-barreiras. É caracterizada 
principalmente por arenitos e argilitos de 
coloração variegada e conglomerados. Na Sub-
bacia Miriri, esta unidade ocorre principalmente 
próximo a linha de costa, com fácies mais 
arenosas. As fácies foram descritas e comparadas 

com as fácies de Miall (1996) (Quadro XXII.3): 
(i) fácies conglomeráticas (correlatas a Gh, Gt, 
Gp de Miall,1996), ora clasto suportado ora 
matriz suportada, Ccsp/Cmsp, caracterizado por 
estratificações cruzadas planares tangenciais; 
(ii) arenitos finos a conglomeráticos com 
estratificações cruzadas planares tangenciais 
(Acp) e com estratificações cruzadas acanaladas 
(Aca) (correlatos a St, Sp, Sm de Miall,1996) e; (iii) 
argilitos compactos de cores variegadas (Argv), 
maciços (correlatos a Fsm de Miall, 1996) que 
estão intimamente associados sob a forma de 
intercalações, lentes ou níveis (Figura XXII.20).

Figura XXII.19 - A) Afloramento com seção do limite Formação Gramame e Formação Itamaracá, Ponta de 
Pedras-PE. B) Margas cinza esverdeadas, Itamaracá-PE. C) Blocos de dolomitos da Formação Maria Farinha, 
Jacumã-PB.
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Figura XXII. 20 - A) Afloramento em Goiana-PE, intercalação das fácies Ccsp/Cmsp com as fácies Acp/Act. B) 
Seção com intercalação das fácies. C) níveis de argilito fácies Argv. D) Arenito com estratificações cruzadas 
tangenciais.

Quadro XXII. 3 - Fácies da Formação Barreiras identificadas em campo.

O sistema deposicional da Formação 
Barreiras tem sido bastante discutido em todo 
Brasil por diversos pesquisadores. Alheiros 
et al. (1988) e Alheiros e Lima-Filho (1991) 
em trabalhos realizados entre Rio Grande 
do Norte e Pernambuco, concluíram que as 
rochas sedimentares da Formação Barreiras 
teriam sido depositadas em um ambiente 
fluvial entrelaçado, associado a leques 
aluviais e a depósitos litorâneos. As fácies 
descritas neste trabalho sugerem um sistema 
fluvial do tipo entrelaçado. Apresentando 
fácies de preenchimentos de canais e leitos 

longitudinais, com sedimentos conglomeráticos 
cascalhosos com estratificações cruzadas. As 
fácies de arenitos finos a conglomeráticos com 
estratificações cruzadas tangenciais, associados 
às fácies Gm, podem ser interpretados como 
depósitos de acreção lateral. Corpos tabulares 
de argilitos finos de planície de inundação.

XXII.3.1.4.3 - Depósitos Pós-Barreiras

O termo Depósitos Pós-Barreiras neste 
trabalho serão aplicados aos sedimentos 
posicionados estratigraficamente acima da 
Formação Barreiras de mesma idade até 
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o recente. Estes depósitos puderam ser 
identificados ao longo de toda bacia em 
geral acima da Formação Barreiras ou acima 
de unidades cretáceas e do embasamento. 
Excluímos desta análise os depósitos de praia, 
de mangue e os depósitos aluvionares recentes 
que serão inseridos no mapa sem uma descrição 
mais detalhada.

O termo Depósitos Pós-barreiras foi utilizado 
inicialmente na região Norte para os sedimentos 
que sobrepõe a Formação Barreiras de forma 
discordante utilizado por Sá (1969). Essa 
terminologia foi introduzida na região Nordeste 
por Rossetti et al. (2011) na Bacia Paraíba. 
Neste contexto esses autores introduzem a 
terminologia a duas unidades do Pós-Barreiras 
PB1 e PB. A Unidade PB1 consiste em arenitos mal 
selecionados, coloração amarelo acinzentada, 
contendo intraclastos e intercalado com argilitos, 
conglomerados e brechas em discordância com 
a Formação Barreiras ou com embasamento 
cristalino, com idade variando entre 178.300 
(±26.800) anos e 15.100 (± 1.800) anos. A 
unidade PB2 ocorre sobre os depósitos PB1, 
Formação Barreiras e embasamento cristalino. 
O depósito é formado por sedimentos arenosos 
quartzosos e inconsolidados com grânulos de 
quartzos dispersos, datados de 11.300 (±1700) 
anos e 1800 (±200) anos.

Na Sub-bacia Olinda foram individualizados 
depósitos da Unidade PB1, descrita por 
Rossetti et al. (2011), em grande parte da área, 
caracterizada por arenitos conglomeráticos, 
friáveis de coloração marrom avermelhada, 
contendo predominantemente quartzo com 
alguns intraclastos de arenitos ferruginosos, 
em contato erosivo com a Formação Barreiras. 
Na Sub-bacia Alhandra a Unidade PB1 ocorre 
com três fácies: (i) conglomerado com clastos 
de arenitos ferruginosos (Ccf), caracterizada 

por conglomerado ora clasto suportado ora 
matriz suportada, oligomítico formado por 
arenitos ferruginosos, de coloração marrom 
avermelhada, maciços com matriz formada por 
areia fina e pouca argila (Figura XXII. 26); (ii) 
conglomerado com clastos de quartzos (Ccq), 
ora matriz suportada ora clasto suportado, 
matriz areia grossa, de coloração creme 
esbranquiçada, contendo predominantemente 
quartzo, geralmente maciça e podendo 
apresentar localmente uma granocrescência 
ascendente e; (iii) arenito conglomerático 
argiloso com intraclastos ferruginosos (Aif), 
variando de médio a conglomerático maciços de 
coloração amarelo avermelhado com a presença 
de intraclastos de argila ou arenitos mais fino 
esbranquiçados, podendo ocorrer seixos de 
quartzos (Figura XXII.21).

Na Sub-Bacia Miriri essa unidade recobre a 
maior parte da bacia ocorrendo sob as fácies 
de arenito grosso com estratificações cruzadas 
tangenciais, amarelado intercalado com 
conglomerado com intraclastos ferruginosos 
(Ccf) e sob a fácies dos arenitos conglomerados 
quartzosos (Ccq) intercalado com arenito 
conglomeráticos (Figura XXII.22).

A unidade PB2 (Rossetti et al 2011) foi descrito 
ao longo da Bacia Paraíba, como sedimentos 
inconsolidados, caracterizados por areias de 
coloração branca a cinza claro, quartzosas, 
com uma maturidade textural e mineralógica. 
Esses depósitos ocorrem em contato 
discordante com arenitos médios a grossos de 
coloração creme amarelado, maciço, formado 
predominantemente por quartzo, Unidade PB1 
(Figura XXII.23). Esses depósitos são melhores 
mapeáveis nas sub-bacias Alhandra e Miriri.

Os outros depósitos recentes como os colúvio-
eluvionares, aluvionares recentes, praias, fluvio-
marinhos não são objeto deste trabalho assim 
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não seriam descritos detalhadamente. Porém 
é importante destacar que alguns depósitos 
aluvionares recentes como os de areias brancas 
quartzosas podem ser confundidos com os 

Depósitos Pós-barreiras da unidade PB2, sendo 
assim importante uma avaliação do contexto 
local em função da geomorfologia (Figura XXII. 
24).

Figura XXII. 21 - A) Afloramento da Unidade PB1 com a fácies Ccf, Goiana-PE. B) detalhe de conglomerado 
formado por clastos de arenitos ferruginosos. C) Afloramento com fácies Ccq, Alhandra-PB. D) Detalhe de 
conglomerado com clastos tamanho cascalho. E) Afloramento Jacumã-PB, com fácies de Aif. F) Detalhe da 
fácies com intraclastos de argila e areia.
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Figura XXII. 22 - A) Arenito amarelado com estratificações cruzadas tabulares tangenciais, intercalado com 
fácies Acf. B) Fácies Ccf intercalado com arenito. C) Seção do afloramento

Figura XXII. 23 - A) Depósitos de areias quartzosas na região de Alhandra-PB. Detalhe do arenito basal deste 
depósito, médio a grosso, bem selecionado e maciço. D) Detalhe do contato discordante entre essas unidades

Figura XXII. 24 - A) areias quartzosas esbranquiçada em planície fluvial do Rio Gramame, Próximo a João 
Pessoa-PB. B) Depósito de aluvião recente na planície do rio Popocas, Alhandra-PB. C) Depósito coluvio-
eluvionar sobre a unidade PB1. D) Depósitos de praiais Praia de Carne de Vaca.
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XXII.4 - MINERALIZAÇÃO: ROCHAS FOSFÁTICAS E 
FOSFORITO

Os sedimentos fosfáticos ocorrem ao longo 
de toda Bacia Paraíba e foram estudados em 
afloramentos e em testemunhos de sondagem, 
principalmente na Sub-bacia Alhandra. 
Esses dados permitiram a caracterização e 
classificação das variadas litofácies fosfáticas, 
que foram agrupadas em função da gênese, das 
características litológicas e dos teores de P2O5. A 
partir destas análises foram individualizadas as 
fácies com rochas fosfáticas e fosforitos.

Rochas com teores acima de 1% de P2O5 já 
podem ser consideradas rochas fosfáticas. Na 
individualização das fácies só foram considerados 
teores acima de 4% onde é possível descrever 
os elementos fosfáticos. Assim, rochas fosfáticas 
apresentam teores de P2O5 entre 4% e 10% as 
mais baixas e de 10 a 17% as mais altas. Na Bacia 
Paraíba as rochas fosfáticas podem ocorrer em 
variadas fácies e são importantes do ponto de 
vista econômico, principalmente se associados 
aos fosforitos, e são caracterizadas pela presença 
de minerais fosfáticos que podem se apresentar 
sob a forma de grãos ou matriz.

Os fosforitos apresentam teores acima de 18% 
(Pufahl, 2010), são sedimentos bioelementares 
formados em condições próprias de ambiente 
de sedimentação e produtividade orgânica e 
é um importante marcador na estratigrafia da 
bacia.

Os fosforitos e as rochas fosfáticas em geral 
eram agrupados como um único horizonte 
fosfático na Bacia Paraíba, devido às relações 
destas fácies com os altos valores da radiometria 
em furos de sondagem que marcavam as 
camadas mineralizadas nos trabalhos da CPRM 
(1982) e Fonseca Neto (1979). No Projeto 
Miriri (CPRM 1982) a reserva estimada era de 

22.327.222 milhões de tonelada, na década de 
80 (CPRM, 1982). A CPRM através do Projeto 
Reavaliação do Patrimônio Mineral (Wosniak 
et al. 2015) em parceria com equipe do Projeto 
Fosfato Brasil executaram uma reavaliação 
do recurso existente, através da reavaliação 
dos furos e considerando cut offs atualmente 
praticados pela mineração, que proporcionou 
um aumento do recurso total para 33153736.70 
milhões de toneladas (Quadro XXII.4).

XXII.4.1 - Caracterização de fosforitos e rochas 
fosfáticas

Os fosforitos e as rochas fosfáticas foram 
descritas em seis fácies contidos em duas 
associações de fácies: uma associação com 
fosforitos e outra associação com carbonatos. 
A associação com fosforito é formada pelas 
fácies: fosforito laminado, fosforito maciço, 
argilito marrom e arenito pelfosfático (Formação 
Itamaracá). A associação com carbonatos 
é formada por: arenito calcífero (Formação 
Itamaracá) e calcarenitos (Formação Gramame). 
Abaixo se observa um quadro com as fácies com 
rochas fosfáticas e fosforitos (Quadro XXII.5).

XXII.4.1.1 - Descrição de fácies com fosforito

As fácies de fosforitos são caracterizadas por 
sedimentos de coloração creme amarelada ou 
amarelo amarronzado, granulação variando de 
silte a areia muito fina, podendo apresentar 
laminações plano-paralelas (Fl) ou ocorrer 
maciços (Fm) (Figuras XXII.25 e 26). Os 
fosforitos com laminações plano-paralelas têm 
sido descritos na literatura como fosforitos 
pristines (fosforitos primários) diferenciados 
dos fosforitos retrabalhados (Phosphorite 
rework) sin-deposicionais que têm teores mais 
elevados (Pufahl, 2010) que foram descritos 
nesse trabalho como fosforito maciço. Os 
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Quadro XXII.4 - Recursos de fosfato da reavaliação do Projeto Miriri (Wosniak et al. 2015).

Quadro XXII.5 - Caracterização das fácies fosfáticas e suas descrições macroscópicas.

fosforitos laminados (Fl) são caracterizados 
pelas laminações plano-paralelas, que podem 
ocorrer incipientes, e pela grande quantidade de 
matriz em relação aos grãos. A maior parte dos 
grãos são fosfáticos, mas pode haver terrígenos 
e nódulos argilosos. Essa litofácies ocorre 
com frequência em testemunhos de poços 
estratigráficos e afloramentos e podem chegar 
até 4m de espessura com teores de até 32% de  
P2O5. Os fosforitos maciços (Fm), com granulação 
de silte a areia fina, podem conter grânulos de 
terrígenos e nódulos argilosos. Esta litofácies é 
formada predomi-nantemente por grãos, e os 
principais componentes fosfáticos identificados 
foram fragmentos de ossos e conchas de variados 
tamanhos e outros aloquímicos. Apresenta 
pouca lama fosfática e outros argilominerais. 
Pode conter até 20% de P2O5.

XXII.4.1.2 - Descrição de fácies com rochas 
fosfáticas siliciclásticas

Associados aos fosforitos foram descritas 
rochas fosfáticas siliciclásticas representadas 
pelas fácies de argilito e arenitos fosfáticos da 
Formação Itamaracá.

A fácies argilito em geral tem coloração 
marrom (Argm) á bastante comum na Sub-bacia 
Alhandra podendo está associado aos fosforitos. 
É caracterizada por uma coloração marrom 
podendo apresentar algumas variações como 
cinza amarelado, são maciços ou com laminações 
incipientes. Essa fácies pode conter até 13% de 
P2O5 principalmente quando associada à fácies 
de fosforito e chegar a 8m de espessura (Figura 
XXII.27).
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Figura XXII. 26 - A) Litofácies Fosforito maciço (poço 1PL-01-PE). B) Litofácies Fm (1PL-02-PE).

Figura XXII. 25 - A) Litofácies Fosforito laminado (poço 1PL-02-PE). B) Litofácies Fl com laminações incipientes 
(1PL-02-PE).

Figura XXII.27 - A) testemunho do poço 1AL-30-PB em Alhandra-PB com a fácies Argm. B) Detalhe da Fácies 
Argm apresentando níveis de argila esbranquiçada.
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Os arenitos fosfáticos podem apresentar 
componentes fosfáticos em forma de grãos 
ou matriz. Na maior parte dos casos, os grãos 
são predominantemente pellets, classificando 
os arenitos como pelfosfato (Fonseca Neto, 
1979). A fácies de arenito pelfosfato (Ap) ocorre 
frequentemente associada às fácies de fosforito 
e foram observadas em perfis de furos de 
sondagem nas sub-bacias Olinda e Alhandra. 
Os teores de P2O5 podem chegar a 17%, sendo 
caracterizada por uma maior quantidade de 
minerais terrígenos, principalmente quartzo 
e feldspatos, juntamente com elementos 
aloquímicos fosfáticos (Figura XXII.28).

XXII.4.1.3 - Descrição de fácies com rochas 
fosfáticas carbonáticas

As rochas carbonáticas podem ocorrer com 
teores consideráveis de  P2O5 e são representadas 
por arenitos calcíferos (Ac) da Formação 
Itamaracá com teores de até 5% e calcarenitos 
(Ca) da Formação Gramame com teores de até 
8%. Os arenitos calcíferos (Ac) da Formação 
Itamaracá são caracterizados por sedimentos 
com granulação variando de areia fina a grossa, 
bem selecionados, maciços, de coloração creme 
amarelado. Foi observada nesta fácies a presença 
de alguns macrofósseis como gastrópodes. Os 
arenitos calcíferos são sedimentos mistos, cujo 
arcabouço é formado predominantemente por 
terrígenos, principalmente quartzo e feldspatos, 
com uma grande quantidade de minerais 
autigênicos, como colofana e em alguns casos 
gipsita, em matriz carbonática (Figura XXII.29).

As fácies formadas por calcarenitos, da 
Formação Gramame, são caracterizadas 
pela predominância de matriz carbonática 
com aloquímicos fosfáticos, principalmente 
bioclastos e intraclastos. Os minerais terrígenos 
ocorrem em menor quantidade, representados 

por quartzo. Tem coloração cinza escuro, 
granulação areia fina a média contendo em 
geral intraclastos de fosfato (Figura XXII.30). Em 
alguns furos observam-se margas ou calcários 
margosos laminados com teores anômalos 
de fosfato, mas são situações pontuais sem 
expressão estratigráfica.

XXII.5 - ASSOCIAÇÃO DE FÁCIES FOSFÁTICAS EM 
ÁREAS ALVO SELECIONADAS PARA ESTUDO DE 
MAIOR DETALHE

As áreas alvos foram selecionadas na Bacia 
Paraíba a partir de dados regionais e dos projetos 
Miriri (CPRM, 1982) e Fosfato na Faixa Costeira 
PE/PB (Fonseca Neto, 1979). Na Sub-bacia 
Olinda foram estudados 16 furos de sondagem, 
todos com associações de fácies fosfáticas, 
concentrados em duas áreas, na parte sul e 
na parte norte desta sub-bacia. Na Sub-bacia 
Alhandra há uma grande quantidade de furos 
com anomalia (mais de 100 furos de sondagem) 
dos quais foram estudados 19 que apresentam 
fácies com fosforitos e 32 que apresentam 
fácies com rochas fosfáticas. Na Sub-bacia Miriri 
só se tem dados de cinco furos de sondagem, 
concentrados principalmente na parte sul da 
sub-bacia apresentando apenas rochas fosfáticas 
carbonáticas da Formação Gramame.

A principal área selecionada está localizada 
na Sub-bacia Alhandra entre as cidades do 
Conde-PB e Caaporã-PB. Algumas outras áreas 
secundárias foram estudadas de forma mais 
detalhada para a caracterização da sedimentação 
fosfática. Os primeiros dados analisados foram 
os perfis e testemunhos de sondagem. Nesse 
material foram individualizadas as associações 
de fácies e caracterizada a mineralização.

Na região entre Olinda-PE e Igarassu-PE a 
mineralização é bastante expressiva com altos 
teores e com camadas relativamente espessas 
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na associação com fosforitos. Na região de 
Goiana-PE a mineralização apresenta teores 
mais baixos e as rochas contém muito mais 
siliciclásticos (Figura XXII.31). Esses sedimentos 
fosfáticos ocorrem de forma diferente na área 
mais proximal em relação à borda da bacia e a 
área mais distal. Observa-se que os furos 1PL-
01-PE e o furo 1IG-03-PE apresentam rochas 
fosfáticas carbonáticas e mistas na área mais 
distal em relação à bacia e nos poços 1PL-02-PE, 
1IG-01-PE e 1IG-02-PE ocorrem os fosforitos na 
área mais proximal em relação à borda da bacia 
(Figura XXII.32).

Os furos 1PL-02-PE, 1PL-03-PE, 1IG-01-PE, 
1IG-02-PE apresentam uma associação de 
fácies fosfáticas semelhantes, que ocorrem com 
espessura variável de 2 a 8m, em contato basal 
com a fácies Am (arenitos maciços) e no topo com 
as fácies carbonáticas não fosfática da Formação 
Gramame. Nestes furos foram descritos fosforitos 
laminados (Fl) formado predominantemente por 
aloquímicos, intercalados com as litofácies de 
fosforitos maciços (Fm). A litofácies Fm contem 
poucos aloquímicos e uma grande quantidade 
de argilominerais, formando a matriz ou níveis 
argilosos na transição com a litofácies Fl. As 
fácies de argilitos marrom (Argm) maciço 
ocorrem com raros aloquímicos acima das fácies 
fosfáticas (Figura XXII.33).

A fácies Fl foi identificada ainda em um único 
afloramento (CM-55) que está localizado em 
Paulista-PE. Essa fácies apresenta cerca de 28% 
de  P2O5 e está em contato no topo com a fácies 
de arenito maciço (Am) (Figura XXII.34).

No trabalho de Fonseca Neto (1979) foi feita 
uma análise mineralógica destas rochas fosfáticas 
nos furos de sondagem 1PL-01-PE e 1IG-03-PE e 
verificou-se que a fácies do arenito calcífero (Ac) 
é formada por mais de 50% de siliciclásticos, 
principalmente quartzo e feldspatos em matriz 

dolomítica (até 35%). Foi observado ainda 
intraclastos de fosfato que podem chegar até 
1cm. O fosfato também ocorre sob a forma de 
aloquímicos em até 10% dos quais até 8% são 
formados por intraclastos de apatitas o que 
caracteriza um teor de até 4,77% de P2O5. Os 
aloquímicos são representados principalmente 
por peloídes, oóides e raros foraminíferos. Da 
base para o topo há uma diminuição dos minerais 
siliciclásticos tornando a fácies carbonática 
com presença de mais aloquímicos até a fácies 
Ca. A fácies calcarenito (Ca) com teor de até 
8,38% P2O5, é formada predominantemente 
por dolomita/calcita que somam até 75% e 
aloquímicos com até 20%, (sendo 14% de apatita) 
formados por bioclastos, intraclastos, oóides e 
peloídes. Ocorrem poucos siliciclásticos (com 
até 5%) representados por quartzo e feldspatos. 
A rocha pode ser classificada como doloesparito 
fosfático ou doloesparito biomicrito fosfático 
(Figura XXII. 35).

Na área próxima a Goiana-PE a associação 
com rochas fosfáticas são representadas por 
arenitos fosfáticos com teores de até 15% 
de P2O5, onde os valores acima de 10% e no 
máximo 15% foram classificados como arenitos 
pelfosfáticos Ap (pela predominância de 
peloídes, entre os aloquímicos) caracterizado 
por uma grande quantidade de minerais 
siliciclásticos (até 65% total, onde 54%, quartzo 
e 11% feldspatos), apatitas (até 29% em forma 
de aloquímicos), argilominerais (até 22% 
incluindo argilas fosfáticas). Dolomitas e calcitas 
ocorrem em pouca quantidade cerca de no 
máximo 11% (Fonseca Neto,1979). Essa fácies 
tem aproximadamente 1m de espessura e em 
geral ocorre como base de uma camada pouco 
espessa das fácies carbonáticas, margas (M) e 
calcários margosos (Cm). Na base da fácies Ap 
ocorre a fácies Am (arenito maciço) descrita 
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Figura XXII.28 - A) Amostra do afloramento CM-32 com minerais siliciclásticos. B) Amostra do afloramento 
CM-92 da fácies de arenito fosfático.

Figura XXII.30 - A) Calcarenito fosfático do furo de sondagem 1IG-03-PE, Igarassu-PE. B) Calcarenito fosfático 
do furo de sondagem 1PL-01-PE, Paulista-PE.

Figura XXII.29  - A) Arenito calcífero (Ac) com uma grande quantidade de moldes de fósseis (poço 1CA-01-PB 
em Caaporã-PB). B) Detalhe de amostra da fácies Ac com nódulo fosfático.
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em afloramento e outros testemunhos (Figura 
XXII.36).

Na Sub-bacia Alhandra foram mapeadas 
as unidades Formação Itamaracá e Formação 
Gramame em áreas muito restritas em vales 
e encostas, pois de modo geral toda área é 
recoberta por depósitos cenozoicos, Formação 
Barreiras e depósitos Pós-Barreiras.

Nas fácies fosfáticas relacionadas à Formação 
Itamaracá foram descritos seis afloramentos, 
CM-32, CM-90, CM-91, CM-92, CM-93 e CM-
150. Estes afloramentos se encontram em geral 
bastante alterados dificultando uma descrição 
detalhada, assim foram feitos furos de trado 
e canais quando necessário para uma melhor 
compreensão da faciologia (Figura XXII.37).

No afloramento CM-32 foi descrito fosforito 
da fácies Fm/Fl intercalado com Argm e Ap 
e também associado as fácies siliciclásticas 
de arenitos maciços e arenitos com riples 
incipientes. Na parte mais superficial observa-
se uma crosta endurecida com aspecto de 
alteração, com textura do tipo Boxwork. Nesse 
afloramento foi possível identificar teores em 
rocha total de até 27% de  P2O5.

Os níveis siliciclásticos sem anomalia para 
fosfato são representad predominantemente 
pela fácies de arenitos maciços (Am) 
caracterizada por uma granulação variando de 
areia média a grossa, de cor amarelo alaranjado, 
com matriz argilosa e de aspecto maciço. Esta 
fácies poderia ser interpretada como decorrente 
de fluxo gravitacional ou intensão processo 
de bioturbação. Essa fácies ocorre no topo do 
afloramento e intercalado com as fácies fosfáticas 
(Figura XXII.38). Na base do afloramento ocorre 
uma fácies formada por arenito com ripples 
incipientes (Ar) fino a médio, creme amarelado, 
friável (Figura XXII.39). Essa fácies parece ter 
sofrido um processo de bioturbação, pois as 

estruturas estão descontinuas e com a presença 
de formas circulares deformando o sedimento.

No afloramento foram feitos nove canais 
para o reconhecimento detalhado da sucessão 
de fácies. Esses canais mostram que não há uma 
continuidade regular das camadas de fosforito 
e que não é possível individualizar camadas da 
fácies Ap apenas níveis. Nos dois primeiros canais 
foram observadas duas camadas da litofácies Fl 
que são intercaladas com a fácies Argm e com 
a fácies Am. Esta sucessão ocorre semelhante 
no canal 08 do corte oposto, que na base ainda 
apresenta níveis de fosforito intercalados com 
a fácies Am. Nos canais 3 e 4 ocorre uma única 
camada de fosforito um pouco mais espessa 
com a fácies Am na base e Argm no topo (Figura 
XXII.40).

O afloramento CM-150 tem aproximadamente 
1 m de altura, com uma associação de fácies 
siliciclástica com rochas fosfáticas. Foram 
observadas quatro fácies distintas: (i) a fácies 
de arenitos grossos, maciços friáveis (Am), 
caracterizada por uma coloração creme 
esbranquiçada, granulação variando de média 
a grossa podendo conter grânulos, composta 
predominantemente por quartzo, com pouca 
matriz argilosa; (ii) a fácies de argilito marrom 
(Argm) maciço que ocorre associado ao fosforito; 
(iii)arenito com nódulos de argilito marrom (An), 
caracterizado por uma coloração esbranquiçada, 
granulação variando de areia média a grossa, 
matriz argilosa, composta por uma grande 
quantidade de quartzo e alguns nódulos argilosos 
dispersos (os nódulos tem coloração marrom e 
variados tamanhos) e ; (iv) o fosforito laminado 
(Fl) que apresenta uma granulação variando de 
argila a areia fina com laminações incipientes, 
podendo conter até 18% de  P2O5, na qual não 
foram observados aloquímicos, (Figura XXII.41)

Os afloramentos CM-90, CM-92 e CM-93 
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Figura XXII.33 - A) Perfil do furo 1PL-02-PE. B) No topo Depósitos aluvionares com arenito conglomerático, 
seguido pela Formação Gramame com as fácies de margas e calcários, e pela Formação Itamaracá com as 
fácies fosfáticas Argm e Fl/Fm. C) detalhe de Argm. D) As fácies Fl e na base o Af. E) Seção do poço 1PL-
03-PE. G) Formação Itamaracá com as fácies Fl e Af. H) Detalhe da fácies Fl. I) Seção do poço 1PL-01-PE. J) 
Testemunho da parte basal com arenitos calcíferos.
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Figura XXII.35 - A) Perfil do poço 1PL-01-PE. B) Calcarenito fosfático com poucos terrígenos. C) Arenito calcífero 
grosso com nódulos de argila. D) Fácies Am arenito maciço friável. E) Perfil do poço 1IG-03-PE. F) Testemunho 
do 1IG-03-PE com a transição gradual da fácies Ac para a fácies Ca.
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Figura XXII.37 - Localização dos afloramentos identificados e descritos acompanhados dos furos de trados na 
Bacia Paraíba.
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Figura XXII.38 -  A) Canal no afloramento CM-32 com a coleta das amostras no Município de Alhandra-PB. B) 
Detalhe do canal com local da fácies F. C) Fácies F com a presença de mineral escuro. D) detalhe de mineral 
escuro. E) Fácies de Argilito cinza claro com porções avermelhadas produto de alteração. F) Argilito marrom 
Compacto (Argm). G) Fácies F e em detalhe amostra coletada.
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Figura XXII.39 - A) Detalhe do canal com a presença da fácies Am, ocorrendo bastante alterada.B) Arenito 
friável Am menos alterada com grãos variando de grosso a conglomeráticos e C) detalhe do aspecto textural. 
D) Detalhe da fácies Am no lajedo com estruturas sinuosas. E) Vista em corte das bioturbações.
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Figura XXII.40 - A) Canais 1 e 2 apresentando duas camadas de fosforitos laminados. No canal 3 observa-se 
apenas uma camada de fosforito com respectivas seções. B) Canal 4 apresentando uma única camada de 
fosforito associado à fácies Argm.
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apresentam teores de até 25% de  P2O5. São 
depósitos colúvio-eluvionares recentes com uma 
grande quantidade de fragmentos de fosforitos 
retrabalhados e fosforitos alterados. Estes 
fragmentos apresentam tamanhos variados 
podendo chegar até matacões de mais de 1m 
(Figura XXII.42).

Os fosforitos retrabalhados apresentam 
coloração amarelo amarronzado, são maciços 
com muitos minerais siliciclásticos, intraclastos de 
argila e de fosforitos semelhantes texturalmente 
a fácies F em matriz argilosa (Figura XXII.43).

Os fosforitos alterados, que podemos 
chamar de foscrete, apresentam uma textura 
tipo boxwork, que também foi observada 
na parte superficial do afloramento CM-32. 
Esses foscretes têm uma coloração marrom 
acinzentada, podendo ocorrer marrom 
amarelado com nódulos argilosos. Os nódulos 
argilosos têm formas irregulares, mas em 
geral são sub-arredondados, têm coloração 
amarelo esverdeado e variam em até 3cm. A 
textura boxwork pode ocorrer muito ou pouco 
desenvolvida, sendo bastante endurecido e 
formada por minerais com formas alongadas 
semelhantes a “agulhas” (Figura XXII.44).

Nesses afloramentos foram feitos furos 
de trados para o estudo da continuidade das 
camadas e nesses furos descritas à fácies Argm 
com teores de até 8% de P2O5. Individualizadas 
as litofácies Argm, argilito marrom, maciço 
com raros grãos de quartzo, e Argm argilitos de 
coloração marrom maciços com intraclastos de 
argila. Abaixo dessas fácies só foram descritos 
arenitos friáveis bastante argilosos de coloração 
amarelo amarronzado (Figura XXII.45).

Na Sub-bacia Alhandra se concentra a maior 
parte dos furos de sondagem, dos quais mais 
de 50% apresentam anomalia para fosfato. Os 
testemunhos que não apresentam anomalia 

de fosfato, em geral foram locados em topo de 
tabuleiros, onde só houve recuperação da seção 
cenozoica (Figura XXII.46).

A fácies de fosforito pode ocorrer em contato 
com a Formação Gramame na parte leste da sub-
bacia e em contato com a fácies Argm na parte 
oeste com a ausência da Formação Gramame. 
Os fosforitos em geral estão relacionados à 
fácies Argm, pois a fácies Ap ocorre isolada em 
alguns testemunhos ou como transição da fácies 
arenito maciço (Am). As fácies Argm ocorrem 
com intraclastos de carbonato ou de argilito 
amarelado e pode estar intercalada com lâminas 
de fosforito (Figura XXII.47).

XXII.5.1 - Descrição petrográfica e classificação 
dos fosforitos

Os fosforitos foram individualizados através 
da petrografia em duas microfácies: os primários 
e os granulares (retrabalhadas) segundo a 
classificação de Riggs (1979). Os fosforitos 
primários foram classificados em amostra de 
mão como as litofácies de fosforito laminado, 
enquanto os granulares foram caracterizados 
pela textura maciça.

Os fosforitos primários, de acordo com 
a classificação de Riggs (1979), Follmi et al 
(1991), Glenn et al (1999) e Trappe (2001) 
são caracterizados pela predominância de 
elementos ortoquímicos/microbial fosfáticos. Os 
fosforitos primários estudados nesta pesquisa 
podem ocorrer frequentemente como matriz de 
microfácies granulares, em níveis associados às 
mesmas ou em nódulos/concreções em rochas 
fosfáticas.

As microfácies primárias são constituídas 
predominantemente por ortoquímicos, em torno 
de 70% a 80%, e aloquímicos, em cerca de 25% 
a 15%, sendo constituído também por cerca de 
5% cimento de argilominerais e outros minerais 
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Figura XXII.42 - A) Ponto CM-92 onde se identificou área anômala. B) Detalhe do solo no CM-92 com 
fragmentos de fosforito alterado com detalhe para mineral de coloração escura. C) Ponto CM-93 e em D) 
cintilômetro registrando solo anômalo com fragmentos de fosforito. E) Ponto CM-90 com detalhe para solo 
com uma grande quantidade de blocos de fosforito.
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como quartzo e opacos. A fábrica ortoquímica 
tem coloração marrom avermelhada a marrom 
acinzentada e forma lâminas com fosfato 
criptocristalino (colofana) ou micronódulos, 
que ocorrem em grande quantidade em 
algumas partes da rocha (Figura XXII.48). Os 
aloquímicos ocorrem com duas granulações 
diferentes, tamanhos silte ou areia muito fina Os 
grãos maiores ocorrem em menor quantidade 
e os menores associados aos micronódulos 
ortoquímicos. Dentre os aloquímicos 
predominam os fosintraclastos, fosbioclastos e 
fospeloídes. Entre os fosbioclastos destacam-se 
os foraminíferos (Figura XXII.48D).

Observa-se que a maior parte dos 
fosbioclastos e fosoóides apresentam um fosfato 
de textura e coloração (marrom escuro) tanto 
na parte mais interna, quanto no centro dos 
fosoóides e também nos forames e ostracodes, 
diferente da borda que ocorre com coloração 
mais clara talvez, representando um processo 
de fosfatização posterior, por cimentação. O 
principal terrígeno é o quartzo, que em algumas 
amostras podem chegar a 15%, e raros grãos de 
glauconita. Esta rocha pode ser classificada como 
fosfato-mudstone, segundo Cook & Shergold 
(1986).

Os fosforitos granulares (retrabalhados) 
são constituídos predominantemente por 
aloquímicos, apresentam uma granulação 
variando de silte a areia fina. Esses aloquímicos 
podem chegar a 80% em seção delgada. As 
proporções de ortoquímicos e outros minerais 
são bastante variáveis. Os siliciclastos mais 
comuns identificados são quartzo, raros 
feldspatos e alguns argilominerais como a 
glauconita. De acordo com a classificação de Riggs 
(1979) e Cook & Shergold (1986), as microfácies 
granulares podem ser classificadas em função 
da quantidade de seus elementos aloquímicos 

e de ortoquímico. Assim, foi possível descrever 
três tipos de rochas: fosfato-wackstone, fosfato-
packstone e fosfato-grainstone. Em relação aos 
aloquímicos, ocorrem principalmente peloídes 
e intraclastos e, secundariamente, bioclastos 
(Figura XXII.49).

Os componentes aloquímicos são 
principalmente, fospeloíde, fosintraclastos, 
fosbioclastos e fosoóides. Os fospeloídes são 
predominantes na rocha, ocorrem arredondados 
a subarredondados e com variados tamanhos. 
Os fosintraclastos podem ser formados apenas 
por ortoquímicos ou conter aloquímicos. Sendo 
difícil diferenciar em alguns casos, os fospeloídes 
dos fosintraclasto, devido ao formato e a textura 
(Figura XXII.50).

Os fosintraclastos apresentam as mesmas 
texturas e contem os mesmos componentes 
aloquímicos observados na rocha, por isso 
foram descritos como intraclastos, formados, 
depositados e retrabalhados no mesmo 
ambiente. Poucos grãos foram descritos como 
foslitoclastos, pois apresentou uma textura 
muito mais fina, diferente, que a da rocha. Podem 
ocorrer fragmentados e contendo aloquímicos 
ou apenas ortoquímicos. Observam-se ainda 
fácies retas e angulosas em intraclastos com 
formato pseudohexagonal (Figura XXII.51).

Entre os fosbioclastos foram identificados 
fragmentos de ossos, conchas, algas, 
foraminíferos e mais raramente ostracodes, esses 
grãos podem ocorrer dispersos ou concentrados 
em partes da rocha. Os foraminíferos são os mais 
abundantes e as principais formas identificadas 
foram os bentônicos sendo representados por 
siphogenerinoides sp. estudados por Tinoco 
(1971). Os fosoóides ocorrem em menor 
quantidade associados aos fosbioclastos (Figura 
XXII.52).
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Figura XXII.44 - Amostra CM-92, sedimento com textura boxwork com intraclasto de argila amarelada. B) 
textura sem os intraclastos de argila. 

Figura XXII.43 - A) amostra de microconglomerado intraformacional, classificado como fosforito retrabalhado. 
B) Arenito fosfático com matriz argilosa e muitos siliciclásticos. 
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Foi observado ao MEV que alguns 
aloquímicos foram completamente substituídos 
por fosfato. O foraminífero está preenchido por 
duas fases de fosfatização, uma que constitui a 
carapaça, mais escura, e outra que preencheu 
as cavidades, que têm mesma composição da 
matriz. O ostracode é um contramolde fosfático, 
com a mesma composição da matriz. Nesta 
amostra foram observados ainda calcisferas, 
com preenchimento fosfático e vestígios 
de argilominerais, tanto no interior quanto 
na superfície (Figura XXII.53C e D). Alguns 
fospeloíde apresentam um cimento fosfático 
em forma de franja isópaca, que são cristais 
prismáticos perpendiculares à superfície e que, 
de acordo com Longman (1980), possui feição 
e característica de precipitação de carbonato 
de cálcio em zona freática marinha ativa, onde 
a água salgada percolou pelo sedimento (Figura 
XXII. 53E e F).

Os siliciclastos ocorrem em algumas amostras 
em quantidade relativamente alta, constituídos 
por quartzo e raros grãos de feldspatos. Observa-
se ainda uma grande quantidade de grãos de 
glauconita arredondados a subarredondados, 
coloração azulada. Algumas amostras podem 
conter uma grande quantidade de sericita. O 
quartzo e os feldspatos podem ocorrer com 
as bordas quebradas e corroídas, variando de 
angulares a sub-arredondada (Figura XXII.54).

No trabalho de Fonseca Neto (1979) foram 
realizadas várias análises químicas e mineralógicas 
para a caracterização dos fosfatos. A partir destes 
dados e de novas descrições foi observado que 
há uma grande quantidade de argilominerais 
nos testemunhos, sendo o maior percentual 
de caulinita e Ilita no 1PL-02-PE, em relação à 
esmectita. O cimento ocorre circundando os 
grãos e, em alguns casos intrapartícula, sendo 
formado predominantemente por ortoquímicos 

de origem primária e secundária. O cimento 
primário ocorre com coloração marrom 
avermelhado e isotrópico e em geral circula os 
grãos de fosfato e siliciclásticos e o de segunda 
geração tem forma fibroradial, ocorrendo 
principalmente entre cavidades de fosbioclastos 
e, possivelmente, contém mais alumínio (Figura 
XXII. 55). Ocorre ainda um cimento formado 
por argilominerais e óxidos de ferro, que ocorre 
intraparticulas e circundando grãos. Observa-se 
que é bastante comum cimento argiloso, que 
ocorre nas cavidades dos aloquímicos.

Os fosforitos e rochas fosfáticas alterados, 
foscretes, são rochas formadas por minerais 
fosfáticos de alumínio e têm características 
texturais completamente diferentes daquelas 
dos fosforitos. Algumas microfácies são produto 
de um retrabalhamento de fosforitos, onde 
é possível identificar a presença de muitos 
foslitoclastos em matriz fosfática e argilosa, 
assim como uma grande quantidade de 
quartzo (Figura XXII.56). Alguns foslitoclastos 
apresentam preservadas estruturas primárias 
como laminações plano-paralelas (Figura 
XXII.56C). Outro aspecto importante observada 
em outras amostras é a textura semelhante 
a“boxwork” e fibroradial, sendo compostas 
predominantemente por minerais fosfáticos 
aluminosos e alguns argilominerais (Figura 
XXII.57).

XXII.5.2 - Descrição petrográfica e classificação 
das rochas fosfáticas

A fácies formada por argilito marrom, Argm, 
pode conter até 7% de P2O5 e é caracterizada 
predominantemente por matriz argilosa com 
grãos variados. Observou-se que há microfácies 
contendo uma grande quantidade de quartzo, 
tamanho silte a areia média, e fragmentos líticos 
tamanho areia. Outras microfácies apresentam 
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Figura XXII.45 - A) Seção do furo de trado CM-91 com a litofácies Argm. B) Seção do trado CM-92 com a 
presença das litofácies Argm e Argi. C) Seção do trado CM-93 com litofácies Argm e Argi. D) Amostra da fácies 
Argm. E) Amostra da fácies Argi.
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fosbioclásticos e bioclastos, fosintraclasto 
e intraclastos, em meio a matriz argilosa 
ferruginosa e fosfática (Figura XXII.58). No 
trabalho de Fonseca Neto (1979) foi descrito 
8% de apatita, até 30% de siliciclásticos e 60% 
de argilominerais, sendo que ocorre calcita e 
dolomita em pequena quantidade.

Foram identificadas fácies com rochas 
fosfáticas areníticas caracterizadas como sendo 
arenitos com matriz fosfática, com teores 
entre 10% e no máximo 15% de P2O5. Essas 
rochas apresentam uma grande quantidade de 
minerais siliciclásticos (até 65%, onde 54% são 
quartzo e 11% feldspatos), apatita (até 29%) e 
argilominerais (6%). Foram observados nesta 
fácies intraclastos de argila e aloquímicos 
fosfáticos (cerca de 30%). Os aloquímicos são 
principalmente representados por fospeloíde, 
fosintraclasto, foslitoclastos, fosbioclastos 
e fosoóide. Nesta fácies foram observados, 
ainda, moscovita e alguns opacos. Estes grãos 
são arredondados a sub-angulosos, alguns 
fraturados e corroídos. Os fosintraclastos e os 
fospeloídes podem ser facilmente confundidos, 
tem coloração marrom claro com tons mais 
acinzentados e com tamanhos mais regulares. 
Os foslitoclastos têm coloração marrom 
mais escura, com tamanhos variados. Nos 
fosbioclastos foram identificados foraminíferos, 
ostracodes e fragmentos de macrofósseis. A 
maior parte dos fosbioclastos se encontram 
fragmentados e mal preservados. Observa-se, 
ainda, uma grande quantidade de matriz argilosa 
com muito óxido de ferro, que pode ocorrer em 
partes específicas da rocha. O cimento pode ser 
fosfático com coloração marrom e é isotrópico 
a NX ou argiloso. Os argilominerais foram 
classificados principalmente como caulinita, Ilita 
e esmectita, Fonseca Neto (Figura XXII.59).

As rochas fosfáticas que são produto de 

alteração de fosforito são formadas por minerais 
fosfáticos de alumínio e têm características 
texturais completamente diferentes daquelas 
dos fosforitos. Algumas microfácies são produto 
de um retrabalhamento de fosforitos, onde 
é possível identificar a presença de muitos 
foslitoclastos em matriz fosfática e argilosa, 
assim como uma grande quantidade de quartzo. 
Alguns foslitoclastos apresentam preservadas 
estruturas primárias como laminações plano-
paralelas. Outro aspecto importante observada 
em outras amostras é a textura semelhante 
a“box work” e fibroradial, sendo compostas 
predominantemente por minerais fosfáticos 
aluminosos e alguns argilominerais (Figura 
XXII.60).

As rochas fosfáticas carbonáticas mais comuns 
são as das fácies compostas por calcarenitos 
(Ca). Os calcarenitos estão localizados na base 
da Formação Gramame, e alguns intervalos 
desta rocha apresentam uma grande quantidade 
de minerais fosfáticos. Essa fácies foi descrita 
em vários furos ao longo da bacia, em seção 
onde não ocorre fosforito. Os calcarenitos 
com anomalias de fosfato (Ca) são maciços de 
coloração cinza escura, com nódulos fosfáticos 
ortoquímicos acinzentados, e aloquímicos 
variados com teores de até 7% de P2O5. Numa 
contagem modal aproximada, Fonseca Neto 
(1979) chegou a aproximadamente: 14% de 
apatita, 10% de calcita, 68% de dolomita e 8% 
de quartzo.

Na análise petrográfica observa-se que 
a fácies Ca é formada predominantemente 
por dolomita com a presença de aloquímicos 
fosfáticos. Esses componentes aloquímicos estão 
distribuídos de forma abundante e uniforme 
em toda microfácies, e são representados 
principalmente por fosintraclastos, fospeloídes 
e fosbioclastos. Os fosintraclastos variam em 
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Figura XXII.46 - Mapa de localização dos poços estratigráficos dos projetos Miriri (1982) e Faixa Costeira PE/
PB (1979), CPRM (1982) e Fonseca Neto (1979).
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até 2cm e possuem formas arredondadas, 
retangulares e bastonadas. Os fosintraclasto 
têm coloração variável de marrom escuro a 
claro e pode conter grãos de quartzo, dolomita 
e bioclastos carbonáticos. Os fospeloídes podem 
ocorrer com formas variáveis e contêm núcleos 
escuros com mais de uma fase de precipitação 
de fosfato. Os fosbioclastos são representados 
principalmente por foraminíferos, ostracodes, 
fragmentos de conchas, de ossos e algas e estão 
bem preservados. Alguns fosbioclastos ainda 
preservam pequenas partes com carbonato 
primário. Secundariamente ocorrem grãos 
de quartzo em matriz/cimento formado 
predominantemente por dolomita com formas 
planares-s a raras planares-e. Os bioclastos são 
representados principalmente por foraminíferos 
bentônicos e raros ostracodes (Figura XXII.61) e 
podem ser classificados, segundo a adaptação 
de Cook & Shergold (1986), como Grainstone-
fosfático

Associado a fácies Ca observa-se a fácies de 
arenito calcífero (Ac) que possui granulação 
areia média a grossa, e maciça, com teores 
de até 5% de P2O5, com 8% de apatita, 4% de 
calcita, 51% de dolomita e 36% de quartzo. Da 
base para o topo esta fácies tem um teor de 
siliciclastos de até 60%, que são constituídos por 
quartzo e pequenas quantidades de feldspatos 
e argilominerais. Segundo Fonseca Neto (1979) 
à medida que diminui o teor de siliciclásticos 
aumenta o teor dos minerais carbonáticos até a 
fácies Ca que ainda apresenta poucos grãos de 
quartzo (Fonseca Neto, 1979).

A fácies de arenito calcífero é formada 
predominantemente por siliciclastos com 
cimento dolomítico/calcífero e grãos 
aloquímicos fosfáticos e carbonáticos. Os 
siliciclástos são formados principalmente por 
quartzo, raros feldspatos e raros fragmentos 

líticos. Os componentes aloquímicos podem ser 
fosfáticos ou carbonáticos e são representados 
principalmente por bioclastos, fosintraclastos, 
fospeloídes e raros fosbioclastos. Os bioclastos são 
principalmente foraminíferos, raros ostracodes 
e uma grande quantidade de fragmentos de 
conchas de macrofósseis preenchidas por 
dolomita/calcita. Os foslitoclastos são, em geral, 
formados por ortoquímicos. Os fospeloídes são 
abundantes em algumas microfácies, ocorrendo, 
em geral, com formas elipsoidais (Figura XXII.62).

XXII.5.3 - Análise por difratometria de raios-X 
(DRX)

Nas análises por DRX foram identificados 
minerais de ambiente primário e alguns minerais 
de ambientes secundários originados pela ação 
do intemperismo que serão descritos abaixo 
(Quadro XXII.6). Foram analisadas três amostras 
de fosforitos e três amostras de fosforitos 
alterados (foscretes). Todas as amostras descritas 
foram coletadas em afloramentos, o que lhes 
confere um maior grau de intemperismo.

Nos resultados das análises por DRX nas 
amostras de fosforito CM-32, CM-32C e CM-55, 
foram identificados principalmente carbonato-
fluorapatita e minerais de fosfato de alumínio 
secundários, Wavelita, Svanbergita e Crandalita, 
além de goethita e xenotima, quartzo e albita 
(Figura XXII. 63). Na amostra CM-32 foi observado 
a possibilidade da ocorrência de fluorita. Nos 
fosforitos alterados, amostras CM-92B e CM-
93, foram identificados principalmente minerais 
secundários de fosfato de alumínio, incluindo 
Wavelita, Svanbergita e Crandalita e ainda a 
presença de Goyazita, além de outros minerais 
como xenotima, albita, grunerita e monazita. 
Na amostra do afloramento CM-93 ainda se 
observou a presença de carbonato-fluorapatita 
(Figura XXII. 64). Menor (1975) fez análise por 
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DRX e petrografia em amostras de fosforitos em 
Olinda, onde foram descritos calcita e dolomita, 
quartzo, feldspatos, raros argilominerais, como 
caulinita e ilita e montmorilonita. Em relação 
aos fosfatos foram identificados dois tipos: um 
fosfato de cálcio e um fosfato de alumínio-cálcio, 
que foi identificado como sendo a crandalita, 
mais comum nas porções mais superficiais. 
Como acessório importante, o mesmo autor (op.
cit.) verificou a presença de goethita.

O carbonato-fluorapatita (Ca5[PO4, CO3]3F), 
também descrito como francolita, é o principal 
mineral de fosforitos em rochas sedimentares 
(Matthews & Nathan (1977), este mineral 
ocorre em todas as amostras, exceto num 
fosforito alterado formado por clastos e 
intraclastos de foscretes (amostra CM-92B). A 
alteração do carbonato-fluorapatita, através do 
intemperismo, pode dar origem aos minerais 
de fosfatos aluminosos. (Altschuler et al (1958), 
Flicoteaux & Lucas (1984) e Simandl et al (2012).

Os minerais de fosfato aluminosos são 
principalmente representados pela wavelita 
(Al3[PO4]2(OH)3 5H2O) que foi descrita em todas 
as amostras analisadas de fosforitos e fosforitos 
alterados e se apresenta comumente sob a forma 
de agregados de cristais radiais concêntricos.

Nas amostras CM-55 e CM-92B foi 
identificada a presença da crandalita 
(CaAl3(OH)6[PO3O0.5(OH)0.5]2). Este mineral já 
foi denominado como uma pseudowavelita 
ou Ca-wavelita, que faz parte do grupo da 
alunita (KAl3[SO4]2[OH]6) e juntamente com 
woodhouseita, svanbergita e goyazita formam 
soluções sólidas. Galán-Abellán (2013) descreve 
esta solução sólida em rochas sedimentares do 
Triássico Médio na Espanha como sulfato de 
alumínio-fosfato (APS-aluminium-phosphate 
sulfate) rico em estrôncio (Sr). Nas amostras 

dos fosforitos foi identificada a presença de 
svanbergita e nos foscretes foram descritas 
svanbergita e goyazita. Anomalias de estrôncio 
foram observadas nas amostras de fosforito CM-
32 e CM-32C com até 3%, mas não ocorre com altos 
valores nos foscretes e na amostra de fosforito 
CM-55. Os minerais da solução sólida APS, 
ocorrem como pequenos cristais disseminados 
e idiomorfos pseudo-cúbico ou sob a forma de 
massa e agregados policristalinos substituindo 
fragmentos de rochas (Galán-Abellán, 2013). 
Formas parecidas com as descritas acima foram 
observadas em análise petrográfica e MEV. A 
goethita (FeO(OH)) e a grunerita ([FeO.87MgO.1
3]7(Si,Al)8O22(OH)2) identificadas nestas análises 
foram, provavelmente, formadas durante um 
processo diagenético mais tardio, posterior 
a formação dos fosfatos aluminosos . Outro 
mineral comum na maior parte das amostras 
é a xenotima, cuja ocorrência nas amostras é 
coerente com os resultados obtidos em relação 
ao alto valor de ítrio nas análises químicas, em 
rocha total, que pode chega a 2% em algumas 
amostras. A Xenotima está sendo cada vez 
mais reconhecida como um constituinte traço 
em rochas sedimentares siliciclásticas. Ela 
pode começar a crescer durante eo-diagênese, 
geralmente se formando sobre grãos de zircão 
detríticos. Xenotima diagenética ocorre em uma 
ampla variedade de tipos de rochas, incluindo 
conglomerado, arenito, siltito, folhelhos, 
fosforitos e vulcano-clásticas, desde o Arqueano 
ao Mesozoico. A formação de xenotima 
diagenética é principalmente relacionada ao ciclo 
redox de Fe-oxihidróxidos e a decomposição da 
matéria orgânica, levando a altas concentrações 
de fosfato dissolvido e elementos de terras raras 
(REE) na água presente nos poros nas rochas 
sedimentares (Rasmussen, 2005).
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Figura XXII.48 - A e B) Fotomicrografias da amostra FEM762 onde  foi possível identificar a predominância 
de componentes ortoquímicos e, em quantidade muito pequena de aloquímicos. C e D) Fotomicrografias da 
amostra FEM713, onde predomina os elementos ortoquímicos com raros aloquímicos (fosbioclastos). 
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Figura XXII.49 - Exemplos microfácies granulares das amostras FEN-117, FFH-577, FEQ-044, FEN-714, CM-32, 
FEN-705. A) Fosfato-packstone com peloídes. B) Fosfato-packstone com peloídes e intraclastos. C) Fosfato-
grainstone com intraclastos. D) Fosfato-grainstone com peloides.
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Figura XXII.51- Fotomicrografias em MEV. A) Fosintraclastos composto por foraminíferos, amostra FEN-106. 
B) Fosintraclastos com clasto anguloso, amostra FEN-106.

Figura XXII.50 - A) Fosintraclastos contendo oóide e foraminífero. B) Fosintraclastos contendo aloquímicos. C) 
Fospeloídes subarredondados. D) Fospeloídes arredondados.
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Figura XXII.52 - A) Fragmento de alga, amostra CM-32. B) Fragmento de osso, CM-55. C) Fragmento de osso 
de peixe (provável opérculo), FEN-704. D) Fosoóide, FEN-761. E) Parte de carapaça de foraminífero bentônico 
e carapaça de ostracodes, FEQ-044. F) Foraminífero bentônico, FEQ-044.
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Figura XXII.53 - Fotomicrografias em MEV. A) Foraminífero com preenchimento e substituição de fosfatos 
diferentes, amostra CM-32. B) Ostracodes com preenchimento fosfático, amostra FEN-106. C e D) Calciesfera 
com preenchimento misto de calcita e argilominerais, amostras FEN-118 e FEN-100. E) Fospelóide composto 
por fosfato, amostra FEN-118. D) Franja isópaca em fospeloíde, amostra FEN-118.
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Figura XXII.54 - Fotomicrografia em lâminas petrográficas. A) Glauconita entre grãos fosfáticos, amostra 
FEN-719. B) Glauconita com forma euedral, amostra FEN-718. C) Grãos de quartzo sub-angulosos a sub-
arredondados em matriz com sericita. D) Grãos de quartzo em matriz contendo sericita (NC).
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Figura XXII.56 - A) Foslitoclastos e grãos de quartzo, em NP. B) Foslitoclastos e grão de quartzo, em NC. 
C) Fotomicrografia destacando uma mistura de foslitoclastos, em NP. D) Destaque para grãos de quartzo e 
foslitoclastos em NC.

Figura XXII.55 - Amostra afloramento CM-32 com destaque para o cimento primário circundando os grãos. B) 
Cimento secundário preenchendo um espaço fraturado entre partículas. 
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Figura XXII.57 - A) Amostra de mão de fosforito aluminosos com textura “bok work” com preenchimento das 
cavidades por minerais argilominerais. B) Amostra de mão com textura box work. C) Fotomicrografia com 
destaque para textura box work. D) Fotomicrografia C em NC, com extinção dos nódulos preenchendo as 
cavidades. E) Mineral fosfático fibroradial aluminoso, NP. F) Mineral de fosfato de alumínio, em NC. G) Detalhe 
de mineral fibroradial, NP. H) Detalhe de mineral fibroradial, em NC.
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Figura XXII.58 - A) Argilito marrom contendo grãos de quartzo e fosintraclasto e fosoóide, amostra FEQ-57. 
B) Argilito com grãos de quartzo, amostra FEQ-57. C) Bioclasto, osso, em argilito marrom fosfático, amostra 
FEQ-57. D) Argilito com raros grãos de quartzo matriz ferruginosa, amostra FEQ-58. 
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Figura XXII.59 - A) Arenito fosfático contendo grãos de quarzto fospelóides e foslitoclastos. B) Nicóis cruzados 
destacando os grãos de quartzo. C) Feldspatos e matriz argilosa. D) Nicóis cruzados destacando matriz argilosa. 
Amostra do afloramento CM-32.
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Figura XXII.60 -  A) Foslitoclastos e quartzos, em NP. B) Foslitoclastos e quartzos, em NC. C) Fotomicrografia 
destacando uma mistura de foslitoclastos, em NP. D) Destaque para grãos de quartzo e foslitoclastos em NC.
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Figura XXII.61 - A) Fábrica dolomítica com aloquímicos fosfático com coloração marrom, amostra no poço 
estratigráfico 1MA-01-PB. B) Aloquímicos que em nicóis cruzados aparecem em extinção. C) Calcarenito com 
nódulos de argila, poço 1PL-01-PE. D) Ostracodes fosfáticos.

Figura XXII.62 - Arenito calcífero com siliclásticos e em destaque foslitoclastos. B) Destaque de siliciclásticos 
e foslitoclasticos em NX.
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Quadro XXII.6 - Minerais identificados por DRX nas amostras de fosforitos e fosforitos alterados. 

Amostra Mineral Sigla Fórmula química

CM-32

Carbonato-fluorapatita Ap Ca5[PO4,CO3]3F

Xenotima Xtm YPO4

Wavelita Wvl Al3[PO4]2(OH)3 ·5H2O

Svanbergita Svb SrAl3[SO4][PO4](OH)6

Goethita Gt FeO(OH)

Albita Ab (Na,K)[AlSi3O8]

Fluorita? Fl CaF2

CM-32C

Carbonato-fluorapatita Ap Ca5[PO4,CO3]3F

Xenotima Xtm YPO4

Wavelita Wvl Al3[PO4]2(OH)3 ·5H2O

Svanbergita Svb SrAl3[SO4][PO4](OH)6

Goethita Gt FeO(OH)

Albita Ab (Na,K)[AlSi3O8]

Quartzo Qz SiO2

CM-55

Carbonato-fluorapatita Ap Ca5[PO4,CO3]3F

Crandalita Cdl CaAl3(OH)6[PO3O0.5(OH)0.5]2

Wavelita Wvl Al3[PO4]2(OH)3 ·5H2O

Svanbergita Svb SrAl3[SO4][PO4](OH)6

Goethita Gt FeO(OH)

Albita Ab (Na,K)[AlSi3O8]

Quartzo Qz SiO2

CM-92B

Wavelita Wvl Al3[PO4]2(OH)3  5H2O

Goyazita Goy SrAl3[PO4]2(OH)5H2O

Crandalita Cdl CaAl3(OH)6[PO3O0.5(OH)0.5]2

Xenotima Xtm YPO4

Albita Ab (Na,K)[AlSi3O8]

CM-93

Carbonato-fluorapatita Ap Ca5[PO4,CO3]3F

Wavelita Wvl Al3[PO4]2(OH)3 · 5H2O

Svanbergita Svb SrAl3[SO4][PO4](OH)6

Goyazita Goy SrAl3[PO4]2(OH)5H2O

Grunerita Grun [Fe0.87Mg0.13]7(Si,Al)8O22(OH)2

Quartzo Qz SiO2

Albita Ab (Na,K)[AlSi3O8]

Monazita Mz SrSeO4
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XXII.5.4 - Química mineral qualitativa com 
MEV-WDS

Nos fosforitos, foram realizadas análises ao 
MEV-WDS, para a obtenção de uma química 
mineral qualitativa em alguns componentes da 
amostra como: a matriz, aloquímicos, e alguns 
em particular como intraclastos e bioclastos. Na 
matriz identificaram-se altos valores de Al e Ca, 
valores intermediários de Si, P, Mg a traços de 
K, Cl, U, S, Y, F e elementos terras raras (ETRS), 
como se pode observar na Figura XXII.65A. Os 
aloquímicos são todos formados por minerais 
com bastante Ca e P e pouco F seguido de U, Y, 
traços de Cl e ETRs. Nos intraclastos destacam-
se valores mais altos de Si, Al, K, Mg (Figura 
XXII.65B). Os bioclastos analisados apresentaram 
para o foraminífero e os ostracodes valores 
bastante semelhantes de Ca, P e baixo Al, K e 
ETRs . Já o fragmento de osso apresenta apenas 
traços de P e Ca (Figuras XXII.65C, D e E). Num 
fragmento de osso com atividade microbiana 
foi observada a mesma proporção de P e Ca e 
os elementos como F, Cl e ETRs ocorrem como 
traços (Figura XXII.65E).

Os fosforitos alterados como observados 
nas análises petrográficas apresentam uma 
textura “boxwork” formada por nódulos e 
paredes (caracterizada por minerais em forma 
de agulha) e na matriz destacam-se minerais 
semelhantes a “agulhas” que ocorrem com 
forma fibro-radial (Figura XXII.66). Em análise ao 
MEV-WDS desses fosforitos alterados se observa 
que são formados por argilominerais fosfáticos 
e outros argilominerais. Numa análise química 
nos minerais em formas de agulha dispostos 
de forma fibro-radial, observou-se que há uma 
grande quantidade de Al, seguido de P, Fe, U, 
Th e terras raras. Na parte central do nódulo foi 
medida uma maior quantidade de Si, seguido de 
Al e Fe e, em menores proporções, Ca, P, K e U e 

pequenos teores de ETR (Figura XXII.67).

XXII.6 - AMBIENTE DEPOSICIONAL DAS FÁCIES 
FOSFÁTICAS

As bacias sedimentares com registros 
Tetianos do Cretáceo Superior ao Eoceno 
podem apresentar importantes acumulações 
de sedimentos fosfáticos, a exemplo dos 
depósitos de Alhisa na Jordânia, Oulad Abdoun, 
Gantour, Meskala e Bu-Craa no Marrocos/
Sahaara Ocidental, dentre outros. O regime 
de alta produtividade orgânica que conduziu à 
formação dessas rochas ocorreu devido a uma 
extensa ressurgência que prevaleceu ao longo 
da margem sudeste do mar do Tétis durante o 
Cretáceo Superior. Esse dado despertou interesse 
para um entendimento da fosfogênese neste 
tempo e suas correlações com a paleogeografia 
e ambientes geológicos. No trabalho de Pufahl 
et al. (2003) é descrita a Phosphogenic Sul 
Tethyan Province (STPP), que abrange depósitos 
da Colômbia, Venezuela, Norte e Noroeste da 
África e Oriente Médio. Estes depósitos são 
acumulados em plataformas carbonáticas ao 
longo da margem Sul do mar de Tétis. Essas 
sucessões fosfatadas estão associadas aos 
carbonatos biogênicos e cherts e constituem a 
maior acumulação de fosforitos sedimentares, 
representando 66% da base mundial de reservas 
de fosfato, e é responsável por aproximadamente 
30% da produção de rocha fosfáticas (Grimm, 
1997; Jasinski, 2000).

Na Bacia Paraíba as fácies fosfáticas são 
relacionadas ao processo de fosfogênese 
global Tetiana. A caracterização dessas fácies 
permitiu estabelecer a arquitetura deposicional 
e seu modo de ocorrência ao longo da bacia. 
Foi possível interpretar em mapa, áreas onde 
predominam rochas fosfáticas de ambiente com 
influências siliciclásticas, carbonáticas e zonas 
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com fosforitos. As rochas fosfáticas relacionadas 
ao carbonato provavelmente ocorrem ao longo 
de toda bacia e está em áreas mais distais em 
relação ao limite oeste da bacia, ao contrário 
das demais fácies. Observa-se que os fosforitos 
ocorrem em áreas restritas, não se estendem 
por toda a bacia e os sedimentos siliciclásticos 
com altos teores de fosfato, em geral associados 
aos fosforitos, ocorrem nas mesmas condições 
de ambiente. As espessuras das camadas 
são bastantes variáveis. Nas fácies de rochas 
fosfáticas siliciclásticas podem ocorrer níveis 
de fosforitos, o que mostra que essas rochas 
fosfáticas foram originadas no processo de 
fosfogênese principal. Essas diferenças estão 
relacionadas à configuração tectônica e do 
ambiente deposicional da bacia. Lima Filho et al. 
(2006) afirma que a Bacia da Paraíba é formada 
por depressões provocadas pela subsidência 
de alguns blocos e que foram preenchidas 
por clásticos, e posteriormente, devido a uma 
rápida subsidência da rampa, uma transgressão 
marinha se instala em todas as sub-bacias. Essa 
configuração estrutural descrita como blocos 
torna-se bastante evidente quando observamos 
as variações de fácies fosfáticas ao longo da bacia. 
Segundo Lima Filho et al. (2006), no Santoniano-
Campaniano, ocorreu a ingressão marinha 
franca com a deposição dos sedimentos clásticos 
da Formação Itamaracá. Essa unidade segundo 
Beurlen (1961 e 1967b) tem uma fauna típica 
de ambientes transicionais de sistema lagunar. 
Neste contexto foram descritas associação de 
fácies características de ambiente marinho raso 
e em alguns afloramentos foram identificadas 
fácies com estruturas sedimentares, formadas 
por drapes de lama (tidal bundles), típicas de 
um ambiente marinho raso dominado por maré 
para Formação Itamaracá.

No Maastrichtiano da Bacia Paraíba já havia se 
estabelecido estruturalmente uma rampa onde 

havia a deposição de sedimentos siliciclásticos. 
Neste contexto foram descritas fácies de fluxos 
gravitacionais arenitos maciços (Am) e argilitos 
(Argm) assim como fácies com retrabalhamento 
das mesmas, em todos os testemunhos das sub-
bacias Olinda e Alhandra. Na Sub-bacia Miriri não 
há dado conclusivo. Essas fácies estão associadas 
às fácies de fosforitos e rochas fosfáticas.

Os sedimentos fosfáticos foram identificados 
em furos de sondagem e afloramentos nas 
sub-bacias Olinda e Alhandra em regiões mais 
proximais em relação ao embasamento. As fácies 
caracterizadas por fosforitos e rochas fosfáticas 
siliciclásticas ocorrem de forma localizada, não 
há um continuidade ao longo da bacia. As fácies 
com fosforitos ocorrem bastante expressivos 
entre as cidades de Olinda-PE e Igarassu-PE e 
posteriormente com menor espessura na região 
de Alhandra-PB. As fácies fosfáticas siliciclásticas 
(fácies Argm e Ap) são predominantes na região 
entre Tejucupapo-PE e Alhandra-PB podendo 
conter níveis de fosforitos associados (Figura 
XXII.68). O argilito marrom apresenta um maior 
teor quando associado aos fosforitos, pois esta 
fácies é bastante comum no topo dos fosforitos. 
A fácies Ap tem características texturais 
semelhantes aos fosforitos, mas apresentam um

teor muito maior de SiO2 e menor teor de P2O5. 
As fácies Ap e Argm com alta SiO2 demonstram 
que o influxo sedimentar terrígeno era constante 
e inibiam a deposição de fosfato em algumas 
áreas da bacia. Na Sub-bacia Olinda as rochas 
fosfáticas siliciclásticas e os fosforitos estão em 
contato discordante com a Formação Gramame. 
Na Sub-bacia Alhandra essas fácies podem 
ocorrer em contato com sedimentos cenozoicos 
ou em contato erosivo com os carbonatos da 
Formação Gramame. Nas áreas distais em relação 
ao embasamento ocorrem predominantemente 
os sedimentos  carbonáticos da Formação 
Gramame e da Formação Itamaracá. Na 
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Formação Gramame tem-se a ocorrência de 
uma fácies de calcarenito (Ca) com baixo teor de 
fosfato. A Formação Itamaracá, neste contexto, 
apresenta a fácies de Am na base e arenito 
calcífero (Ac) com baixo teor em contato com a 
Formação Gramame (Figura XXII.69).

Essa descontinuidade das fácies de fosforito e 
das rochas fosfáticas siliciclásticas na área mais 
distal em relação à borda da bacia, mostra que 
esse ambiente de deposição era restrito. E esta 
deposição ocorria simultaneamente à deposição 
de sedimentos fosfáticos carbonáticos, com uma 
significativa contribuição de terrígenos (Figura 
XXII.70).

XXII.7 - LEVANTAMENTO GEOQUÍMICO DE 
SEDIMENTOS DE CORRENTE PARA PESQUISA DE 
FOSFATOS NA BACIA PARAÍBA

O levantamento em questão consistiu na 
coleta de amostras de sedimentos de corrente 
e concentrados de bateia em 580 estações de 
amostragem cobrindo uma área de 7.500km2 

resultando numa densidade de amostragem 
de cerca de 1 amostra a cada 12km2 (Figura 
XXII.71). O objetivo deste levantamento foi 
revelar outras áreas potenciais para fosfato, em 
outras regiões da Bacia Paraíba. A área levantada 
abrangeu principalmente a Formação Barreiras 
e os depósitos sedimentares dela retrabalhados, 
incluindo os alúvios e colúvios recentes e 
pleistocênicos, unidades que recobrem as 
formações de interesse (Figura XXII.72). Este 
levantamento geoquímico cobriu também 
algumas áreas com exposições das Formações 
da Bacia Paraíba tais como as Formações 
Beberibe, Itamaracá e Gramame, estando as 
mineralizações de fosfato conhecidas associadas 
às 2 últimas. Boa parte da área levantada a 
oeste cobriu também porções de rochas do 

embasamento Pré-cambriano.

Vale mencionar que no entorno do depósito 
de fosfato de Alhandra já havia sido realizado 
um levantamento orientativo de sedimentos 
de corrente, levando-se em consideração as 
características da mineralização mencionadas 
nos itens acima,cujo resultado indicou que a 
abertura tetrácida na fração <80# se mostrou 
bastante apropriada, resultando num valor 
limiar de 160 ppm de P e bacias de captação 
anômalas de 33 km2 o que justificou a densidade 
de amostragem empregada no presente 
levantamento (Figura XXII.73).

Na Tabela XXII.1 encontram-se tabulados 
os dados geoquímicos das 580 amostras de 
sedimentos de corrente. Foram excluídos da 
base, para efeito de tratamento dos dados, 
elementos com mais de 50% de valores 
censurados e com média geral inferior a 10xLD 
(baixo relevo geoquímico): Ag, As, Cs, In, Re, S, 
Se e Te.

XXII.7.1 - Precisão analítica e análise de 
variância

As análises geoquímicas foram feitas no 
laboratório SGS que empregou a abertura 
tetra-ácida e leitura por ICP-MS para 50 
elementos. Precisão analítica foi avaliada com 
base nos resultados de 54 pares de duplicatas 
de laboratório realizadas pela SGS. A partir 
destes resultados foi calculada a % de pares 
analíticos com precisão melhor que 10%, 
segundo os diagramas de precisão analítica 
de Howard e Thompson (1984). Estes pares 
plotam abaixo da linha de precisão de 10%, 
como exemplificado nas Figuras XXII.74 e 75 
para P e Al respectivamente. Para estes cálculos 
foram considerados apenas pares com valor 
médio superior a 10xLD (arbitrário limite acima 
do qual a precisão é válida). Pares com valores 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

1269

censurados foram excluídos.

Procedeu-se também cálculo de análise 
de variância baseada em 145 estações de 
amostragem onde foram coletadas além das 
amostras de rotina, uma replicata de campo. Com 
isto foi possível medir a % da Variância Técnica 
na Variância Total dos dados geoquímicos. A 
Variância Técnica representa a soma dos erros 
de amostragem e analíticos. Idealmente a % 
da Variância Técnica não deve exceder 25% 
da Variância Total dos dados (Ramsey et al. 
1992), caso contrário não há relevo geoquímico 
adequado para interpretação geoquímica. 
Estes resultados foram confrontados com os da 
precisão analítica e estão plotados no digrama 
da Figura XXII.76, onde:

• 1º quadrante: elementos dentro do limite 
aceitável de Variância Técnica (<25%) e com mais 
de 95% dos pares com precisão analítica melhor 
que 10% (dentro do limite de confiança de 95%). 
Inclui todos os elementos maiores.

• 2º quadrante: Mn; P e Fe muito próximo, com 
Variância Técnica ainda próximo dos desejados 
25% e boa precisão, embora medida com pouco 
pares.

• 4º quadrante: mostra elementos dentro do 
limite aceitável de Variância Técnica (<25%) 
apesar da baixa precisão analítica (pior que 
10%), ou seja, o relevo geoquímico não está 
comprometido devido a baixa precisão analítica.

• 3º quadrante: elementos mais problemáticos 
onde há excessiva Variância Técnica 
comprometendo assim o relevo geoquímico 
(diferença de teores entre as estações esta 
próxima ao erro de amostragem e analítico). 
Isto pode ser devido ao erro de amostragem 
causado pela distribuição heterogênea dos 
metais na amostra (Ta, Sn, Nb, W), ou à baixa 
precisão analítica resultante do uso da abertura 

tetra-ácida para dosar metais tais como (Ag, Cu, 
As, Sb, Bi, Cd, Mo), atentando também para o 
baixo número de pares devido aos frequentes 
valores <LD na região.

Conclui-se que os elementos Bi, Cd, Cu, Mo, 
Nb, Sb, Sn ,Ta, W não devem ser utilizados na 
interpretação dos dados multivariados.

XXII.7.2 - Análise fatorial

Dado o quadro exposto acima, restaram 
33 elementos que foram log transformados e 
submetidos à análise fatorial. Os resultados 
mostram que os três principais fatores 
responsáveis pela variância dos dados são 
(Tabela XXII.2 e Figura XXII.77):

• Fator 1: Al-Ca-Na-K-Mg-Ba-Sr-Li-Be-Rb-Tl

• Fator 2: Zr-Hf-U-Th-Y-Yb-Tb-Lu-La-Ce

• Fator 3: P-Ni-V-(Fe-Cr)

Amostras com elevados valores de Scores 
do fator F1 dominam na porção W da área e 
refletem a dispersão dos elementos associados 
às rochas do embasamento em geral (Figura 
XXII.78).

Amostras com elevados valores de Scores do 
fator F2 dominam na parte S da área e refletem 
a presença do Complexo Salgadinho e Suíte de 
rochas intrusivas graníticas associadas (Figura 
XXII.79).

Amostras com elevados valores de Scores do 
fator F3 encontram-se mais espalhadas e não 
apontam claramente a presença dos depósitos 
de fosfatos conhecidos como os de Alhandra 
e Paulista (Figura XXII.80). Além disso, ocorre 
também um conjunto de pontos anômalos que 
refletem diretamente o Complexo São Caetano 
com rochas metavulcânicas com teores mais altos 
de P, ou seja, o P do fator F3 não se relaciona aos 
fosforitos sedimentogênicos da bacia PB, mas às 
rochas mais máficas dentro do embasamento.
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XXII.7.3 - Determinação dos alvos anômalos 
para fosfatos

O procedimento adotado para determinação 
dos alvos anômalos constituiu em primeiramente 
estabelecer o valor dos scores de F1 acima do 
qual as amostras refletem mais fortemente 
a presença de rochas do embasamento. Isto 
foi feito de acordo com o QQ plot dos scores 
de F1 que indicaram que o valor de 1 é o 
limiar mais adequado para separar o domínio 
do embasamento do restante das rochas 
sedimentares. Em seguida foram estabelecidos 
valores limiares para o teor de P, também através 
de QQ plots deste elemento, que indicaram um 
valor limiar de 450 ppm de P (Figura XXII.81). O 
outro limiar de 160 ppm foi também considerado 
baseado nos resultados de levantamento 
orientativo. Assim, as amostras com altos 
teores de P, mas com scores F1 maiores do que 
1 foram descartadas como pontos anômalos 
para fosfatos já que o P neste caso parece estar 
refletindo muito mais a influência de rochas de 
filiação mais máfica do embasamento, enquanto 
que as amostras com altos teores de P mas com 
scores F1 menores do que 1 foram consideradas 
como potenciais anomalias para mineralização 
de fosfatos. Isto resultou em 41 pontos anômalos 
para P sendo 4 de 1ª ordem. O diagrama da 
figura XXII.82 ilustra como foram selecionadas 

as amostras anômalas.

O Mapa da figura XXII.83 mostra a 
distribuição dos pontos anômalos selecionados 
enquanto que o mapa da figura XXII.84 mostra 
como os pontos anômalos selecionados foram 
agrupados, considerando a abrangência de suas 
bacias de captação, para constituírem os 20 
alvos anômalos para fosfato.

O mapa da figura XXII.85 mostra em mais 
detalhe a região onde ocorrem os depósitos 
de fosfatos de Alhandra e Paulista. Neste mapa 
pode-se constatar que os alvos anômalos H, J, K e 
L coincidem com as bacias anômalas detectadas 
no orientativo sobre o depósito de Alhandra. 
Mais a Sul ocorre o alvo Q com 3 pontos 
anômalos 1ª ordem e relaciona-se ao depósito 
de Paulista. A área mineralizada indicada pela 
presença de requerimentos de pesquisa mineral 
na posição intermediária, permanece sem 
resposta geoquímica provavelmente devido à 
presença de coberturas da Fm. Barreiras.

Os mapas das figuras XXII.86, 87 e 88 mostram 
as distribuições dos minerais apatita, xenotima 
e monazita, respectivamente, identificados em 
concentrados de bateia, e de interesse mais 
direto para pesquisa de depósitos de fosfato. 
Pode-se notar a ausência de relação entre 
as anomalias desses minerais e os 20 alvos 
selecionados.
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Figura XXII.65 - Análise por WDS dos fosforitos não alterados na amostra FEN-706. A) Foraminíferos. B) 
Intraclastos. C) Ostracodes. D) Matriz. E) osso com atividade microbiana. 
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Figura XXII.66 - A) Aspecto geral da rocha com nódulos em cores mais claras em microscópio óptico em LN. 
B) Mineral fibro-radial, em microscópio ótico em NC. C) Aspecto geral da rocha ao MEV, com destaque para 
mineral fibro-radial. D) Detalhe de mineral, ao MEV. E) Detalhe das formas de agulhas, ao MEV. F) Aumento 
de cristal em forma de “agulha”, ao MEV.
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Figura XXII.67 - Espectro de cristal bombardeado em WDS. A) Nos nódulos argilosos. B) Nos minerais com 
formas de agulhas. C) Na matriz.   
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Figura XXII. 70 - Perfil perpendicular à linha de costa destacando a descontinuidade das fácies de fosforito.
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Figura XXII. 71 - Distribuição das estações de amostragem.
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Figura XXII. 72 - Geologia da área.
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Figura XXII. 73 - Área do levantamento orientativo no entorno do alvo Alhandra.

Figura XXII. 74 - Precisão analítica obtida do P a partir dos pares de duplicatas de laboratório. Barra vertical 
mostra valor 10xLD
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Figura XXII. 75 - Precisão analítica obtida do Al a partir dos pares de duplicatas de laboratório. 

Figura XXII.76 - Resultados da análise de variância.
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Tabela XXII.1 - Sumario dos dados geoquímicos de sedimentos de corrente: 50 elementos; 580 estações 
amostradas; 145 replicatas de campo (excluídas destes cálculos). 

Elemento n LD % n val 10xLD media mediana med 
geom max min SD coef var media/

10xLD

Ag_ppm 580.00 0.02 44.48 0.20 0.09 0.01 0.03 3.80 0.01 0.26 2.93 0.45

Al_% 580.00 0.01 100.00 0.10 1.93 1.04 1.19 9.54 0.08 2.02 1.05 19.29

As_ppm 580.00 1.00 39.83 10.00 2.25 0.50 0.97 64.00 0.50 6.05 2.69 0.22

Ba_ppm 580.00 5.00 100.00 50.00 242.31 56.50 80.02 3446.00 5.00 398.09 1.64 4.85

Be_ppm 580.00 0.10 79.14 1.00 0.79 0.20 0.30 7.80 0.05 1.16 1.47 0.79

Bi_ppm 580.00 0.04 92.41 0.40 0.26 0.15 0.15 6.95 0.02 0.50 1.95 0.64

Ca_% 580.00 0.01 92.93 0.10 0.25 0.03 0.05 4.07 0.01 0.54 2.18 2.49

Cd_ppm 580.00 0.02 69.48 0.20 0.10 0.07 0.05 0.75 0.01 0.10 1.00 0.48

Ce_ppm 580.00 0.05 100.00 0.50 67.56 28.37 31.43 784.98 2.00 109.37 1.62 135.11

Co_ppm 580.00 0.10 100.00 1.00 2.99 1.50 1.74 25.10 0.20 3.84 1.28 2.99

Cr_ppm 580.00 1.00 100.00 10.00 19.73 13.00 12.99 543.00 2.00 31.51 1.60 1.97

Cs_ppm 580.00 5.00 2.93 50.00 2.64 2.50 2.58 11.00 2.50 0.85 0.32 0.05

Cu_ppm 580.00 0.50 99.14 5.00 9.41 6.20 6.37 580.50 0.25 24.95 2.65 1.88

Fe_% 580.00 0.01 100.00 0.10 1.36 0.76 0.87 9.91 0.08 1.34 0.98 13.62

Ga_ppm 580.00 0.10 100.00 1.00 6.57 4.80 4.95 26.20 0.70 5.21 0.79 6.57

Hf_ppm 580.00 0.02 100.00 0.20 5.21 3.73 3.91 56.07 0.53 4.95 0.95 26.04

In_ppm 580.00 0.02 58.79 0.20 0.03 0.02 0.02 0.24 0.01 0.02 0.81 0.14

K_% 580.00 0.01 86.38 0.10 0.46 0.09 0.10 3.69 0.01 0.73 1.59 4.59

La_ppm 580.00 0.10 100.00 1.00 35.99 16.10 17.37 438.80 1.20 57.82 1.61 35.99

Li_ppm 580.00 1.00 78.10 10.00 3.45 1.00 1.62 46.00 0.50 6.54 1.90 0.34

Lu_ppm 580.00 0.01 99.83 0.10 0.20 0.15 0.15 1.31 0.01 0.17 0.86 1.97

Mg_% 580.00 0.01 69.48 0.10 0.10 0.02 0.02 1.91 0.01 0.22 2.18 1.02

Mn_% 580.00 0.01 76.21 0.10 0.03 0.02 0.02 0.25 0.01 0.03 1.06 0.30

Mo_ppm 580.00 0.05 91.38 0.50 0.46 0.36 0.28 4.77 0.03 0.49 1.08 0.91

Na_% 580.00 0.01 75.00 0.10 0.29 0.02 0.04 2.73 0.01 0.59 2.05 2.86

Nb_ppm 580.00 0.10 98.97 1.00 5.46 4.10 3.40 76.20 0.05 6.22 1.14 5.46

Ni_ppm 580.00 0.50 96.21 5.00 6.63 3.00 3.35 118.60 0.25 9.72 1.47 1.33

P_ppm 580.00 50.00 54.48 500.00 110.64 54.50 61.65 1588.00 25.00 160.72 1.45 0.22

Pb_ppm 580.00 0.50 100.00 5.00 16.17 14.05 13.89 60.70 2.00 8.96 0.55 3.23

Rb_ppm 580.00 0.20 97.07 2.00 23.90 5.90 6.21 282.50 0.10 37.96 1.59 11.95

Re_ppm 580.00 0.10 0.00 1.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05  0.05

S_% 580.00 0.01 22.24 0.10 0.01 0.01 0.01 0.42 0.01 0.03 2.31 0.13

Sb_ppm 580.00 0.05 85.00 0.50 0.16 0.12 0.11 0.97 0.03 0.14 0.88 0.32

Sc_ppm 580.00 0.50 99.31 5.00 3.71 2.70 2.75 18.80 0.25 3.17 0.85 0.74

Se_ppm 580.00 2.00 7.93 20.00 1.14 1.00 1.08 5.00 1.00 0.52 0.46 0.06

Sn_ppm 580.00 0.30 98.62 3.00 2.04 1.90 1.75 27.50 0.15 1.46 0.71 0.68

Sr_ppm 580.00 0.50 100.00 5.00 62.73 14.35 19.85 731.90 1.10 114.44 1.82 12.55

Ta_ppm 580.00 0.05 85.69 0.50 0.56 0.24 0.23 37.31 0.03 1.76 3.13 1.12

Tb_ppm 580.00 0.05 95.52 0.50 0.43 0.21 0.24 4.35 0.03 0.56 1.30 0.85

Te_ppm 580.00 0.05 43.79 0.50 0.23 0.03 0.07 4.74 0.03 0.53 2.26 0.47

Th_ppm 580.00 0.20 100.00 2.00 17.34 10.00 10.92 196.30 0.70 23.51 1.36 8.67

Ti_% 580.00 0.01 100.00 0.10 0.40 0.35 0.35 2.64 0.04 0.23 0.59 3.95

Tl_ppm 580.00 0.02 68.10 0.20 0.13 0.07 0.06 0.99 0.01 0.16 1.22 0.66

U_ppm 580.00 0.10 100.00 1.00 2.95 1.90 1.95 104.10 0.20 5.20 1.76 2.95

V_ppm 580.00 1.00 97.93 10.00 16.05 10.50 10.40 91.00 0.50 16.34 1.02 1.60

W_ppm 580.00 0.10 76.55 1.00 1.02 0.30 0.25 290.10 0.05 12.11 11.85 1.02

Y_ppm 580.00 0.10 100.00 1.00 10.48 6.20 6.97 74.10 0.70 11.03 1.05 10.48

Yb_ppm 580.00 0.10 99.83 1.00 1.25 1.00 0.96 7.70 0.05 1.03 0.82 1.25

Zn_ppm 580.00 1.00 100.00 10.00 15.80 10.00 11.25 114.00 2.00 16.27 1.03 1.58

Zr_ppm 580.00 0.50 100.00 5.00 175.79 119.75 126.95 2137.70 14.30 181.83 1.03 35.16
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Figura XXII.77 - Resultados da análise fatorial.
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Tabela XXII.2 - Análise fatorial.
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Figura XXII.78 - Distribuição dos valores dos Scores do Fator 1.
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Figura XXII.79 - Distribuição dos valores dos Scores do Fator 2.
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Figura XXII.80 - Distribuição dos valores dos Scores do Fator 3.
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Figura XXII.81 - QQ plot dos teores de P ppm.

Figura XXII.82 - Relação das anomalias de P com scores de F1 indicando as amostras que compõem os alvos 
anômalos.
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Figura XXII. 83 - Distribuição dos 41 pontos anômalos selecionados. Em vermelho estão assinalados os 4 
pontos anômalos de 1ª ordem.
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Figura XXII.84 - Distribuição dos 20 alvos anômalos encontrados marcados sequencialmente por letras.
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Figura XXII.85 - Distribuição dos 20 alvos anômalos encontrados marcados sequencialmente por letras.
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Figura XXII.86 - Distribuição da Apatita em concentrados de batéia.
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Figura XXII.87 - Distribuição do Xenotímio em concentrados de batéia.
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Figura XXII.88 - Distribuição da Monazita em concentrados de batéia.
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XXII.8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Bacia Paraíba tem um arcabouço estrutural 
do tipo rampa distalmente inclinada o que 
condicionou uma deposição em plataforma 
carbonática mista no tempo Campaniano-
Maastrichtiano. Os sedimentos da Formação 
Beberibe mapeados na bacia só foram descritos 
em afloramentos e suas fácies caracterizam 
um sistema fluvial. Essa unidade foi descrita 
em afloramentos da sub-bacia Olinda. A 
Formação Itamaracá apresenta fácies de 
ambiente transicional a marinho raso, onde 
foram observadas fácies de planície de maré 
caracterizadas por estruturas como flaser, wavy 
e drapes de lamas. As fácies de arenitos maciços 
friáveis, antes atribuídos à Formação Beberibe, 
intercalam-se com as fácies de planície de maré 
e com as fácies de fosforitos e rochas fosfáticas. 
Essas fácies são interpretadas como sendo 
produto de fluxo gravitacional ou de intensa 
bioturbação. Os sedimentos fosfáticos estão 
localizados no topo da Formação Itamaracá e 
limita esta unidade com a unidade sotoposta 
Formação Gramame. Essa sedimentação 
caracteriza uma seção condensada, máxima 
inundação. Embora do ponto de vista sedimentar 
essa passagem, em algumas partes da bacia, 
nas porções offshore o que se observa é uma 
variação gradual das formações Itamaracá e 
Gramame, caracterizado respectivamente por 
arenitos calcíferos a calcarenitos quartzoso, 
ambos com uma quantidade relativamente alta 
de grãos fosfáticos, mas com baixo teor.

A sedimentação fosfática na Bacia Paraíba 
faz parte de um evento de fosfogênese global. 
Esse evento é conhecido como a Fosfogênese 
Tetiana, com depósitos de fosforitos associados 
às plataformas carbonáticas que se estende do 
Cretáceo Superior ao Eoceno Médio (Pufahl et 
al, 2003).

Os sedimentos fosfáticos foram depositados 
no Maastrichtiano, topo da Formação Itamaracá 
com fácies caracterizadas por fosforitos (>18% 
de P2O5) e rochas fosfáticas relacionadas a 
sedimentos siliciclásticos (>8-17% de P2O5), e 
algumas fácies de arenitos calcíferos (baixos 
teores até 8% de P2O5), e na base da Formação 
Gramame com as fácies formadas por 
calcarenitos com baixo teor (<8% de P2O5).

Os fosforitos (F) foram individualizados 
em duas litofácies: fosforitos laminados 
(Fl) e fosforitos maciços (Fm). Os fosforitos 
laminados foram descritos petrograficamente 
como fosforitos primários (pristine) e são 
caracterizados por apresentarem laminações 
plano-paralelas e serem constituídos por 
sedimento ortoquímico, com raros aloquímicos 
(fosoóide e fosbioclastos), e podem ser 
classificados como fosfato mudstone. Os 
fosforitos maciços podem ser classificados 
como fosforitos granulares ou retrabalhados 
(reworked). Possuem microfácies formadas 
predominantemente por grãos aloquímicos, 
com pouca matriz. Nos aloquímicos destacam-
se a grande quantidade de fosintraclasto 
e fospeloíde, e secundariamente, ocorrem 
fosbioclastos e fosoóide. Observa-se que há uma 
grande quantidade de foraminíferos, fragmentos 
de ossos, conchas e ostracodes associados a estes 
fosforitos. As rochas fosfáticas siliciclásticas estão 
associadas às fácies de fosforitos e apresentam 
algumas características texturais semelhantes 
como a presença de alguns aloquímicos. Foram 
identificadas alguns afloramentos com fácies de 
fosforito e rochas fosfáticas bastante alterado 
através de processos intempéricos. Essas rochas 
apresentam características texturais bastante 
diferentes dos fosforitos, mas com teores de até 
24% de P2O5. As rochas fosfáticas carbonáticas 
possuem poucos elementos fosfáticos como 
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fosbioclastos e fosoóide.

O mineral de fosfato principal que ocorre nos 
fosforitos é o carbonato-fluorapatita (francolita). 
Durante o processo de intemperismo esse 
mineral pode ser modificado quimicamente e 
dá origem a uma série de minerais de fosfato de 
alumínio. Nas amostras analisadas de fosforitos 
através de DRX foram identificadas a presença 
da wavelita, svanbergita, crandalita e goyazita. 
Além de goethita, quartzo e albita também 
frequente em todas as amostras. Outro mineral 
que se destaca é xenotima, um fosfato de Y, e/ou 
ETRs pesados.

Os processos que envolvem a precipitação e 
a deposição de minerais fosfáticos são bastante 
complexos e controversos. Embora a maior parte 
dos trabalhos atribuam a sua principal origem 
a correntes de ressurgência e à produtividade 
orgânica, o modo de ocorrência dos fosforitos 
e dos arenitos pelfosfáticos ao longo da bacia 
permitem colocar esses sedimentos restritos 
a algumas áreas da bacia. Neste caso, tanto a 
sedimentação carbonática quanto siliciclástica 
podem inibir a precipitação de fosfato em grande 
escala. Os arenitos pelfosfáticos que ocorrem 
no limite da Sub-bacia Olinda com a Sub-
bacia Alhandra é um exemplo de que o aporte 
terrígeno fez com que não ocorresse depósito 
de fosforito e sim uma rocha com uma grande 
quantidade de elementos fosfáticos, que foram 
retrabalhados juntamente com os terrígenos.

Os dados analisados neste trabalho sugerem 
que a sedimentação fosfática da Bacia Paraíba 
ocorreu em algumas áreas nas sub-bacias 
Olinda e Alhandra, a bacia tinha um influxo 
de sedimentos terrígenos constante o que 
impossibilitou a formação de camadas mais 
espessas e áreas maiores. Os fosforitos foram 
precipitados e depositados através de um 
processo de fosfogênese associado à upwelling, 
em ambiente marinho raso rampa externa.

De uma maneira geral, a prospecção 
geoquímica delineou depósitos já conhecidos , 
bem como apontou novas áreas potenciais na 
bacia. Na tabela XXII.3 encontra-se sumarizada 
as propriedades de cada um dos 20 alvos 
determinados bem como um programa sugerido 
de follow up.

As anomalias H,J,K,L, O são reflexo direto do 
corpo de Alhandra e coincidem aproximadamente 
com as anomalias detectadas no levantamento 
orientativo. As mesmas podem ser integradas 
em planos de sondagem para definir melhor a 
extensão do corpo Miriri, em trabalhos futuros.

Anomalias G e I (destaque para I com 359 
ppm P) podem indicar a presença de outros 
corpos mineralizados a E do corpo de Alhandra, 
enquanto que as anomalias M e N podem indicar 
corpos a W.

Novos alvos na porção N da região incluem as 
anomalias A e E, destacadas pela maior extensão 
e teores mais elevados se comparado com as 
anomalias B e D também na região N.

Na porção S há destaque para as anomalias S 
(mais extensa), R e T pelos altos teores podendo 
indicar corpos a W do corpo de Paulista. A 
anomalia de mais larga expressão em teores e 
extensão é a Q que deve representar a extensão 
para N do corpo de Paulista. Porém a urbanização 
nesta região coloca em dúvida o significado 
econômico desses alvos.

As anomalias F, C e P foram consideradas 
pela lógica do tratamento de dados adotada, 
porém a julgar pela sua distribuição no mapa as 
mesmas devem refletir material proveniente de 
rochas do embasamento, assim como a maioria 
das outras anomalias de P.

Ressalta-se a larga presença de coberturas 
da Fm Barreiras e seus derivados, que podem 
estar obliterando anomalias geoquímicas em 
sedimentos de corrente.
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Tabela XXII.3 - Lista dos 20 alvos anômalos determinados com suas características e programa sugerido para 
follow-up.

Alvo Estações 
anômalas (Pppm)

Bacia 
anômala Cenário geológico Programa de follow-up

A DSC-4575: 215 10km2

(*) Barreiras com 
possibilidade de 
ocorrência de arenitos 
fosfáticos nos sedimentos 
da bacia PB ainda não 
identificados

(**) Reconhecimento nas imediações da 
bacia anômala visando identificar rochas 
fosfáticas. Coleta de “Grab Samples” e 
amostras de solo para dosagens FRX com 
auxílio de Gama espectrômetro em perfis 
cruzando a bacia de captação anômala. 

B BAS-3332: 176 4Km2 (*) Idem (**)Idem 

C BAS-3271: 165 4km2

Idem. Mas há influência 
rochas do embasamento: 
Complexo São 
Caetano que inclui 
rochas metavulcano-
sedimentares

Reconhecimento geológico visando 
certificar a ocorrência de rochas do 
embasamento para descarte da área

D DCS-3285: 182 8km2 (*) idem (**)Idem

E ACS-4185: 220 18km2
(*) idem (**)Idem. Mas atentar para possível 

contaminação devido proximidade centro 
urbano (João Pessoa) 

F ACS-4212: 208 5km2

Há predominância de 
rochas do embasamento 
de natureza 
calcossilicatica (Complexo 
Sertânia)

Reconhecimento geológico visando 
certificar a ocorrência de rochas do 
embasamento para descarte da área

G DSC-4608: 201 10Km2 (*) idem (**)Idem

H DSC4673: 178 6km2
Provavelmente extensão 
NW do depósito de 
Alhandra

Integrar no plano de sondagem do corpo 
Alhandra

I DSC-4616: 359 6km2 (*) idem (**)Idem 

J CMS-37: 1588 1km2

Anomalia já detectada 
no orientativo, contato 
arenitos Itamaracá- 
Calcáreos Gramame

Integrar no plano de sondagem do corpo 
Alhandra

K CMS-27: 166 5km2

Anomalia já detectada 
no orientativo, contato 
arenitos Itamaracá- 
Calcáreos Gramame

Integrar no plano de sondagem do corpo 
Alhandra

L

BAS-3384: 163
CMS-21: 192
CMS-22: 275
CMS-04: 181

DCS-4650:192

30Km2

Área anômala detectada no 
orientativo,  extendida 
para NW e SE

Integrar no plano de sondagem do corpo 
Alhandra

M BAS-3724:187 4Km2 (*) idem (**)Idem

N BAS-3710: 252 2km2 (*) idem (**)idem

O DCS-4641: 162 2km2
Área anômala detectada no 
orientativo, extendida 
para W

Integrar no plano de sondagem do corpo 
Alhandra

P DSC-4236: 301 2km2
Sob influência do 
Complexo Salgadinho 

Reconhecimento geológico visando 
certificar a ocorrência de rochas do 
embasamento para descarte da área

Q

BAS-3773:301
ACS-4222:508
ACS-4229:391
ACS-4233:330
BAS-3736:735 
ACS-4231:177
BAS-3735:207

60km2

Possivelmente representa 
extensão N do depósito 
Paulista, agora próximo 
centro urbano (Igarassu)

Caso viável, devido urbanização, 
instalar malha de solo para investigar a 
abrangência dessa possível extensão

R BAS-3739:268 
BAS-3742:544 2km2 (*) idem (**)idem

S

BAS-3751: 525
BAS-3750: 393
BAS-3758: 441
BAS-3752:257
BAS-3764:186
BAS-3748:196
BAS-3763:166
BAS-3760:229
BAS-3759:203

50km2

(*)idem. Notar porem 
que as anomalias da 
extremidade W da área já 
deve estar sob influencia 
do embasamento. 

(**)idem

T BAS-3765: 378 4km2 (*)idem (**)idem
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No que se refere aos concentrados de bateia, 
sua utilização na prospecção de fosfatos nesta 
região não parece ser eficaz.
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XXIII.1 - INTRODUÇÃO

Os jazimentos de fosforitos em oceano aberto 
(open-ocean) ocorrem nos montes submarinos 
isolados (seamounts), platôs (plateaus), 
cordilheiras (ridges) e em outras áreas elevadas 
do assoalho oceânico (Burnett et al. 1987). Não 
se enquadram nessa categoria, aqueles que 
se formam na plataforma continental. Estes 
depósitos formam-se em condições oxidantes, 
mas também podem estar relacionados com o 
upwelling equatorial e com a zona de mínimo 
oxigênio (Halbach & Manhaim, 1984).

Morfologicamente, os fosforitos são 
representados por areias fosfáticas, nódulos e 
várias rochas fosfatadas. O mineral de fosfato 
é, comumente, o carbonato-fluorapatita (CFA). 
As fases maiores associadas são quartzo, sílica 
biogênica, carbonatos de cálcio, pirita, barita, 
glauconita, hidróxido de ferro e, mais raramente, 
podem ocorrer uranita, cofinita, monazita 
autigênica, prata nativa e sternbergita. Já, a 
composição química dos fosforitos vai depender 
da interrelação dos componentes fosfáticos e 
não fosfáticos (Baturin & Bezrukov 1979, Baturin 
2000).

O fosfato em mar aberto foi descrito em 
diversas regiões do oceano Pacífico, no Atlântico 
Equatorial e nos mares da Arábia e do Japão 
(Baturin & Bezrukov 1979, Jones & Goddard 
1979, Baturin 1981, Cullen & Burnett 1986, 
Burnett et al. 1987, Rao et al. 1992, Hein et al. 
1993; Murdmaa et al. 1995, Koschinsky et al. 
1997, Baturin 2000, Benninger & Hein 2000, 
Jones et al. 2002, Glasby et al. 2007, Ren et al. 
2007, Rao et al. 2008, Baturin 2012, Hyeong et al. 
2013) e, por causa do seu interesse econômico, 
cada vez mais têm sido estudados. Este tipo de 
depósito de fosfato ocorre, principalmente, no 
topo e nas bordas dos montes submarinos e 
também nas zonas de fratura nas cordilheiras 

submarinas (Jones et al. 2002). Hein et al. 
(1993) relacionam a precipitação dos fosforitos 
em elevações submarinas com as mudanças 
climáticas globais e os correlacionam com dois 
períodos geológicos, o Eoceno Tardio (39-34 Ma) 
e  a transição Oligoceno/Mioceno (27-21 Ma, 
com pico em 25 Ma). Os períodos nos quais as 
correntes de fundo oceânico se intensificaram 
correspondem ao incremento do upwelling 
das águas profundas em torno das elevações 
submarinas e as mudanças nas correntes 
provavelmente estão relacionadas com as 
mudanças climáticas globais (Hyeong et al. 2013). 
De acordo com estes autores, a fosfatização no 
Pacífico Central ocorreu entre 36 Ma e 12 Ma, 
com pico na transição Eoceno/Oligoceno entre 
35 Ma e 32 Ma. O upwelling que ocorre em 
torno das elevações submarinas provavelmente 
contribuiu para o aumento do fluxo de nutrientes 
levando ao aumento da concentração de fósforo 
nas águas que preenchem os poros dos calcários 
e a consequente precipitação de carbonato-
fluorapatita (Jones et al. 2002).

A compilação de dados da literatura realizada 
por Benninger (1998) indicou que estes depósitos 
ocorrem em latitudes entre 26º N e 33º S, 
mas a maioria ocorre entre 8º N e 26º N. No 
oceano Pacífico equatorial, os fosforitos foram 
classificados de acordo com o protólito envolvido 
com o processo de alteração. Ocorrem como: 
(i) uma fase autigênica preenchendo poros, 
por substituição diagenética, principalmente 
em brechas-conglomerados vulcanoclásticos, 
rochas calcárias, basaltos, carbonatos detríticos; 
(ii) preenchendo fraturas e vazios em carbonatos 
e; (iii) nas crostas ferromanganesíferas (CFM) ou, 
até mesmo, separando as crostas dos substratos 
e fosforitos preexistentes (Benninger & Hein, 
2000).

Nos montes submarinos de Magellan, na 
porção oeste do Pacífico, Grasby et al. (2007) 
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consideraram que os períodos de formação do 
fosfato coincidiram com os intervalos das altas 
temperaturas globais, o que pode ter favorecido 
a formação de depósitos de fosfato com 
teores econômicos. Os tipos mais comuns de 
depósitos se formaram a partir da substituição 
de sedimentos foraminíferos/nanofósseis 
por carbonato-fluorapatita em águas com 
profundidades acima de 1000 metros (Hein et al. 
2000). Os fosforitos de Ioan Guyot, por exemplo, 
ocorrem principalmente na forma de calcários 
fosfatados e fosfatos brechados se estendendo 
por uma área de aproximadamente 300 km2, 
com profundidades entre 2000 e 3000 metros e 
reserva estimada de 150 - 200 x 106 toneladas de 
minério fosforito, com teores de P2O5 variando 
entre 20 – 32% (Grasby et al. 2007).

No Atlântico Equatorial, os montes submarinos 
de Lighthill, Hirondelle e Carter estão recobertos 
por fosforitos com teores de P2O5 acima de 30% 
(Jones et al. 2002). As evidências litológicas 
e da fauna indicaram que estes se formaram 
por substituição de carbonatos de água rasa, 
depositados em ambiente de alta energia onde 
houve winnowing e retrabalhamento de material 
bioclástico. As razões de Sr/Sr indicaram que a 
fosfatização dos calcários ocorreu no Mioceno 
entre 22,7 Ma e 16,1 Ma.

Os fosforitos de Murray Ridge, noroeste do 
mar da Arábia ocorrem na forma de nódulos, 
bioclastos e fragmentos de ossos (Rao et al. 2008). 
Estes autores chegaram à conclusão de que os 
fosforitos formaram-se em ambientes anóxicos 
de água rasa, por assimilação de fósforo a partir 
da água do mar por populações microbiais com 
a precipitação de carbonato-fluorapatita (CFA) 
durante a diagênese, na interface sedimento-
água, em diferentes substratos.

Baturin (2012) sugeriu que os fosforitos 
do mar do Japão formaram-se a partir de 
sedimentos biogênicos enriquecidos em fósforo. 

Já, em relação aos elementos traços possui 
composição similar a dos nódulos fosforíticos 
quaternários da Namíbia, só que ao mesmo 
tempo apresentam assinaturas geoquímicas 
indicativas de atividade vulcânica e hidrotermal 
que foram caracterizadas pela presença de 
anomalias positivas de Ce e Eu e também por 
algumas amostras com enriquecimento em Ga.

Ocorrências de fosforitos foram documentadas 
na margem continental brasileira, na década 
de 1970, pela Petrobras, nos platôs do Ceará 
e Pernambuco. O platô do Ceará é uma feição 
morfológica marcante na margem continental 
do nordeste brasileiro, possui forma elíptica com 
topo plano semelhante a um guyot, com área 
aproximada de 1000 km2 e 300 m de profundidade 
(Petrobras 1978). Esta elevação está relacionada 
com o alinhamento vulcânico Atol das Rocas – 
Fernando de Noronha – Mesejana. As análises 
químicas realizadas na época indicaram teores 
de até 18,4% de P2O5. Os estudos petrográficos 
identificaram a associação do fosfato com 
um calcário argilo-ferruginoso silicificado 
e as análises paleontológicas registraram 
a presença de foraminíferos plantônicos 
(Globigerina, Globorotalia, Globigerinoides e 
Orbulina) e bentônicos (Bigenerina, Bolivina, 
Quinqueloculina, Pyrgo, Cibicides e Textularia) 
nas amostras. Nos fosforitos que ocorrem nos 
núcleos dos nódulos polimetálicos que ocorrem 
no platô de Pernambuco, os teores mais altos de 
P2O5 atingiram 29,55% e a média encontrada em 
12 amostras analisadas foi de 27,38% de P2O5.

O estudo ora apresentado é parte do 
projeto “Avaliação da Potencialidade Mineral 
da Elevação do Rio Grande”, desenvolvido 
pela CPRM na área internacional do Atlântico 
Sul. Tem como objetivo principal apresentar 
as características petrográficas e químicas do 
fosfato na Elevação do Rio Grande, bem como, 
discutir a sua provável origem utilizando como 
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referência os resultados obtidos nesse estudo e 
aqueles disponíveis na literatura sobre o fosfato 
em montes submarinos que ocorrem no Atlântico 
Equatorial e no Pacífico, principalmente.

XXIII.2 - MATERIAIS E MÉTODOS

As expedições, na área internacional dos 
oceanos, foram inicialmente direcionadas para 
levantamentos indiretos (geofísicos) que tiveram 
como objetivo realizar o mapeamento do 
substrato oceânico da região onde se encontra a 
Elevação do Rio Grande (ERG). Após a conclusão 
dessa primeira fase, as expedições foram 
realizadas com o objetivo de coletar amostras de 
rochas, sedimentos e água e, para tal, utilizou-
se de vários métodos de amostragem direta e 
também métodos indiretos para obtenção de 
imagens do fundo do oceano. Nas expedições 
foram utilizados quatro navios oceanográficos e 
um submersível. Inicialmente, os levantamentos 
multibeam echo sounder (MBES) e backscatter 
(BS) foram realizados pelo navio oceanográfico 
Sirius H21, da Marinha Brasileira, que fez todo 
o levantamento da área Alfa, porção oeste da 
ERG. Para a coleta de amostras foi utilizado, 
primeiramente, o R/V Marion Dufresne 
do Institut Polaire Français (IPEV) em duas 
expedições (Leg 1 e Leg 2), que coletou as 
primeiras amostras de rochas e sedimentos 
(utilizando dragas de arrasto, box core e piston 
core), amostras das águas do fundo marinho 
(utilizando a roseta  CDT  - Condutividade, 
Temperatura e Densidade) e também realizou 
levantamentos usando multibeam, backscatter 
e perfis sub-botton  (SBP). Posteriormente, o R/V 
Fugro Gauss, da empresa Fugro Brasil Serviços 
Submarinos e Levantamentos Ltda., utilizou 
dragas de arrasto e o sistema TV Grab para a 
coleta de amostras e realização de filmagens 
do substrato marinho (Leg 3 e Leg 4). A Fugro 

Brasil Serviços Submarinos e Levantamentos 
Ltda também realizaram levantamentos MBES, 
BS e SBP. Por último, foi utilizado o R/V Yokosuka 
equipado com o submersível Shinkai 6500, da 
JAMSTEC (Agency for Marine-Earth Science and 
Technology), para observação, filmagem e coleta 
de amostras de rochas, sedimentos e água (Leg 
5). As equipes que trabalharam nas expedições 
para coleta de amostras eram compostas por 
geólogos, geofísicos, geógrafos, oceanógrafos, 
biólogos e químicos. Neste estudo estamos 
utilizando um conjunto de amostras das 
expedições Leg 1 e Leg 2 (Tabela XXIII.1).

O programa de amostragem foi elaborado 
utilizando como base os mapas batimétricos 
(relevo) e backscattering (refletância do 
fundo marinho) e sub-botton (sísmica de alta 
resolução). Com a batimetria foram definidos 
os domínios geomorfológicos da elevação, com 
o backscattering os domínios de sedimentos 
inconsolidados e de rochas consolidadas e o 
com sub-botton as área de alta reflectividade 
(Figura XXIII.1). Com base nessas informações 
foi traçado o plano de amostragem de CFM 
ricas em Cobalto. Como a amostragem foi feita 
usando dragas de arrasto, a melhor alternativa 
encontrada foi locar os pontos iniciais do 
arraste próximo ao topo das encostas, com o 
caminhamento em direção ao topo (platô), o 
que favoreceu a extração das amostras com 
sucesso. Com as amostras em mãos e através 
de análises por fluorescência de Raios-x (XRF) 
portátil, percebeu-se que, na maioria das vezes, 
o substrato das CFM era formado por uma rocha 
carbonática que continha altos teores de fosfato.

Após as coletas, as amostras eram descritas, 
organizadas e armazenadas nos navios para, 
posteriormente, comporem o acervo da CPRM, 
que se encontra atualmente na Litoteca de 
Caeté-MG. Durante os embarques foram 
realizadas descrições macroscópicas, análises 
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de fluorescência de Raios-X e separados lotes 
de amostras que foram destinados aos estudos 
petrográficos, mineralógicos, geoquímicos e 
isotópicos no continente.

No estudo ora apresentado, foram realizadas 
análises petrográficas em lâminas delgadas-
polidas utilizando microscopia ótica em luz 
transmitida e refletida (no laboratório de 

microscopia ótica da Sureg-BH), microscopia 
eletrônica de varredura (SEM-EDS, no 
Laboratório de Microscopia Eletrônica de 
Varredura da  CPRM, na Sureg-BE) e estudos 
geoquímicos de rocha total para óxidos maiores 
e elementos traços (nos laboratórios da Geosol 
S.A., em Vespasiano-MG).

Amostra Leg Prof.(i) Prof. (f) Lat. (i) Long. (i) Lat. (f) Long. (f)
DC-10 Leg2 1740 1640 -30,955885 -35,020271 -30,946175 -35,038647

DC-11 Leg2 1833 1582 -30,559913 -35,010909 -30,573793 -35,000617

DC-12 Leg2 1131 1060 -30,772557 -34,997356 -30,745988 -34,997356

DC-14 Leg2 920 880 -31,101284 -34,048183 -31,101189 -34,068920

DC-15 Leg2 1022 1013 -31,117647 -34,030161 -31,117697 -34,040247

DC-17 Leg2 1218 1150 -31,458661 -33,755455 -31,468037 -33,764570

DC-20 Leg2 1683 1300 -30,177688 -36,475803 -30,277335 -36,792950

DC-25 Leg2 1088 702 -30,699062 -36,761042 -30,699062 -36,806521

DC-32 Leg2 2350 1692 -32,124149 -32,836407 -32,113489 -32,836984

DC-33 Leg2 1148 890 -32,112206 -32,818089 -32,103683 -32,818073

DC-35 Leg2 1050 850 -32,113701 -32,751690 -32,107868 -32,799521

DC-41 Leg2 840 830 -32,064693 -32,682430 -32,076473 -32,682098

DC-44 Leg2 1760 1320 -31,958363 -32,799095 -31,971029 -32,796516

DC-59 Leg2 1878 1586 -33,437962 -31,322576 -33,464039 -31,312634

DC-61 Leg2 1245 1165 -33,524723 -31,096963 -33,536652 -31,096920

DC-62 Leg2 1550 1250 -33,609383 -30,900036 -33,633395 -30,900162

ML-03 Leg1 801 695 -29,766581 -36,392223 -29,792929 -36,394062

ML-05 Leg1 1380 1280 -30,009386 -36,143719 -30,010872 -36,159264

ML-11 Leg1 990 950 -30,495476 -36,302307 -30,486013 -36,302361

ML-12 Leg1 1170 1022 -30,674070 -36,299747 -30,657879 -36,298773

ML-14 Leg1 1500 1354 -30,607300 -36,140300 -30,583598 -36,140062

ML-18 Leg1 1400 1150 -31,112358 -36,172577 -31,100176 -36,172867

ML-24 Leg1 1600 1460 -30,776500 -35,059900 -30,753350 -35,060083

ML-27 Leg1 710 710 -31,118250 -34,239500 -31,101317 -34,239833

ML-31 Leg1 1040 800 -31,380200 -34,423400 -31,389600 -34,435700

ML-33 Leg1 720 700 -31,248900 -34,999100 -31,235895 -34,999100

ML-41 Leg1 1330 1240 -31,051773 -35,838520 -31,052992 -35,819180

ML-45 Leg1 1030 1020 -31,193818 -34,021250 -31,187100 -34,052300

ML-53 Leg1 900 800 -30,772550 -34,744433 -30,746500 -34,744300

ML-56 Leg1 962 (?) -30,902917 -35,279883 -30,890850 -35,277383

ML-66 Leg1 854 775 -30,860367 -35,127000 -30,870300 -35,132200

ML-67 Leg1 1000 950 -31,045689 -35,711288 -31,048300 -35,710900

ML-68 Leg1 895 855 -31,166700 -35,656500 -31,166643 -35,643917

ML-73 Leg1 1350 1290 -30,195063 -36,749195 -30,208832 -36,748817

ML-76 Leg1 1420 1304 -30,326317 -36,548233 -30,339800 -36,548323

ML-77 Leg1 1542 1200 -30,096700 -36,827300 -30,104900 -36,827600

Tabela XXIII.1 – Lista de amostras de rochas carbonáticas fosfáticas da Elevação do Rio Grande utilizadas 
neste estudo.
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Figura XXIII.1 – a) Mapa de detalhe da área Alfa (porção oeste da ERG), composto pelo modelo digital de 
terreno (batimetria) e interpretação das áreas de alta reflectância com base no backscattering; b) Imagem de 
um perfil sub-botton da Elevação do Rio Grande mostrando áreas de alta refletividade onde se concentram as 
crostas cobaltíferas sobre os substratos fosfáticos e carbonáticos que ocorrem sobre o edifício vulcânico da 
elevação (extraído de Femar, 2011).
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XXIII.3 - CONTEXTO GEOLÓGICO DA ELEVAÇÃO 
DO RIO GRANDE

A Elevação do Rio Grande (ERG) localiza-se 
entre os paralelos 28° S e 35° S  e os meridianos 
29°W e 39°W, possui pelo menos duas partes 
que são morfologicamente distintas e que estão 
separadas ao sul por uma bacia oceânica e, a 
norte, estão unidas por uma cadeia leste-oeste, 
a zona de fratura Florianópolis. O componente 
leste da elevação é uma cadeia norte-sul e, a 
porção oeste é elíptica com eixo leste-oeste, 
onde suas feições mais proeminentes são um 
conjunto de oito guyots que formam a sua crista 
e um vale com orientação NW-SE designado de 
Alinhamento Cruzeiro do Sul (Barker et al. 1981).

No Atlântico Sul, após a Cordilheira Meso-
Atlântica, a Elevação do Rio Grande (ERG) e a Cadeia 
Walvis (CW) são as feições batimétricas mais 
proeminentes (Figura XXIII.2). Regionalmente, 
estas feições foram interpretadas, com base 
em dados geocronológicos de 40Ar/39Ar, como 
originadas a partir de um hot spot relacionado 
ao vulcanismo da ilha de Tristão da Cunha, 
(O´Connor & Duncan, 1990; Gibson et al. 1995) ou 
da fusão de um manto litosférico subcontinetal 
heterogênio enriquecido (SCLM) (Piccirillo 
et al. 1989; Peate et al. 1999; Marques et al. 
1999; Ernesto et al. 2002, Ussami et al. 2012). 
Neste mesmo contexto, estes autores inserem 
os vulcanismos dos basaltos continentais da 
Namíbia (Província Magmática de Etendeka) e 
do Brasil (Província Magmática do Paraná).

Os principais estudos publicados sobre a 
geologia da Elevação do Rio Grande foram: 
Ussami et al. 2012, Alvey et al. 2011, Mohriak et 
al. 2010, O´Connor & Duncan 1990, Souza et al. 
1993, Szatmari & Mohriak 1995 e as publicações 
do DSDP (Deep Sea Drilling Project) de McDowell 
et al. 1977,  McCoy  & Zimmerman 1977, Barker 
et al. 1981, Fodor et al. 1984 e Camboa & 

Rabinowitz 1984. O DSDP realizou amostragem 
direta utilizando piston core e sonda rotativa 
com recuperação de testemunhos cilíndricos. As 
principais amostras coletadas durante o DSDP 
na elevação foram da Leg 22 o furo 357 e da Leg 
72 os furos 516 e 517.

XXIII.3.1 – Vulcanismo

As rochas do embasamento da Elevação 
do Rio Grande amostradas no furo 516F pelo 
DSDP (Deep Sea Drilling Project) são basaltos 
toleíticos enriquecidos em terras raras leves 
(LREE) e os conteúdos de elementos traços 
são característicos de basaltos transicionais de 
cordilheira oceânica (Thompson et al. 1981, 
Weaver et al. 1983: in Camboa & Rabinowitz 
1984). Os basaltos vesiculares parcialmente 
alterados e venulados, possuem características 
de T-MORB e são similares aqueles que ocorrem 
na Walvis Ridge, com idade 40Ar/39Ar de 86 + 0,5 
Ma, que é coincidente com a estimativa de 84,5 + 
5 Ma para a crista da Cordilheira Meso-oceânica. 
A presença de grandes vesículas e a abundância 
de algas, equinoides e fragmentos de moluscos 
nos basaltos e nas brechas sugeriram que a 
erupção pode ter ocorrida próxima à zona fótica 
(Barker et al. 1981).

As amostras das brechas vulcânicas do 
ponto 357, analisadas por Fodor et al. (1984), 
revelaram a existência de basaltos alcalinos 
pertencentes ao edifício vulcânico da elevação. 
Segundo estes autores, as análises revelaram 
que o alto conteúdo de CaO, Al2O3 e baixo 
de SiO2 dos piroxênios são compatíveis com 
aqueles piroxênios que ocorrem em basaltos 
nefelínicos (altamente alcalinos) e não em 
basaltos toleíticos (de cordilheira oceânica). A 
análise de um grão de sanidina apresentou SiO2 
(65,1 wt%), Al2O3 (19,4%),  FeO (0,32%), MgO 
(0,36%), CaO (0,47%), Na2O (1,8%), K2O (13,1%) 
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onde foram identificados os seguintes membros 
finais: anortita (2,4%), albita (16,8%) e ortoclásio 
(80,8%). Foram descritas também smectitas 
substituindo o vidro vulcânico por alteração. 
Com base nas análises texturais e mineralógicas, 
Fodor et al. (op. cit) interpretaram as brechas da 
elevação como fragmentos de basalto alcalinos 
que sofreram hidratação e alteração que deram 
origem aos argilominerais e carbonatos, com 
características de hialoclastitos, formados por 
vulcanismo explosivo em erupções submarinas 
e que quando o magma alcançou a água do mar 
ele foi resfriado rapidamente e fragmentado, 
gerando a estrutura de brecha. Os basaltos 
alcalinos e nefelínicos ocorrem associados a 
ilhas e elevações e, a presença de sanidina nas 
brechas indica que se trata um de material 
vulcânico altamente alcalino e diferenciado 
típicos de ilhas vulcânicas, tais como aqueles 
traquitos e fonolitos de Fernando Noronha e 
Trindade.

XXIII.3.2 - Sedimentação

Em relação à sedimentação, uma seção 
estratigráfica quase completa foi montada a 
partir do furo 516F (DSDP), por Baker et al. 
1983. Este furo começa nos sedimentos basais 
que foram datados em aproximadamente 82 
Ma (Campaniano). A sucessão estratigráfica é 
composta essencialmente por calcários e está 
subdividida em oito unidades litoestratigráficas 
(os critérios utilizados foram o grau de litificação 
e diagênese), sendo que as sete primeiras são 
representadas por uma sucessão contínua 
de carbonatos pelágicos com contaminação, 
principalmente, por sedimentos vulcanogênicos 
e a última (unidade 8) é composta por basaltos 
(Barker et al. 1981).

De acordo com estes autores, a sequência 
carbonática é quase contínua do Santoniano-
Coniaciano ao Recente, com exceção de uma 

descontinuidade no Mioceno Superior. Foram 
identificados vários limites importantes, tais 
como, Cretáceo/Terciário, Eoceno/Oligoceno 
e glacial a interglacial do Plioceno Inferior. A 
sucessão estratigráfica, de forma simplificada 
é composta por: i) unidade 7 (1240-1270m), 
que é a unidade basal composta por cherts 
ferruginosos, calcários, arenitos ricos em 
glauconita, turbiditos, e microfóseis de águas 
rasas (1240-1252m); ii) unidade 6 (1000-
1240m) é composta por calcários margosos 
intercalados com calcários micríticos contendo 
nanofósseis, calcários microcristalinos e 
argilitos; iii) unidade 5 (874-1000m) é formada 
por calcários e margas calcárias de cor cinza, 
com pequenas intercalações de sedimentos 
ricos em matéria orgânica e também, calcários 
vermelhos e marrons; iv) unidade 4 (634-
874m) é formada, principalmente, por calcários 
foraminíferos e nanofósseis, com intercalações 
de cinzas vulcânicas montmoriloníticas  de 
cor cinza esverdeada; v) a unidade 3 (332-
634m) é formada pela intercalação de cré ou 
greda (chalk) composta por nanofósseis e pela 
mistura de nanofósseis-foraminíferos ; vi) a 
unidade 2 (193-332m) é composta por lama de 
nanofósseis e foraminíferos semiconsolidados 
com laminações paralelas e; vii) a unidade 1 
(0-193m) é composta por vasas calcárias com 
nanofósseis e foraminíferos.

A sedimentação na Elevação do Rio 
Grande durante o Eoceno (unidade 4) foi 
predominantemente calcária, mas também 
ocorreram deposições de turbiditos 
vulcanogênicos e camadas de cinzas vulcânicas. 
A datação pelo método K-Ar de biotitas euedrais 
confirmou a idade do vulcanismo eocênico em 
47,4 + 0,7 Ma (Barker et al., op.cit).

Os estudos recentes desenvolvidos pela 
CPRM, em 2012, através do Projeto Avaliação 
da Potencialidade Mineral da Elevação do Rio 
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Grande permitiram identificar vários fragmentos 
de rochas continentais que foram interpretados 
como parte do substrato da Elevação do Rio 
Grande. Estes fragmentos foram coletados 
utilizando dragas de arrasto e também foram 

filmados através do submersível Shinkai 6500 
(da JAMSTEC). Foram coletadas amostras de 
hornblenda-biotita gnaisse, leucogranito, 
pegmatito ou leucossoma, monzogranito e 
enderbito.

Figura XXIII.2 – a) Mapa do Atlântico Equatorial e Sul com a localização da Elevação do Rio Grande (RGR – 
Rio Grande Rise, WR – Walvis Ridge, MAR – Mid-Atlantic Ridge); b) mapa da Elevação do Rio Grande com a 
localização das amostras utilizadas nesse estudo.
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XXIII.4 - FOSFATO NA ELEVAÇÃO DO RIO GRANDE

Na Elevação do Rio Grande, os fosforitos 
e rochas fosfáticas normalmente ocorrem 
recobertos pelas crostas ferromanganesíferas 
(CFM) ricas em cobalto. Os modos de 
ocorrência dos fosforitos/rochas fosfáticas 
foram correlacionados com as tipologias de 
CFM. Assim, temos mineralizações fosfáticas: 
i) na base de placas de CFM;  ii) no núcleo de 
CFM concrecionais achatadas; e iii) nos núcleos 
de nódulos cobaltíferos; iv) preenchendo 
vazios (vugs) e fraturas nas CFM e do substrato 
carbonático; v) nas CFM diagenéticas, que 
resultaram da impregnação de soluções 
ferromanganesíferas nos poros das rochas 
calcárias fosfatadas; vi) e como matriz nas 
brechas vulcânicas e sedimentares.

Os fosforitos são de cor bege a marrom, 
ocorrem em contato direto com as crostas 
cobaltíferas, exibem texturas características 
da diagênese, tais como, cimentação, 
substituição, retrabalhamento físico, 
recristalização e fraturamento. A rocha maciça 
é formada praticamente por material biogênico 
(principalmente foraminíferos) e micrito. As 
brechas são compostas principalmente por 
intraclastos (de rochas calcárias), mas também 
ocorrem brechas e micro-brechas de extraclastos 
(rochas vulcânicas e fragmentos de minerais de 
origem ígnea). Exibe baixa porosidade, podendo 
ocorrer do tipo interpartícula, intrapartícula, 
móldica e nos vazios de dissolução e bioturbação.

XXIII.4.1 – Principais Modos de Ocorrência

a) Rocha fosfática recoberta por CFM planar
Possuem aspecto clástico formado por 

fragmentos de calcários biogênicos envolvidos 
por uma matriz micrítica. Muitas vezes exibe 
recristalização nas bordas dos fragmentos, são de 
cor amarelo amarronzado a bege, exibem poros 

cavernosos vazios e, por vezes, preenchidos 
por óxidos de ferro e manganês e também 
por material carbonático-fosfático. Grande 
parte do carbonato de cálcio foi substituído 
por carbonato-fluorapatita e também houve 
impregnação de óxidos de ferro e manganês. 
Os fragmentos de fosforitos são formados 
principalmente por uma massa de foraminíferos 
plantônicos (globigerinídeo, globoratalídio) em 
meio a uma matriz micrítica (Figura XXIII.3).
b) Núcleo fosfático em CFM concrecional

Estes núcleos são compostos por fragmentos 
de rochas calcárias fosfatadas maciças e 
brechadas impregnados por óxidos de ferro 
e manganês (Figura XXIII.4). Quando maciços 
são de granulação fina, exibem cor bege com 
tonalidades de cinza devido à impregnação 
de óxidos de ferro e manganês, contém vugs 
preenchidos por carbonato, fosfato e óxidos 
de ferro e manganês. Estão em contato brusco 
com a CFM. Quando na forma de brecha é 
composto por fragmentos de rocha fosfática 
de cor bege com impregnação de óxidos de 
ferro e manganês, nas bordas e, matriz fosfática 
carbonática fina. Ao microscópio vê-se uma 
grande quantidade de fósseis imersos em 
uma matriz micrítica em contato brusco com 
a crosta ferromanganesífera. Os fósseis são 
em sua maioria de foraminíferos bentônicos 
e plantônicos (discociclina, nummulites, 
fusulinidio, orbitolinidio, globigerinidio).
c) Núcleo fosfático em nódulo cobaltífero

Os nódulos possuem formas variadas, desde 
regulares a irregulares e dimensões que variam 
entre 5 cm e 25 cm. O núcleo é composto por 
uma rocha carbonática-fosfática, de cor bege a 
amarelada, de granulação fina e, às vezes, com 
aspecto fragmentado e impregnado por óxidos 
de ferro e manganês. Ao microscópio, vê-se 
uma massa de foraminíferos imersos em uma 
matriz micrítica, em algumas porções da lâmina 
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é notável a impregnação por óxidos de ferro e 
manganês e também a recristalização de calcita 
(Figura XXIII.5).
d) Rocha fosfática impregnada por óxidos de 
ferro e manganês

Estas crostas sempre foram descritas como 
CFM ricas em fosfato e pobres em cobalto. 
No entanto, através deste estudo chegou-
se a conclusão de se tratar de um substrato 
carbonático-fosfático que sofreu diagênese com 
a impregnação de óxidos de ferro e manganês. 
Normalmente exibe estrutura bandada, botrioidal 

e uma estrutura semelhante aos veios verticais 
carbonáticos-fosfáticos. Estas estruturas podem 
estar relacionadas com o evento de fosfatização, 
que deve ter sido anterior a deposição dos 
óxidos de ferro e manganês. Ao microscópio, em 
luz refletida, exibem bandamento composicional 
e estrutura botrioidal ramificada semelhante as 
dos estromatólitos. É composta por uma matriz 
fina carbonática-fosfática na qual estão imersos 
fósseis, em sua maioria, de foraminíferos (Figura 
XXIII.6).

Figura XXIII.3 – Rocha fosfática recoberta por placas de CFM. a) amostras da draga ML-03 composta por 
fragmentos de rocha fosfática coberta por CFM; b) detalhe de um fragmento de amostra utilizado neste estudo 
onde se observa o aspecto fragmentário da rocha fosfática; c) fotomicrografia, em luz transmitida, mostrando 
a textura fragmentária da rocha fosfática com recristalização de calcita nas bordas e baixa porosidade causada 
pela diagênese; d) detalhe de um fragmento de rocha fosfática rica em fosseis de foraminíferos imersos em 
uma matriz micrítica.
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Figura XXIII.4 – Núcleos de rocha fosfática envolvidos por CFM concrecionais. a) Amostras da draga DC-10 
composta por fragmentos de CFM concrecionais tendo como núcleo rochas fosfáticas; b) detalhe de uma 
amostra, da draga DC-12, de CFM com núcleo de rocha fosfática; c) fotomicrografia, em luz transmitida, 
mostrando o contato entre a rocha fosfática e a CFM, a textura fragmentária e recristalização de calcita no 
contato; d) fotomicrografia, em luz transmitida, mostrando em detalhe a rocha fosfática rica em fósseis 
imersos na matriz micrítica.

Figura XXIII.5 – Núcleos de rocha fosfática em nódulos cobaltíferos. a) amostras da draga ML-41 composta 
por nódulos ferromanganesíferos cobaltíferos; b) detalhe de um nódulo com núcleo fosfático exibindo 
textura fragmentária e porções com impregnação de óxidos de ferro e manganês; c) fotomicrografia, em luz 
transmitida, mostrando a rocha fosfática rica em fósseis de foraminíferos imersos em uma matriz micrítica; 
d) fotomicrografia, em luz transmitida, mostrando a recristalização de parte da matriz micrítica da rocha 
fosfática e impregnação de óxidos de ferro e manganês.
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Figura XXIII.6 – Rocha fosfática impregnada por óxidos de ferro e manganês. a) amostras da draga ML-67 
composta por fragmentos de rochas fosfáticas impregnadas por óxidos de ferro e manganês; b) detalhe de 
uma amostra da draga ML-67, mostrando a estrutura bandada e os veios fosfáticos; c) fotomicrografia, em luz 
refletida, da rocha fosfática mostrando estrutura bandada e botrioidal; d) fotomicrografia, em luz refletida e 
transmitida, onde se pode observar que a porção fosfática rica em fosseis de foraminíferos imersos em uma 
matriz micrítica.

XXIII.4.2 - Geoquímica

As análises geoquímicas de rocha total foram 
feitas em 17 amostras de rochas carbonáticas 
ricas em fosfato (Tabela XXIII.2, Figuras XXIII.11 
a XXIII.14). Foram analisados óxidos maiores 
e perda ao fogo por Fusão em Tetraborato de 
Lítio em Fluorescência de Raios-X e elementos 
traços por digestão multiácida em ICP-OES. As 
amostras utilizadas foram divididas em dois 
grupos por causa das suas similaridades. O 
primeiro grupo é constituído pelas amostras: (i) 
dos substratos fosfáticos da CFM (profundidade 
média de 1040 m), (ii) dos núcleos da CFM 
concrecionais (profundidade média de 921 
m) e (iii) dos núcleos de nódulos cobaltíferos 
(profundidade média de 1481 m) e, o segundo 
grupo, pelas amostras das rochas carbonáticas-

fosfáticas impregnadas por óxidos de Fe e Mn 
(profundidade média de 968 m). O conteúdo de 
fosfato nas amostras do primeiro grupo variou 
entre 16,37% (valor máximo) e 7,09% (valor 
mínimo) e, no segundo grupo, o conteúdo de 
fosfato variou entre 16,76% (valor máximo) e 
13,33% (valor mínimo).  O conteúdo de óxidos 
maiores pode ser visto nos diagramas nas figuras 
XXIII.11 e XXIII.13. Comparando os dois grupos, é 
notável o aumento do conteúdo de P2O5, Fe2O3, 
MnO e TiO2 e a diminuição do conteúdo de CaO e 
SiO2 (Figura XXIII.15). Em relação aos elementos 
traços, também é nítido o enriquecimento em 
Co, Ni, Cu, Sr, Pb, Mo e V, na rocha fosfática 
impregnada pelos óxidos de Fe e Mn (Figura 
XXIII.16).

Os conteúdos de óxidos maiores também 
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foram mapeados em lâminas delgadas utilizando 
no microscópio eletrônico de varredura (SEM-
EDS) (Figuras XXIII.7, XXIII. 8, XXIII.9 e XXIII.10).  
O CaO aparece preferencialmente  nos fósseis, o 
P2O5 em uma massa microcristalina que envolve 
os fósseis, os óxidos de Fe e Mn ocupam os 

espaços que representam as porções porosas 
da rocha e os outros óxidos (SiO2, TiO2, Al2O3, 
Na2O e o K2O) representam as porções clásticas 
composta principalmente por microclastos de 
feldspatos e quartzo.

Figura XXIII.7 – Imagem SEM (amostra ML-65) do substrato fosfático da CFM rica em cobalto coletada na 
Elevação do Rio Grande. Os pontos são os locais onde foram realizadas análises por EDS (ver figura XXIII.8).

Figura XXIII.8 – Análises 
EDS realizadas nos pontos 
que aparecem na figura 
XXIII.7. Os diagramas 1_1 
e 1_2 representam as 
áreas com predomínio 
de Ca-fluorapatita; os 
diagramas 1_3, 1_4 e 1_6 
áreas com predomínio 
de fosfato e óxidos de 
Mn; e o diagrama 1_5 
estruturas fossilíferas 
com predomínio de 
carbonato.
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Figura XXIII.9 – Imagem SEM da amostra ML-67 mostrando as estruturas laminadas e botrioidais semelhantes 
aos estromatólitos, fósseis e minerais detríticos na rocha fosfática.

Figura XXIII.10 - Análises EDS realizadas nos pontos que aparecem na figura 9. O diagrama 1_1 representa 
a composição de um mineral detrítico (ilmenita). Os diagramas 1_2 e 1_3 a composição do carbonato 
fluorapatita e o 1_5 é de uma área com predomínio de fosfato e óxidos de Mn.
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Tabela XXIII.2 – Resultados das análises químicas realizadas nas amostras rochas carbonáticas ricas em fosfato 
da Elevação do Rio Grande.

 Amostra
Substrato da CFM planar Núcleo CFM Núcleo de nódulo

ML-53 DC-33 DC-25 DC-44 DC-14 DC-12 ML-03 ML-41 ML-14 DC-59
CaO 47,6 51 51,5 29,4 45,4 47,7 44,4 41,5 46,9 47,7
P2O5 10,78 7,09 16,37 16,14 8,66 12,61 14,43 16,15 11,96 15,63
MgO 1,72 1,06 0,98 1,64 1,22 1,24 1,09 1,86 1,23 1
Fe2O3 4,46 3,89 1,36 7,43 2,67 3,51 2,85 6,31 3,68 2,81
MnO 0,93 0,5 0,2 2,66 1,22 2,54 0,91 7,21 3,86 2,48
SiO2 2,45 1,44 0,74 20,9 9,58 2,85 11,2 2,35 2,5 3,22
Al2O3 1,07 1,06 0,37 5,12 1,4 0,97 0,63 1,27 0,72 1,43
Na2O 0,59 0,34 0,92 1,84 0,49 0,68 0,79 0,85 0,7 1,52
K2O 0,2 0,16 0,1 1,3 0,21 0,31 0,23 0,34 0,34 0,3
TiO2 0,19 0,08 0,04 1,35 0,21 0,15 0,08 0,15 0,19 0,16
LOI 28,36 33,69 25,51 10,58 28,24 25,82 21,67 19,85 25,92 22

TOTAL 98,35 100,31 98,09 98,36 99,30 98,38 98,28 97,84 98,00 98,25
    

Co 103,8 83,2 28,9 372,4 154,1 233,9 118 731,4 460,9 275,5
Ni 255,6 197,1 56 1115,4 379,2 740,8 294,2 2042,4 878 1146,9
Cu 14,6 26 13,8 252,2 40,6 34 17,9 109,8 116,8 226,3
Cr 43 20 11 71 11 24 21 28 8 6
Ba 148 57 31 375 78 447 92 1301 483 297
Sr 1162,2 614,3 1549,5 830,9 829,2 1210 1440,2 1384,1 1017,8 1033,8
Zn 196 148 96 200 102 281 169 475 200 234
Pb 36,2 16,2 15,6 60,3 68,5 59,3 28,9 148,8 159,8 74,7
As 56 56 24 50 42 42 42 74 36 29
Be 0,5 0,4 0,3 0,8 0,6 0,8 0,5 1,2 0,7 0,7
Bi 0,65 0,2 0,27 0,59 1,73 0,63 0,6 1,41 3,2 0,97
Cd 1,37 2,1 1,06 1,78 1,69 1,51 1,06 2,57 2,05 1,93
Mo 15,1 21,1 4,8 35,1 26,0 30,4 14,0 85,2 67,0 40,6
V 97 99 95 180 91 97 90 219 125 92
Th 10,7 30,1 8,6 10,6 25,4 4,9 4,2 14,6 6,6 69,8
U 17,7 7,7 41,7 6,8 6,5 8,8 25,9 9 17,2 6,6
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Rochas fosfáticas impregnadas por óxidos de Fe-Mn
Amostra ML-03b ML-11a DC-15a DC-41a ML-45a DC-61a ML-67a

CaO 34,01 30,42 32,67 38,01 32,49 37,69 38,12
P2O5 16,76 13,33 16,66 16,30 16,12 15,78 16,54
MgO 3,59 2,25 2,74 2,54 2,14 3,32 3,13
Fe2O3 6,75 9,38 7,31 6,66 6,78 4,52 3,15
MnO 9,90 12,82 12,11 7,02 13,21 11,44 12,00
SiO2 1,43 1,27 1,43 1,77 1,35 1,22 1,59
Al2O3 2,56 1,14 1,68 2,14 1,20 2,25 2,00
Na2O 1,02 1,32 1,16 0,96 1,36 1,01 1,09
K2O 0,22 0,27 0,28 0,24 0,34 0,20 0,30
TiO2 0,35 0,59 0,48 0,20 0,43 0,23 0,22
LOI 22,0 25,5 21,8 23,1 23,0 20,8 20,3

SUM 97,16 97,02 96,89 97,17 97,07 97,24 96,85

Co 1273 3278 1934 983 2330 1866 1221
Ni 4318 3032 4198 3358 3582 5042 5455
Cu 295,1 108,9 118,3 336,9 107,0 389,0 277,3
Cr
Ba 401 745 932 242 997 458 601
Sr 1849,3 2106,4 2157,5 1475,0 2196,6 1609,5 1854,9
Zn 388 481 632 327 676 452 535
Pb 295,5 947,7 586,9 178,1 606,4 309,4 190,8
As 98,2 116,7 91,3 109,5 100,7 68,1 257,2
Be 2 2 5 <1 4 <1 9
Bi 4,2 17,0 8,3 2,0 9,2 3,9 24,4
Cd 4,0 2,6 4,3 3,6 4,6 6,7 3,9
Mo 166,4 231,5 171,5 155,9 197,1 256,6 155,8
V 425 481 406 312 343 345 252
Th 5,8 19,3 8,9 2,6 9,3 4,5 23,6
U 11,9 13,3 12,0 12,3 12,9 9,1 14,1

Tabela XXIII.2  Continuação – Resultados das análises químicas realizadas nas amostras rochas carbonáticas 
ricas em fosfato da Elevação do Rio Grande.

No primeiro grupo de análises, as 
amostras estão parcialmente impregnadas por 
óxidos de Fe e Mn, isto porque elas encontravam-
se sempre associadas às CFM ricas em cobalto, 
como relatado anteriormente. Os conteúdos 
mínimos de óxidos de Fe e Mn nestas amostras 
foram de 1,36% e 0,2% e os valores máximos 
foram de 7,43% e 7,21%, respectivamente. 
Três amostras apresentaram conteúdo alto de 
sílica (DC-44, DC-14 e ML-03), o que pode estar 

relacionado com o alto conteúdo de material 
clástico ou a presença de fósseis silicosos (ainda 
não identificados). Apenas a amostra DC-44 
apresentou alto conteúdo de SiO2, K2O, Na2O e 
TiO2. Em relação aos elementos traços, o conteúdo 
é bastante variável e apenas as amostras Ml-41, 
DC-12 e DC-25 apresentaram enriquecimento 
em Sr, Ni, Ba, e Co. Todas as amostras possuem 
baixo conteúdo de Pb, Cu, Cr, Zn, U e Th (Tabela 
XXIII.2). No segundo grupo de análises, as 
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amostras estão intensamente impregnadas 
por óxidos de Fe e Mn e apresentam teores de 
óxidos de Fe e Mn muito mais altos, com valores 

máximos de 9,38% e 13,21% e valores mínimos 
de 3,15% e 7,02%, respectivamente.

Figura XXIII.11 – Diagrama apresentando a variação do conteúdo (em porcentagem) de óxidos maiores nas 
amostras de rochas fosfáticas da Elevação do Rio Grande.

Figura XXIII.12 – Diagrama relacionando o conteúdo (em ppm) dos elementos traços nas rochas fosfáticas  da 
base das CFM, núcleo das CFM concrecionais e dos nódulos cobaltíferos, da Elevação do Rio Grande.
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Figura XXIII.13 – Diagrama apresentando a variação do conteúdo (em porcentagem) de óxidos maiores nas 
amostras de rochas fosfáticas impregnadas por óxidos de Fe e Mn, da Elevação do Rio Grande.

Figura XXIII.14 – Diagrama relacionando o conteúdo (em ppm) dos elementos traços nas rochas fosfáticas  
impregnadas por óxidos de Fe e Mn, da Elevação do Rio Grande.
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Figura XXIII.15 – Diagrama comparando a variação do conteúdo médio (em porcentagem) de óxidos maiores 
nas amostras de rochas fosfáticas que passaram por processos intensos de impregnação de óxidos de Fe e Mn 
com aquelas que não foram influenciadas intensamente por este processo.

Figura XXIII.16 – Diagrama comparando o conteúdo médio (em ppm) dos elementos traços nas rochas 
fosfáticas  impregnadas por óxidos de Fe e Mn e aquelas que não foram impregnadas.
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XXIII.5 - DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo preliminar mostrou que as rochas 
fosfáticas da ERG apresentam teores significantes 
de fosfato e constituem o principal substrato das 
CFM ricas em cobalto e, dessa forma, podem 
representar um importante subproduto na 
explotação das crostas cobaltíferas, no futuro.

Apesar dos teores significantes, não temos 
ainda noção da espessura das camadas de 
fosfato, isto devido ao método de amostragem 
utilizado, que foi a draga de arrasto. Os trabalhos 
exploratórios futuros deverão ser direcionados 
para a utilização de sondagem com recuperação 
de testemunhos para que possamos obter 
parâmetros de espessura e até mesmo detectar 
a presença de outras camadas de fosfato no 
substrato carbonático da ERG.

A história geológica da ERG é muito 
complexa, pois, além do substrato vulcânico, 
possui um pacote espesso de rocha sedimentar 
carbonática e, ainda, fragmentos de rochas 
continentais. Vários indícios mostram que a ERG 
já esteve emersa, constituindo uma ilha. Estes 
fatos podem indicar que o fosfato pode ter se 
formado tanto em águas rasas como em águas 
profundas. Neste sentido faz-se necessário a 
realização de estudos detalhados do conteúdo 
fossilífero e também estudos isotópicos de Sr, de 
forma a se obter parâmetros de profundidade e 
idade do evento de fosfatização nessa porção do 
oceano Atlântico Sul.

Existe um conceito que foi proposto por 
Halbach et al. (1982), e que foi difundido por 
Koschinsky  et  al. (1996, 1997) e Hein et al. 
2000, de que houve um evento de fosfatização 
no oceano Pacífico durante o Mioceno que 
impregnou crostas ferromanganesíferas ricas em 
cobalto com carbonato-fluorapatita. Após este 
evento, que foi datado por Hein et al. (1993) em 
15 Ma, houve a formação de uma nova crosta 

ferromanganesífera rica em cobalto (Koschinsky 
et al. 1996). Daí o conceito de “old phosphatized 
Fe-Mn crust” e “young non-phosphatized Fe-
Mn crust”, que foi um modelo difundido para 
a região equatorial do oceano Pacífico. No 
entanto, este modelo não condiz com o que 
foi visto no Atlântico Sul, onde a sequência 
microestratigráfica é composta por uma rocha 
fosfatada impregnada por óxidos de Fe-Mn na 
base e uma CFM rica em cobalto não fosfatada 
no topo. No Atlântico sul, mais especificamente 
na Elevação do Rio Grande, tem-se uma 
sequência formada por rochas vulcânicas na 
base (o edifício vulcânico), seguida por rocha 
carbonática, rocha carbonática fosfatada, rocha 
carbonática fosfatada e impregnada por óxidos 
de Fe-Mn e, no topo, a CFM rica em cobalto 
(Figuras XXIII.17 e XXIII.18). 

A tabela XXIII.3 ilustra o processo de diagênese 
que ocorre na região estudada onde inicialmente 
tem-se o calcário puro, seguindo tem-se a 
fosfatização do mesmo e, posteriormente, 
impregnação por óxidos de Fe-Mn. Para efeito 
de comparação também foram colocados na 
tabela os dados geoquímicos de uma amostra de 
CFM rica em cobalto. Com a fosfatização, o teor 
de P2O5 no calcário passa de 0,42% para 16,37%, 
e também, há um considerável enriquecimento 
em Sr, Mo, V e U. Com a impregnação do calcário 
fosfatado por óxidos de Fe-Mn, o mesmo passou 
de 1,36% para 7,31 % de Fe2O3 e de 0,2% para 
12,11% de MnO e, em relação aos elementos 
traços, houve um aumento considerável nos 
teores de Co, Ni, Cu, Ba, Sr, Zn, Pb, As, Mo e V. 
Já, a CFM cobaltífera caracteristicamente possui 
altos teores de Fe2O3 (23,20%) e MnO (28,02%) 
e também de Co (7707ppm), Ni (3989ppm), Pb 
(2426ppm), Mo (425ppm) e V (1012ppm).

A tabela XXIII.4 relaciona os conteúdos de 
óxidos maiores em diversas ocorrências de 
fosfato, onde se incluem o Atlântico Sul (ERG) e 
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Equatorial, mar da Arábia, mar do Japão, Pacífico 
Equatorial e a plataforma do Peru. O conteúdo 
de CaO é mais alto nos fosfatos impregnados 
por óxidos de Fe-Mn (60%) do que naqueles 
que não foram impregnados que ocorrem no 
do Atlântico Sul (45%), Atlântico Equatorial 
(49%), mar da Arábia (48,76%), mar do Japão 
(38,51%), Pacífico (38,9%) e na plataforma do 
Peru (46,25%). O conteúdo médio de P2O5 nas 
amostras da ERG (19%)  é inferior a maioria dos 
locais apresentados, sendo mais alto somente 
nas ocorrências das Ilhas Fiji (9,56%). Nas outras 
áreas teores médios de P2O5 são de 49% (Atlântico 
Equatorial), 49% (mar da Arábia), 38,5% (mar 
do Japão), 39,8% (Pacífico equatorial) e 46,25% 
(plataforma do Peru). Os conteúdos de óxidos de 
Fe-Mn e as razões de CaO/P2O5 e MgO/P2O5 são 
mais altas nas áreas onde as rochas fosfáticas 
estão associadas com as crostas cobaltíferas, 
isto é, no Atlântico Sul, nas Ilhas Fiji e Pacífico 
Equatorial. 

A origem dos depósitos de fosfato em 
elevações submarinas ainda é controversa, mas 
três processos importantes têm sidos descritos 
na literatura: (i) a mobilização de fosfato 
derivado de guano em ilhas que submergiram, 
(2) substituição de calcita por apatita durante 
a diagênese e (3) processos microbiais durante 
a fosfogênese (Cullen & Burnett 1986, Rao 
et al. 1992). Em relação a diagênese, alguns 
autores sugerem que os fosforitos resultaram 

da substituição metassomática do carbonato 
por fosfato extraído da água do mar (Heezen 
et al. 1973, Marlowe 1971: In Baturin 1981). 
Kharin (1974) sugeriu que a origem desses 
fosforitos está relacionada com a atividade 
hidrotermal vulcanogênica do fundo marinho. 
Para Rao et al. (2008), os fosforitos de idade 
Mioceno descritos em Murray Ridge (noroeste 
do Mar da Arábia) formaram-se sob condições 
oxidantes em águas rasas, tendo o fosfato sido 
assimilado da água do mar por populações 
microbiais e precipitado de Ca-fluorapatita na 
interface sedimento-água durante a diagênese. 
Jones et al. (2002) relaciona a formação dos 
fosforitos nas cristas das elevações submarinas 
de Lighthill, Hirondelle e Carter (Atlântico 
Equatorial) com o mecanismo de upwelling que 
promove a alta produtividade biológica e um 
fluxo intenso de fósforo nos poros das rochas. A 
origem do fosfato da ERG pode estar relacionada 
ao upwelling relacionado com as correntes de 
fundo oceânico oriundas da Antártica (AABW – 
Antartic Bottom Water), como pode ser visto na 
figura XXIII.19, compilada de Claude-Ivanaj et al. 
(2001). A corrente AABW apareceu na Elevação 
do Rio Grande durante o Eoceno, entre 56 Ma 
e 33 Ma (Morozov et al. 2010). O evento de 
fosfatização é anterior à formação das CFM ricas 
em cobalto. Fragmentos de rochas fosfáticas 
foram envolvidos e impregnados pelas crostas 
cobaltíferas.
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Tabela XXIII.3 – Dados geoquímicos das amostras de (1) calcário, (2) calcário fosfatado, (3) calcário fosfatado 
impregnado por óxidos de Fe-Mn e (4) CFM rica em cobalto.

1 2 3 4
Amostra ML-14 DC-25 DC-15 ML-03

CaO 53,30 51,50 32,64 7,04
P2O5 0,42 16,37 16,66 1,14
MgO 0,88 0,98 2,74 2,79

Fe2O3 0,55 1,36 7,31 23,20
MnO 0,02 0,20 12,11 28,02
SiO2 1,19 0,74 1,43 1,20

Al2O3 0,54 0,37 1,68 0,94
Na2O 0,37 0,92 1,16 0,62

K2O 0,13 0,10 0,28 0,11
TiO2 0,10 0,04 0,48 1,73

LOI 42,7 25,5 21,8 26,43
TOTAL 100,24 98,09 98,29 93,22

Co 7 29 1934 7707
Ni 42 56 4198 3989
Cu 5 14 118 225
Cr 8 11
Ba 35 31 932 1469
Sr 568 1549 2157 1928
Zn 34 96 632 402
Pb 5 16 587 2426
As 1 24 91 270
Be 0,2 0,3 5 5
Bi 0,1 0,3 8,3 51,5

Cd 1,5 1,1 4,3 2,9
Mo 0,5 4,8 171,5 425,0

V 14,0 95,0 406 1012
Th 0,4 8,6 8,9 37,0
U 1,9 41,7 12,0 17,7
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Figura XXIII. 17 - Modelo geológico esquemático com a localização do perfil estratigráfico apresentado na 
figura 18.

Figura XXIII.18 – Sucessão estratigráfica e as mineralizações de fosfato e de CFM rica em cobalto na Elevação 
do Rio Grande, Atlântico Sul. a) modelo com formação de CFM planar sobre o substrato fosfático e b) modelo 
com a formação de CFM concrecional e nodular com núcleo fosfático.
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Figura XXIII.19 – Mapa do Oceano Atlântico com a representação esquemática do padrão de circulação 
das correntes de fundo oceânico, compilado de Claude-Ivanaj et al. 2001. AABW – Antartic Bottom Water; 
ENADW – East North Atlantic Deep Water; WNADW – West North Atlantic Deep Water; NADW - North Atlantic 
Deep Water. 
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XXIV – CONCLUSÕES

A demanda mundial por fósforo cresce 
a cada ano em todo o mundo e a escassez 
de fósforo prevista para acontecer nos anos 
futuros constitui, sem sombra de dúvida, um 
grande desafio mundial. A expectativa é que o 
Brasil deverá ser um dos grandes fornecedores 
mundiais de alimentos. O agronegócio brasileiro 
tem uma grande participação no PIB nacional, o 
que destaca a sua importância para a economia 
brasileira. A demanda por fósforo no Brasil 
é cada vez mais crescente e constitui uma 
situação crítica para a saúde do agronegócio 
brasileiro. O Brasil apresenta um potencial 
para a ampliação da produção e da reserva 
nacional através da implantação de novos 
projetos de produção, descoberta de novos 
depósitos minerais e reavaliação de potenciais 
já conhecidos, com perspectiva de aumento das 
reservas. Em 2008, a projeção das necessidades 
de produção de rocha fosfática, considerando-
se como meta a autossuficiência em 2015, se 
daria com a adição de mais 4 a 5 milhões de 
toneladas à produção existente, que era de 6 
milhões/ano. Na época, este seria o montante 
dos novos projetos anunciados (Kulaif, 2009). 
Entretanto os investimentos foram insuficientes 
e houve entraves de diversas naturezas que não 
permitiram a efetivação das previsões. Portanto, 
é fundamental que o Brasil melhore sua posição 
na balança comercial quanto aos insumos 
fosfatados para fertilizantes através de políticas 
públicas que favoreçam o aumento da produção 
e de pesquisa para ampliação das reservas 
brasileiras, de forma a ficar numa situação 
econômica confortável no panorama mundial, a 
curto, médio e longo prazo. 

O Brasil possui unidades geológicas 
compatíveis com todas as classes de depósitos 
existentes. No caso do potencial para depósitos 

magmáticos acreditamos que as pesquisas no 
Brasil devem ser conduzidas segundo quatro 
linhas principais: a) viabilização da avaliação 
de novos projetos em curso; b) potencial 
para novas descobertas de mineralizações 
associadas a corpos alcalino-carbonatíticos; c) 
reavaliação do potencial dos corpos alcalino-
carbonatíticos já conhecidos; d) investigação 
do potencial para fosfato associado a outras 
tipologias como suítes tipo AMCG (Anortosito-
Mangerito-Charnoquito-Granito Rapakiwi), 
dentre outras. No caso do potencial para fosfato 
associado a rochas sedimentares, destacamos 
que o Brasil, em praticamente toda sua extensão 
territorial, apresenta um grande número de 
bacias sedimentares (37 bacias considerando-
se bacias interiores e da margem continental 
brasileira), cujo conhecimento é muito variável 
e com diversas seções marinhas favoráveis a 
acumulação de fosforitos. A maior parte dos 
estudos em bacias sedimentares tem como foco 
principal a pesquisa de petróleo e a PETROBRAS/
ANP detém o maior número de informações a 
respeito. Portanto, ainda são poucos os trabalhos 
desenvolvidos no conhecimento de sub-
superfície das bacias sedimentares brasileiras 
para este tipo de mineralização. 

No Projeto Fosfato Brasil – Parte I foram 
relacionadas as principais ocorrências e 
depósitos de fosfato conhecidos no Brasil, 
com destaque para os sedimentares e ígneos, 
segundo o estado da arte de conhecimento 
até 2010 (Abram et al. 2011). Após 2010, 
novos investimentos resultaram em recentes 
descobertas, reavaliações e extensão de limites 
de mineralizações já conhecidas, ampliando o 
conhecimento sobre o potencial brasileiro para 
esta substância. 

Este relatório apresenta os resultados obtidos 
na segunda parte de desenvolvimento do Projeto 
Fosfato Brasil (Parte II), desenvolvido após 2010 
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até 2015, que teve como objetivo o conhecimento 
dos depósitos e ocorrências de fosfato em todo 
o Brasil e a ampliação das reservas brasileiras a 
partir da definição de novos alvos e potenciais 
para mineralizações. Reúne informações 
geológicas que permitiram definir ambientes 
favoráveis à mineralização de fosfato nos 
Estados de Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, 
Piauí, São Paulo, Pará, Amazonas, Paraíba, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, 
Goiás e Rio Grande do Sul. Na execução deste 
Projeto foram desenvolvidos levantamentos 
geológicos e prospectivos (interpretação de 
dados aerogeofísicos e prospecção geofísica 
terrestre, prospecção geoquímica de sedimento 
de corrente, concentrados de minerais pesados 
e solos), os quais permitiram a definição de 
importantes ocorrências e alvos anômalos. 
Também foram reunidas informações sobre 
novas descobertas de trabalhos privados mais 
recentes, segundo a colaboração de empresas 
de mineração do setor.

Em relação ao potencial para depósitos 
magmatogênicos os principais trabalhos foram 
focados no Carbonatito Fazenda Varela, Complexo 
Alcalino de Lages; na avaliação de anomalias 
geofísicas do Levantamento Aerogeofísico 
Paraná-Santa Catarina; na caracterização do 
potencial para fosfato do Grupo Mata da Corda; 
na caracterização do Complexo Alcalino de 
Planalto da Serra; no estudo de rochas máficas 
e ultramáficas alcalinas (Depósito de Vermiculita 
de Massapê) encaixadas em xistos aluminosos 
do Grupo Casa Nova, Faixa Riacho do Pontal; 
na caracterização do potencial para rochas 
alcalino-carbonatíticas da Folha Peixe (estados 
da Bahia/Piauí); no destaque dos avanços no 
conhecimento geológico e potencialidade 
econômica dos corpos alcalino-carbonatíticos 
do Escudo Sul-Rio-Grandense; na caracterização 
do depósito de fosfato da Serra da Capivara, 

localizado no sul do município de São Félix do 
Xingu, Santana do Araguaia (Pará),   descoberto 
pela equipe de exploração da MBAC Fertilizer 
Corp em 2010. Destacamos também uma revisão 
da origem do Depósito de Itataia, no Estado do 
Ceará.

Sobre estes trabalhos as principais conclusões 
foram:

- O carbonatito Fazenda Varela se trata 
de um corpo de geometria circular, de 
aproximadamente 800 m de diâmetro e com 
profundidades de no mínimo 50 m. O corpo 
carbonatítico se apresenta bastante alterado, 
sendo que a litologia mais comum encontrada 
consiste de rochas sedimentares brechadas ricas 
em material carbonáticos, além de lateritas. 
Nas maiores anomalias é possível encontrar o 
carbonatito bandado e extremamente alterado, 
rico em material oriundo de hidrotermalismo, 
como a parisita, a barita, a apatita, a calcita e 
oxidação da pirita para goetita. Tanto os valores 
de U anômalo e de K anômalo, bem como o fator 
F indicaram que a rocha provavelmente sofreu 
um evento hidrotermal em toda a extensão 
do corpo. Com a magnetometria terrestre foi 
possível dividir a área estudada em três alvos 
distintos, sendo que o alvo 1 corresponde ao 
carbonatito Fazenda Varela, o alvo 2 corresponde 
a brechas de chaminé e o alvo 3 precisa ser 
melhor investigado, já que ele ocorre a maiores 
profundidades da crosta e não apresenta 
afloramentos, além do que não aparecem 
anomalias de solo nem de gamaespectrometria, 
provavelmente por se tratarem de técnicas 
que atingem poucas profundidades. Os dados 
de geoquímica de solo mostraram altos 
valores de ETR e de P, indicando alto potencial 
para depósitos de elementos de interesse 
estratégico. As correlações se mostraram fortes 
entre os ETR, o Y, o P e o Ba. A ocorrência 
destes elementos está associada aos “domínios 
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hidrotermais” que ocorrem na amostra de 
rocha, onde cristalizaram parisita, barita, calcita, 
pirocloro e subordinadamente, monazita. O 
mapa de isoteor de fósforo combinou muito 
bem com as anomalias de gamaespectrometria 
e magnetometria. Quando comparada as curvas 
de Th equivalente e de isoteor de Th no solo, 
pode-se notar que as curvas se assemelham 
bastante, ajudando a delimitar a forma do 
carbonatito. Diferentemente do que se pensava 
anteriormente, o carbonatito não ocorre em 
forma de veios, ele é um corpo circular formado 
pelo morro norte e pelo morro oeste, divididos 
por uma falha que corta o carbonatito ao meio, 
com direção de 60ºSE;

- As anomalias geofísicas do Levantamento 
Aerogeofísico Paraná-Santa Catarina, na 
grande maioria, estão relacionadas a rochas de 
composição básica tipo diques do Grupo Serra 
Geral, gabros, dioritos, granodioritos, algumas 
ácidas tipo granitos alcalinos alto U e Th, 
granito a magnetita, entre outras rochas, que 
provavelmente contrastam com o meio físico 
ao redor. Apenas um dos alvos investigados, 
localizado entre os corpos de Anitapólis e o 
Complexo Alcalino de Lages, mostrou a presença 
de um lamprófiro. Os resultados regionais de 
sedimentos de corrente e concentrados de 
bateia para novos prospectos permitem afirmar 
que para um valor de corte aleatório, >1000ppm 
de P, para os dados químicos, obtivemos 
aproximadamente 150 amostras com valores 
>1000ppm e <3750ppm. Ressalta-se que uma 
grande quantidade desses resultados ocorre no 
Cráton Luís Alves;

- O Grupo Mata da Corda revelou-se como 
uma unidade com potencial para fosfato, 
considerando a afinidade com os corpos alcalino-
carbonatíticos da Província do Alto Paranaíba, 
estado de Minas Gerais. As sondagens até agora 
realizadas pela Vicenza Mineração permitiram 

definir recursos da ordem de 520 milhões de 
toneladas com teor médio de 3,5% de P2O5, 
em alvos da Vicenza Mineração, no entorno da 
cidade de Patos de Minas. A mineralização é 
horizontalizada, a lavra não requer desmonte 
por explosivos e a relação estéril/minério fica 
em torno de 0,8. Os principais problemas 
para o desenvolvimento do depósito são a 
granulometria muito fina dos minerais-minério 
e a distribuição do conteúdo de fosfato entre 
diferentes minerais (i.e apatita e alumino-
fosfatos) o que dificulta a obtenção de rotas de 
concentração do minério;

- O Complexo Alcalino Planalto da Serra (CAPS), 
localizado no estado do Mato Grosso, pode ser 
considerado como formado predominantemente 
por intrusões na forma de diques e plugs 
orientados segundo o trend regional N70oE. 
As rochas alcalinas do CAPS são classificadas 
como silicáticas da série bebedourítica. Pode-se 
afirmar que, com base em indícios de campo e a 
idade de cerca de 600 Ma (Comin-Chiaramonti et 
al., 2011, De Min et al., 2013), os bebedouritos 
do CAPS estão encaixados nas rochas do Grupo 
Cuiabá e do Grupo Araras. Estão, portanto, 
inseridas em ambiente geológico compatível 
com a geração e instalação de magmas 
ultrapotássicos como kamafugitos. Processos 
metassomáticos intrínsecos a intrusões alcalinas 
possivelmente se superpuseram às paragêneses 
primárias, dificultando a determinação clara 
tanto das paragêneses originais, quanto das 
paragêneses de metamorfismo regional. Estudos 
detalhados de temperatura e pressão em 
minerais, isótopos e análise química de minerais 
tidos como metamórficos podem caracterizar 
melhor os resultados do metamorfismo regional 
nas rochas do CAPS. O potencial mineral das 
rochas do CAPS é diminuído pelo baixo grau de 
evolução magmática, marcado pela ausência, 
até o momento, de volumes significativos de 
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rochas das séries foscorítica e carbonatítica. 
Considerando-se que as mineralizações podem 
estar relacionadas a processos de diferenciação 
magmática seja por acumulação de cristais 
ou por concentração como líquido residual 
ou em fluidos hidrotermais tardios ou, ainda, 
como produto de imiscibilidade de líquidos, a 
ausência ou o desenvolvimento limitado destes 
processos reduz o potencial de formação de 
depósitos econômicos, embora não o elimine. 
Outro processo de concentração para formação 
de depósitos econômicos seria a redução de 
volume, por lixiviação, durante a formação 
do solo, gerando concentrações residuais 
supergênicas. Entretanto, as formas de instalação 
como diques e plugs dificultam a acumulação 
de apatita e outros minerais nos protominérios 
magmáticos (Ribeiro, 2008). Além disso, o 
volume conhecido de rochas bebedouríticas 
do CAPS é relativamente pequeno, reduzindo 
também o potencial de mineralização. Uma 
possível nova ocorrência é citada por Chiarini 
et al. (2010) que descrevem uma anomalia 
geofísica localizada na borda da Bacia do Paraná 
(aproximadamente: 54°14’30’’W, 14°47’30’’S), 
com amplitude relativamente superior às 
demais, grande comprimento de onda e ausência 
de resposta gamaespectrométrica sugerindo 
corpo causativo não aflorante. Diversas outras 
anomalias geofísicas na região ainda necessitam 
ser investigadas;

- Em relação ao Depósito de Massapê na Faixa 
Riacho do Pontal pode-se definir que as rochas 
máficas e ultramáficas podem ser separadas 
em dois grupos geoquímicos e mineralógicos 
distintos. O primeiro são piroxenitos e 
tremolititos, constituídos principalmente 
de biotita, tremolita e diopsídio, sendo que 
a proporção entre estes minerais variam. O 
segundo grupo é constituído principalmente 
por biotita, anfibólio potássico e diopsídio. Este 

segundo grupo são rochas potássicas e foram 
classificadas como lamprófiros, sendo que, 
quimicamente, eles ocorrem no limite entre o 
campo dos lamproítos e lamprófiros. Os teores 
de fosfato variam muito nas rochas estudadas. Os 
piroxenitos e tremolititos são os que apresentam 
maiores conteúdos de fosfato, variando de 0 
a 7,6%. Já os lamprófiros apresentaram teores 
de no máximo 5%. Entretanto, nas rochas 
lamprofíricas foram encontrados grandes 
aglomerados de apatita, demonstrando 
potencial de fosfato para as rochas da área. 
O veio é albítico, contém carbonato, apatita, 
epidoto e biotita. O teor de fosfato nesta rocha 
é baixo (>2,5%). As áreas que tiveram maiores 
anomalias de solo são próximas aos pontos 13 
e 14, locais onde foram encontradas as rochas 
máficas associadas a encaixante. Considerando 
as modelagens 2D e 3D da anomalia geofísica 
associada a jazida de Massapê conclui-se 
que o topo da fonte magnética principal seja 
atingido por uma sondagem em profundidades 
inferiores a 100 metros. O modelo geofísico do 
alvo sugere que a fonte geológica tem formato 
tabular alongada na direção NE-SW, com largura 
de 300 metros para a porção mais magnética 
e profundidades entre 50 e 150 metros. A 
interpretação da anomalia magnética indica que 
o corpo modelado pode representar a junção de 
três corpos menores;

- Fica evidente o potencial da área da 
Folha Peixe (estados da Bahia/Piauí) para 
mineralizações de fosfato, além de TR, Nb, 
Fe-Ti-V, Ni-Cu e Cr. Como referência principal 
encontra-se inserida na região a mineralização 
de fosfato do Complexo Alcalino-Carbonatítico 
de Angico dos Dias e um conjunto de anomalias 
geofísicas potenciais, recobertas por sedimentos 
cenozoicos e da bacia do Parnaiba, em um dos 
casos com indício geoquímico de mineralização 
(alvo 5). O mapa geoquímico da Folha Peixe 
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corrobora o potencial mineral da área como 
típico de magmatismo intra-placa continental 
/anorogênico. A idade de colocação dos 
carbonatitos obtida pelo método U-Pb em 
baddeleyita e zircão acusou 2011± 6 m.a.(Silva et 
al. 1988), dado que os posiciona no Orosiriano. 
Também ao Orosiriano são atribuídas as idades 
dos Complexos Máfico-Ultramáficos de Campo 
Alegre de Lourdes, demais unidades máfico-
ultramáficos e granitos/sienitos anorogênicos 
(magmatismo tipo A) da Suíte Intrusiva Serra 
do Meio. Todas estas tipologias caracterizam 
uma associação típica de ambiente intra-placa 
continental extensional do paleoproterozoico, 
possivelmente relacionada às fases iniciais de 
instalação de um ambiente rift. A verificação de 
fontes anômalas com similaridades em relação 
à fonte de Angico dos Dias permite inferir que 
possivelmente outras assinaturas geofísicas 
podem constituir outros corpos não aflorantes 
que precisam ser investigados em sub-
superfície. A área percorrida é potencialmente 
favorável para mineralizações de fosfato. Ficou 
clara, a presença de extensa zona anômala 
de P identificada a leste da área, abrangendo 
mineralizações de apatita do Complexo Angico 
dos Dias, identificado na região, e estendendo-
se para nordeste acompanhando a borda 
da Bacia Sedimentar do Parnaíba. Esta zona 
anômala precisa ser investigada com cuidado 
uma vez que também pode estar, não somente 
relacionada a corpos magmáticos, mas também 
a sedimentos potencialmente mineralizados 
da Formação Pimenteira. Recomendam-se 
trabalhos adicionais de detalhe como, malhas de 
solo nas áreas expostas, amostragem sistemática 
em termiteiros nas zonas com cobertura e furos 
de sondagem, para que novos potenciais possam 
ser caracterizados; 

- O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) com 
a descrição dos dois primeiros carbonatitos do 

Escudo Sul-Rio-Grandense (ESRG), Três Estradas 
e Joca Tavares, fomentou a pesquisa mineral para 
fosfato alavancando mais três descobertas de 
carbonatitos. A partir da revisão aqui realizada 
considera-se que ainda é preciso avançar muito 
no entendimento e caracterização dos corpos, 
buscando compreender: idade de intrusão, tipo de 
magmatismo, processos magmáticos, processos 
mineralizadores, relação de deformação, relação 
com as demais rochas alcalinas e ultramáficas 
encontradas, participação na evolução do 
ESRG e da Bacia do Paraná e analisar a possível 
potencialidade para outros bens minerais. O 
Projeto Agrominerais do Rio Grande do Sul, em 
associação com o Projeto Fosfato Brasil sugere 
trabalhos prospectivos através da continuidade 
de verificações das anomalias aerogeofísicas 
não efetuadas pela CPRM no escudo do RS, 
principalmente aquelas coincidentes com os 
lineamentos tectônicos regionais. Sugere-se 
ainda avaliar as áreas anômalas determinadas 
pelos resultados analíticos de sedimentos de 
corrente e mineralógico de concentrados de 
minerais pesados, considerando os ambientes 
geológicos favoráveis para fosfato.  

- O depósito Serra da Capivara representa a 
mais recente descoberta de minério de fosfato 
associado a carbonatitos no Brasil, feita pela 
Mbac, sendo a primeira do tipo na porção sul 
do Cráton Amazônico. Os carbonatitos estão 
associados a rochas máficas e ultramáficas 
alcalinas, principalmente do grupo dos ijolitos e 
sienitos. Rochas vulcanoclásticas de diferentes 
naturezas representadas por tufos e brechas, 
com composições máficas a carbonáticas 
recobrem boa parte deste magmatismo. Foram 
reconhecidas até o momento quatro fácies 
principais de carbonatito, sendo que apenas 
uma aflora sob a forma de pequenos diques e/
ou sills de sovitos e/ou alviquitos. A presença de 
alviquitos e rochas vulcanoclásticas carbonáticas 



Projeto Fosfato Brasil - Parte II

1340

sugerem a ocorrência de vulcanismo 
carbonatítico na região, de idade ainda não 
conhecida. As fácies de carbonatito encontradas 
em testemunhos de sondagem representam 
as rochas plutônicas deste magmatismo, que 
podem ser diferenciadas pela mineralogia e 
características geoquímicas. Estudos isotópicos 
e geocronológicos ainda devem ser realizados 
para maior compreensão dos processos e idades 
de geração das diferentes fácies. O depósito 
se concentra no horizonte saprolítico e pode 
ser classificado como residual, gerado pelo 
intemperismo de carbonatitos ricos em apatita. 
Os recursos totais estimados para o depósito 
de fosfato até o momento são constituídos 
por 60,36 milhões de toneladas de recursos 
indicados a 12,04% de P2O5 e 26,59 milhões de 
toneladas de recursos inferidos a 5,56% de P2O5;

- A revisão sobre as características do 
depósito de Itataia, estado do Ceará, e demais 
ocorrências de fosfato e urânio existentes, 
permitem caracterizar em termos regionais 
que os depósitos de Itataia e Espinharas podem 
ser correlacionados. Este fato demonstra que 
pode existir uma distribuição regional apenas 
para os corpos de albititos ricos em urânio, 
mas não para o fosfato. A diferença pode estar 
relacionada ao contexto geológico local. No caso 
do depósito de Itataia tem-se uma sequência 
metassedimentar composta por metapelitos, 
rochas cálcio-silicáticas, quartzitos e mármores 
contendo matéria orgânica, que é um ambiente 
favorável para a deposição de fosfato sedimentar. 
Considera-se aqui que esta sequência foi fundida 
durante a granitogênese brasiliana, e o fosfato 
foi  remobilizado para os corpos de albitito e, 
posteriormente, concentrados na forma de 
colofanitos ricos em urânio.

No âmbito da pesquisa para fosfato 
associado a rochas sedimentares, os trabalhos 
desenvolveram-se no: estado do Mato Grosso do 

Sul, em sedimentos neoproterozoicos do Grupo 
Corumbá; em rochas sedimentares fosfáticas 
neoproterozoicas do Grupo Bambuí, nas regiões 
de Campos Belos (TO/GO) e Lagamar (MG), Bacia 
São Francisco; na região centro norte do estado 
de Minas Gerais, abrangendo as Folhas Januária 
(SD-23-Z-C-II), São João da Ponte (SD-23-Z-C-V) 
e São Francisco (SD-23-Z-C-IV) e no sudoeste do 
Estado da Bahia, Área Carinhanha também em 
litotipos aflorantes do Grupo Bambuí; na Bacia de 
Irecê, Grupo Una, envolvendo uma reavaliação 
do depósito de Irecê e a caracterização de novo 
potencial de fosfato associado a estromatólitos 
na região de Umburanas; em rochas do Grupo 
Itaiacoca entre as cidades de São Paulo e Paraná; 
em sedimentos paleozoicos do Grupo Curuá, na 
bacia do Amazonas, e da Formação Pimenteira, 
na região de Picos, na bacia do Parnaíba; 
também em sedimentos paleozoicos da bacia do 
Alto Tapajós; em sedimentos cretáceos da Bacia 
do Paraíba e; finalmente, uma contribuição do 
projeto “Avaliação da Potencialidade Mineral da 
Elevação do Rio Grande”, com a caracterização 
de rochas fosfáticas cenozoicas da Elevação do 
Rio Grande, no Atlântico Sul. De acordo com os 
trabalhos realizados, as principais conclusões 
podem ser assim resumidas:

- No Grupo Corumbá, uma bacia 
neoproterozoica carbonato-siliciclástica com 
um amplo registro de fósseis do Ediacarano, 
estudos realizados vêm comprovando que a 
zona com maior potencialidade de acumulação 
de depósitos de fosfato está localizada no topo 
da Formação Bocaina e base da Formação 
Tamengo (Luz et al. 1980; Boggiani 1990, 1992 e 
1997; Justos, 2000; Costa et al. 2011; Fontaneta, 
2012). Nas ocorrências de fosfato do Grupo 
Corumbá, nas Fazendas Ressaca, Veneza, Colina, 
Nova Alegria, Guajuvira foram identificados 
inicialmente quatro formas de ocorrência 
do fosfato: minério primário ou pristine, que 
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corresponderia a abundantes minerais de 
fluorapatita de cor caramelo cristalizadas 
junto com calcitas e dolomitas; fosforito tipo 
pristine saprolitizado que representariam 
a rocha enriquecidada em fluorapatita em 
estado avançado de alteração representando 
um processo de enriquecimento residual; 
rudstone pisolítico com fosfato; fosforito como 
fragmento de brechas intraformacionais, em 
rocha dolarenítica. A prospecção geoquímica 
de solo realizada em bacias anômalas definidas 
por sedimentos de corrente em Abram et al. 
(2011) indicam também que as mineralizações 
estão preferencialmente associadas às unidades 
Formação Bocaina seguida da Formação 
Tamengo. As áreas nas imediações da Fazenda 
Sajutá (área 1) e na região entre Bonito e 
Bodoquena (área 4), configuram como as mais 
promissoras. Os dados geoquímicos também 
indicam que a distribuição dos teores de P 
nas unidades litológicas não é homogênea e 
possivelmente está ligada à variação faciológica 
destas unidades. Na área Fazenda Sajutá, a 
prospecção geoquímica de detalhe permitiu 
a definição de áreas anômalas com potencial 
para a mineralização. A forte relação S-P nas 
áreas enriquecidas em P precisam ainda ser 
investigadas. A caracterização mineralógica e 
química do regolito e das rochas pode ajudar a 
confirmar estas áreas para a exploração de fosfato. 
O grupamento (P-S)-Ca e (Mn-Cd)-Zn indica 
áreas com potencial para mineralizações de P 
associadas a mineralizações sulfetadas de Zn e Cd   
ou zonas enriquecidas em apatita com Zn-Cd-S 
sorvidos ou substituídos na estrutura;

 - Rochas sedimentares fosfáticas 
neoproterozoicas na Bacia São Francisco 
são parte do Supergrupo São Francisco e 
ocorrem dentro de áreas que vêm sendo 
classificadas como grupos Bambuí e Vazante, 
que são o foco do estudo aqui apresentado. 

O Supergrupo São Francisco recobre parte do 
Cráton do São Francisco e também se estende 
em grande parte do Brasil central, na porção 
leste da Faixa Brasília, apresentando, nas áreas 
adjacentes a faixas de empurrões e dobras, 
perfis sísmicos tectonicamente espessados 
devido à cavalgamentos, o que dificulta as 
correlações.  Evidências estratigráficas de campo 
demonstram que, apesar da grande distância 
entre os depósitos de Rocinha/Lagamar (MG) 
e Campos Belos (TO/GO), o principal horizonte 
contendo minério fosfático nestas áreas, 
pertencem a uma única sequência estratigráfica 
confinada por discordância englobando rochas 
antes classificadas como formações Sete Lagoas 
e Rocinha. Ou seja, os sedimentos considerados 
previamente como Formação Rocinha podem 
ser considerados como pertencentes a Formação 
Sete Lagoas do Grupo Bambuí. Signorelli et al. 
(no prelo) já havia considerado a sequência 
como pertencente ao Grupo Bambuí, mas como 
correlacionada a Unidade Serra de Santa Helena; 

- Considerado o potencial da Formação Sete 
Lagoas, foi realizado, na região de Januária, norte 
do estado de Minas Gerais, uma prospecção 
regional com posterior checagem de campo. 
Durante o mapeamento dos alvos na checagem 
de campo, foram coletadas amostras de solo e 
rocha, que contemplaram os principais litotipos 
encontrados na região representados pelo Grupo 
Bambuí e pelo Grupo Urucuia. Foram levantadas 
e amostradas 14 colunas estratigráficas para 
investigação de diferentes litofácies das 
formações Sete Lagoas, Serra de Santa Helena, 
Lagoa do Jacaré e Serra da Saudade, pertencentes 
ao Grupo Bambuí. Para a região dominada pelo 
Grupo Urucuia foi realizada uma amostragem 
de solo devido à ausência de afloramentos. 
Os resultados obtidos não foram significativos 
para fosfato. Os maiores resultados para P2O5 
foram constatados nas unidades basais da 
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Formação Sete Lagoas. Nas litofácies compostas 
por brechas intraformacionais e calcarenitos 
com granulometria grossa, os valores para P2O5 
ficaram na faixa @0,13-0,34%. Ainda no contexto 
da Formação Sete Lagoas, horizontes pouco 
espessos de margas retornaram valores de P2O5 
na faixa @0,17-0,26%. Por último, associadas a 
uma camada de silexito de aproximadamente 
1 metro de espessura, foram encontradas duas 
amostras com valores de P2O5 de @0,21%. 
Apesar de não demonstrar grande favorabilidade 
para depósitos de fosfato, a amostragem de 
solo no Alvo Tejuco revelou possíveis trends de 
anomalias geoquímicas de direção NW-SE para 
os elementos Zn e Pb. Esta direção é coincidente 
com a de lineamentos estruturais representados 
pelo alinhamento preferencial de duas drenagens 
presentes na área amostrada, bem como com os 
alinhamentos magnéticos verificados nos dados 
de magnetometria. Ainda no Alvo Tejuco, foram 
encontrados valores na faixa de @2-10% de Zn em 
amostras de rocha. Estas também apresentaram 
background para os elementos Pb e Ag, e 
estão relacionadas à veios hidrotermalizados 
encontrados preenchendo fraturas ou falhas. 
Uma amostra retornou valor de @1,03% para 
P2O5. Esta amostra está relacionada ao horizonte 
do dolomito brechado hospedeiro dos veios 
mineralizados em Zn, não ficando claro se a 
origem do fosfato é sedimentar ou hidrotermal. 
Atenta-se para a constatação das ocorrências 
de Zn associadas a extensos lineamentos 
magnéticos observados em levantamentos 
aerogeofísicos. Estas características devem ser 
levadas em consideração para ampliação desta 
área de pesquisa para esta commodity, bem 
como para as associações relacionadas de Pb e 
Ag;

- Na região de Carinhanha, sudoeste do 
estado da Bahia, onde ocorrem os sedimentos 
do Grupo Bambuí, altos do embasamento e 

exposições de rochas da Formação Sete Lagoas, 
valores de fosfato expressivos foram obtidos 
em apenas uma ocorrência situada a noroeste 
de Carinhanha, em pedreira 13 km a oeste do 
povoado de São João. As amostras de rocha 
deste local apresentaram valores de até 25% de 
P205. Esta mineralização fosfática foi interpretada 
como associada à paleokarst de idade cenozoica. 
Os resultados da prospecção geoquímica de solo 
realizada no entorno da pedreira mostraram: 
três valores anômalos de fósforo (5225ppm, 
5230ppm e 5540ppm), que representam o 
1º limiar anômalo; um dentro do 2º limiar e 
cinco resultados representam o 3 º limiar. Estes 
resultados confirmam a ocorrência de fosfato 
na pedreira e marcam um halo anômalo mais 
leve no entorno da mesma. Embora, seja uma 
ocorrência de pequeno porte, faz-se necessário 
um estudo mais detalhado, visando o melhor 
entendimento da mineralização. Na região 
de Carinhanha, os resultados da prospecção 
geoquímica de sedimento de corrente realizado 
nas folhas Palmas de Monte Alto, Rio Verde 
Pequeno e Espinosa durante este trabalho 
geraram algumas micro bacias anômalas.  Estas 
micro bacias de 1ª, 2ª e 3ª ordem mostra uma 
associação com o fator 1 de 1ª e 2ª ordem, 
sugerindo que estas são alvos potenciais 
para fosfato, devendo ser realizado trabalhos 
adicionais de follow-up nas mesmas;

 - Na bacia de Irecê, em unidade 
neoproterozoica, ocorre fosforito econômico 
na Formação Salitre associado apenas com 
biostromas estromatolíticos de intermarés, 
formando os topos de ciclos carbonáticos de 
marés, que constitui o depósito de fosfato 
de Irecê. O empilhamento estratigráfico de 
ciclos preservados de marés sugere deposição 
ocorrida durante os estágios mais tardios 
de Trato de Sistema de Mar Baixo (LST) e 
no início de Trato de Sistema Transgressivo 
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(TST). Relacionamentos de litofácies também 
indicam que a deposição ocorreu sobre uma 
rampa epírica árida que foi influenciada 
por marés e tempestades. A abundância de 
evaporitos sugere que a precipitação abiótica 
de carbonatos de marés foi facilitada em parte 
pela concentração evaporítica de água do 
mar. Novos dados petrográficos e de isótopos 
estáveis (δ13C e δ18O) neste depósito indicam que 
esses carbonatos de marés passaram por uma 
paragênese complexa. Diagênese meteórica 
e em soterramento alterou a mineralogia 
primária e criou porosidade secundária. 
Alteração hidrotermal subsequente resultou 
em dolomitização pervasiva, fechamento de 
porosidade secundária e na remobilização de P 
para precipitar minerais fosfáticos secundários. 
Tal enriquecimento de fácies de intermarés 
criou fosforito econômico. Relacionamentos 
paragenéticos também indicam que assinaturas 
de isótopos estáveis foram continuamente 
reconfiguradas durante alteração, tornando-as 
inutilizáveis para correlação quimioestratigráfica 
com outras sucessões neoproterozoicas; 

 - Ainda na bacia de Irecê, região de 
Umburanas, foi delimitada uma faixa de direção 
meridiana, com cerca de 8 km de extensão, 
onde estão presentes litofácies com estruturas 
estromatolíticas, apresentando enriquecimento 
em fosfato. As faciologias estromatolíticas 
estão presentes, às vezes, no topo Unidade 
Nova América, porém mais frequentemente, 
na subunidade Lapão eminentemente 
dolomítica, Formação Salitre, Grupo Una. Os 
estromatólitos são de dois tipos principais e 
se distinguem principalmente pelo tamanho 
das colunas com estruturas semelhantes 
às descritas por Srivastava & Rocha (2002) 
na Fazenda Arrecife. Os estromatólitos de 
menores dimensões exibem similaridades com 
os supergrupos Gymnosolenida e Kussiellida 

(Raaben, 1969). Apesar da continuidade lateral 
da faixa com estruturas estromatolíticas, os 
níveis estratigráficos podem ser distintos, como 
ocorre na mineralização da região de Irecê. 
Neste levantamento inicial não se constatou a 
presença de níveis expressivos de estromatólitos 
fosfáticos do tipo Jurussania (Supergrupo 
Gymnosolenida), como ocorre nos fosforitos de 
Irecê. Todavia a presença de vários horizontes 
contendo estromatólitos amplia a possibilidade 
de ocorrer níveis fosfáticos; 

- Em rochas do Grupo Itaiacoca, os resultados 
obtidos mostram valores baixos para fósforo. 
Isso indica que, dentro dá área de estudo, não 
foi identificada nenhum indício de áreas com 
potencial para a ocorrência de mineralizações 
significativas de fosfato. As amostras de rocha 
apresentaram resultados muito baixos para 
fósforo. Os maiores valores variaram entre 0,15 
e 0,31% de P2O5. Como a estratigrafia do Grupo 
Itaiacoca é extremamente complexa não se 
pode eliminar a possibilidade de existir alguma 
mineralização de fosfato na região, ou mesmo 
em outras regiões onde ocorram as rochas do 
Grupo. Mas nesse estudo, que englobou uma 
área de aproximadamente 60 km², não foi 
encontrado nenhum indicio considerável disso 
ocorrer; 

- Na Bacia do Amazonas, as rochas 
pertencentes à Formação Barreirinha de 
idade do Fransniano/Famenniano são as mais 
promissoras a formação dos depósitos de fosfato. 
Os fosforitos ocorrem sempre associados aos 
folhelhos e apresentam teores de 19,2 a 28,9 
% de P2O5. Essas rochas mineralizadas mostram 
espessuras que são centimétricas a até poucos 
metros, e podem ter continuidades laterais 
importantes. Essa continuidade foi encontrada 
no flanco norte com aproximadamente 11 km e 
no flanco sul superiores a 55 km de extensão. 
A mineralização é formada de fluorapatitas, 
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apatitas e hidroxi-apatitas. Essas rochas foram 
formadas em condições anóxicas, radioativas 
e com grande conteúdo de matéria orgânica. 
A Formação Curiri, sotoposta a Formação 
Barreirinha, também pode ser considerada uma 
das unidades promissoras na sugestão de um 
depósito de rocha fosfática, inclusive com teores 
dos clastos pelíticos do arcabouço variando de 
4,2% a 19% de P2O5.  Entretanto, essa ainda deve 
ser mais bem estudada, visto que a qualidade e 
a quantidade de afloramentos encontrados não 
foram suficientes para este estudo; 

- O trabalho de prospecção geoquímica de 
sedimento de corrente executado com foco na 
Formação Pimenteira dentro da região de Picos, 
Bacia do Parnaiba (PI) mostrou-se favorável 
a pesquisa de fosfato. O processamento e 
interpretação desses dados geraram áreas alvo 
para serem checadas em campo, selecionadas 
através das microbacias anômalas, sendo: 08 
de 1ª ordem, 07 de 2ª ordem e 15 de 3ª ordem; 
e da análise do fator 1. A relação entre valores 
elevados de P2O5 em rocha e sedimentos de 
corrente das respectivas bacias de captação 
mostrou-se positiva nas áreas alvo checadas. 
Embora, esta correlação não seja sempre 
evidenciada nas bacias anômalas de valor mais 
alto (1º limiar). A sedimentação da Formação 
Pimenteira ocorreu em ambiente marinho 
raso plataformal, afetado por tempestades e 
com influências deltaicas e de marés. Foram 
reconhecidas na área de estudo superfícies 
transgressivas, regressivas, transgressiva-
regressiva e superfícies de inundação máxima 
dentro da Formação Pimenteira. As observações 
e análises feitas apontam para a correlação 
dos níveis fosfáticos encontrados com estas 
superfícies. O intervalo pelítico reconhecido nas 
áreas alvo considerado como uma superfície de 
inundação máxima mostrou teste positivo para 
fosfato. As amostras analisadas em laboratório 

apresentaram valores de 1,05% à >25% de P2O5. 
Na região do Assentamento União no município 
de Picos foi possível observar a continuidade 
da camada de nódulos fosfáticos ao longo dos 
pontos DS-1 e DS-3. Na região da Barragem de 
Bocaina os resultados positivos para fosfato 
estão concentrados nos pacotes de folhelho e, 
às vezes, em concreções dentro dos arenitos 
na base das seções estudadas. Na região de 
Santiago, no município de Simplício Mendes, os 
resultados positivos para fosfato estão sempre 
associados à superfície discordante erosiva; 

- A Bacia do Alto Tapajós, Formação Juma, 
estado do Amazonas, na bacia do rio Jatuarana, 
em seu alto curso, mostra contexto geológico 
potencialmente favorável para a ocorrência de 
rochas sedimentares (portadoras de glauconita/
colofano) e supergênicas (fosfato de ferro), 
vinculadas a ocorrências de fosfato (e potássio), 
cujos teores mais elevados em rocha variam 
de 5 a 11% de P2O5, em geral associado a terras 
raras leves (Ce, La), Pb e Y, além de Ba e Ca. A 
região é representada por rochas sedimentares, 
de diagênese moderada, derivadas de um 
ambiente fluvial a transicional, passando para 
ambiente marinho raso, conforme atestam a 
presença de pirita e de ankerita/dolomita. Além 
disso, a presença de oncóides, e sobretudo 
oóides, sinalizam retrabalhamento de unidades 
instaladas sobre uma planície marinha que 
possivelmente foram expostas por provável 
regressão marinha.  Constituem depósitos 
granulares associados a retrabalhamento 
mecânico e a concentração das partículas 
fosfáticas; 

- Na bacia Paraíba, estados Paraíba e 
Pernambuco, a sedimentação fosfática faz 
parte de um evento de fosfogênese global. 
Esse evento é conhecido como a Fosfogênese 
Tetiana, com depósitos de fosforitos associados 
às plataformas carbonáticas que se estende do 
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Cretáceo Superior ao Eoceno Médio (Pufahl 
et al, 2003). Os sedimentos fosfáticos foram 
depositados no Maastrichtiano, topo da 
Formação Itamaracá com fácies caracterizadas 
por fosforitos (>18% de P2O5) e rochas fosfáticas 
relacionadas a sedimentos siliciclásticos (>8-17% 
de P2O5), e algumas fácies de arenitos calcíferos 
(baixos teores até 8% de P2O5), e na base da 
Formação Gramame com as fácies formadas por 
calcarenitos com baixo teor (<8% de P2O5).  Os 
fosforitos (F) foram individualizados em duas 
litofácies: fosforitos laminados (Fl) e fosforitos 
maciços (Fm). As rochas fosfáticas siliciclásticas 
estão associadas às fácies de fosforitos e 
apresentam algumas características texturais 
semelhantes como a presença de alguns 
aloquímicos. O mineral de fosfato principal que 
ocorre nos fosforitos é o carbonato-fluorapatita 
(francolita). Durante o processo de intemperismo 
esse mineral pode ser modificado quimicamente 
e dá origem a uma série de minerais de fosfato de 
alumínio. Nas amostras analisadas de fosforitos 
através de DRX foram identificadas a presença 
da wavelita, svanbergita, crandalita e goyazita. 
Além de goethita, quartzo e albita também 
frequente em todas as amostras. Outro mineral 
que se destaca é xenotima, um fosfato de Y, e/
ou ETRs pesados. Os dados analisados neste 
trabalho sugerem que a sedimentação fosfática 
da Bacia Paraíba ocorreu em algumas áreas nas 
sub-bacias Olinda e Alhandra, a bacia tinha um 
influxo de sedimentos terrígenos constante 
o que impossibilitou a formação de camadas 
mais espessas e áreas maiores. Os fosforitos 
foram precipitados e depositados através de um 
processo de fosfogênese associado à upwelling, 
em ambiente marinho raso rampa externa. De 
uma maneira geral, a prospecção geoquímica 
delineou depósitos já conhecidos, bem como 
apontou novas áreas potenciais na bacia, tendo 
sido delimitados 20 alvos para follow up;

- Os estudos realizados no Alto do Rio Grande, 
no Atlântico Sul, mostraram uma história 
geológica muito complexa para as ocorrências 
de fosfato, pois, além do substrato vulcânico, 
possui um pacote espesso de rocha sedimentar 
carbonática e, ainda, fragmentos de rochas 
continentais. Vários indícios mostram que a 
ERG já esteve emersa, constituindo uma ilha. 
Na Elevação do Rio Grande (ERG), os fosforitos 
e rochas fosfáticas normalmente ocorrem 
recobertos pelas crostas ferromanganesíferas 
(CFM) ricas em cobalto. Os modos de 
ocorrência dos fosforitos/rochas fosfáticas 
foram correlacionados com as tipologias de 
CFM. Assim, ocorrem mineralizações fosfáticas: 
i) na base de placas de CFM; ii) no núcleo de 
CFM concrecionais achatadas; iii) nos núcleos 
de nódulos cobaltíferos; iv) preenchendo 
vazios (vugs) e fraturas nas CFM e do substrato 
carbonático; v) nas CFM diagenéticas, que 
resultaram da impregnação de soluções 
ferromanganesíferas nos poros das rochas 
calcárias fosfatadas e; vi) como matriz nas 
brechas vulcânicas e sedimentares. Na ERG tem-
se uma sequência formada por rochas vulcânicas 
na base (o edifício vulcânico), seguida por rocha 
carbonática, rocha carbonática fosfatada, rocha 
carbonática fosfatada e impregnada por óxidos 
de Fe-Mn e, no topo, a CFM rica em cobalto. O 
processo de diagênese ocorre inicialmente com 
o calcário puro, seguindo tem-se a fosfatização 
do mesmo e, posteriormente, impregnação por 
óxidos de Fe-Mn. Com a fosfatização, o teor de 
P2O5 no calcário passa de 0,42% para 16,37%, e 
também, há um considerável enriquecimento 
em Sr, Mo, V e U. Com a impregnação do 
calcário fosfatado por óxidos de Fe-Mn, o 
mesmo passou de 1,36% para 7,31 % de Fe2O3 
e de 0,2% para 12,11% de MnO. O evento de 
fosfatização é anterior à formação das CFM ricas 
em cobalto. Fragmentos de rochas fosfáticas 
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foram envolvidos e impregnados pelas crostas 
cobaltíferas. Este estudo preliminar mostrou 
que as rochas fosfáticas da ERG apresentam 
teores significantes de fosfato e constituem o 
principal substrato das CFM ricas em cobalto e, 
dessa forma, podem representar um importante 
subproduto na explotação das crostas 
cobaltíferas, no futuro.

Consideramos que os estudos realizados 
constituem um avanço no conhecimento do 
potencial para depósitos de fosfato no Brasil. 
Esperamos com a disponibilização destes 
resultados atrair novos investimentos para 
a pesquisa de fosfato em nosso território. 
Acreditamos na necessidade, por parte do 
governo federal e da inciativa privada, de 
investimentos mais vultosos na pesquisa para 
novos depósitos minerais, pois além de aumentar 
o recurso existente e diminuir a vulnerabilidade 
nacional a preços e a dependência externa, 
novas descobertas poderão forçar uma 
descentralização do polo produtivo no sudeste e 
centro-oeste brasileiro e uma melhor distribuição 
aos consumidores finais. 

Ressaltamos também a necessidade de 
investimentos para a expansão da capacidade 
produtiva nacional. Neste sentido poderão ser 
estimulados fóruns de discussão específica 
aliando governo e empresariado nacional, com 
a participação de consultores estrangeiros e 
outros setores da economia nacional. 

Adicionalmente ressaltamos a necessidade 
de governança em relação ao bom uso dos 
fertilizantes, de investimentos em infra-
estrutura (malha viária, portos, logística, etc.) 
para redução de custos ao consumidor final, 
incentivos fiscais e linhas de crédito específicas, 
além da necessidade em se estabelecer nova 
regulação junto ao DNPM (órgão regulador 
e fiscalizador da mineração) que facilitem  a 
realização de empreendimentos de pesquisa e 

lavra para este bem mineral, desestimulando a 
especulação. 
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