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APRESENTAÇÃO

O

Serviço Geológico do Brasil – CPRM tem a grata satisfação de disponibilizar à comunidade geocientífica, aos empresários do setor mineral, em particular aos do setor do agronegócio, mais um
produto, denominado Avaliação do Potencial de Fosfato no Brasil – Áreas: Monte Alegre (PA) e Monte
Dourado (PA), Borda Norte da Bacia do Amazonas.
O presente exemplar da Série Insumos Minerais para Agricultura traz os resultados obtidos na terceira
parte do desenvolvimento do Projeto Fosfato Brasil, que tem como objetivo contribuir com o conhecimento
de depósitos e ocorrências de fosfato já existentes no país e avaliar o potencial brasileiro para novos alvos,
devido à importância desse insumo para a produção de fertilizantes.
Este informe concentra informações sobre investigações realizadas em duas áreas localizadas na borda
norte da Bacia do Amazonas, com o objetivo de identificar unidades geológicas favoráveis à mineralizações
de fosfato, a partir de levantamentos geológicos, geofísicos e geoquímicos.
Com mais este lançamento, o Serviço Geológico do Brasil – CPRM, através do Programa Geologia,
Mineração e Transformação Mineral e Ação Avaliação de Recursos Minerais do Brasil, dá continuidade
à política governamental que vem desenvolvendo trabalhos em todas as regiões geográficas do país e cujo
objetivo é proporcionar o incremento do conhecimento geológico e atrair investimentos para o setor mineral,
contribuindo dessa forma, para o desenvolvimento nacional através do fomento da mineração e subsidiando
a formulação de políticas públicas e apoio nas tomadas de decisão de investimentos.

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

RESUMO

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM, no âmbito do Projeto Fosfato Brasil, realiza levantamentos a fim de
contribuir com o conhecimento de depósitos e ocorrências de fosfato já existentes no país e avaliar o potencial brasileiro para novos alvos, devido à importância desse insumo para a produção de fertilizantes. Nesse
contexto, foram realizados levantamentos no município de Monte Alegre (PA) e distrito de Monte Dourado
(Almeirim-PA), borda norte da Bacia do Amazonas, com o objetivo de identificar unidades geológicas favoráveis
à mineralizações de fosfato. Para tanto, procedeu-se pesquisa bibliográfica inicial, seguida de trabalhos de
campo envolvendo reconhecimento geológico/estratigráfico e prospecção geoquímica e geofísica. Em amostras de rocha foram realizadas análises químicas, palinológicas e determinação mineralógica por DRX, MEV
e petrografia. As análises químicas em rocha, solo e sedimentos de corrente foram realizadas no laboratório
SGS GEOSOL e as demais análises nos laboratórios da CPRM. Ocorrências de fosfato foram detectadas na
área de abrangência de rochas da Formação Barreirinha (Devoniano Superior). Em Monte Alegre, os teores
de P em sedimentos de corrente variam entre 135 e 1284 ppm e no solo entre 64 e 2785 ppm. Em Monte
Dourado foram detectados teores de P entre 25 e 742 ppm em amostras de sedimentos de corrente e entre
56 e 665 ppm em amostras de solo. Apenas em Monte Alegre foram observados teores de P superiores ao
valor médio obtido para este elemento na crosta continental (757 ppm), dispostos em um trend NE-SW, ao
longo da área cartografada como Membro Urariá (Neofameniano), topo da Formação Barreirinha, ou no
contato desta com o Membro Abacaxis (Eofrasniano/Mesofameniano), base da Formação Barreirinha. Em
rocha, ocorrências de fosfato foram detectadas predominantemente em níveis concrecionários do Membro
Urariá, com teores de P2O5 variando entre 4% e 23,9%. Possivelmente essas concreções se formaram no
próprio ambiente de sedimentação, por saturação em fosfato devido a processos diagenéticos, pois não
foram observadas evidências de retrabalhamento. Mineralogicamente são compostas essencialmente por
apatitas e fluorapatitas, formadas a partir da alteração do mineral primário carbonato-fluorapatita (francolita), em decorrência da evolução do soterramento e diagênese. Numa fase final ocorreu superimposição
de processo supergênico, sugerida pela presença de florencita em alguns afloramentos no alvo de Monte
Dourado. Esta pesquisa não permite ainda definir a viabilidade econômica das ocorrências identificadas,
a partir dos teores anômalos de P e P2O5 observados. Para tanto, recomenda-se maiores investigações do
potencial para o fosfato do Membro Urariá em subsuperfície.

ABSTRACT

Within the scope of the Brazil Phosphate Project, surveys were conducted in order to contribute with the
knowledge of already existing phosphate deposits and occurrences in Brazil as well as to evaluate the Brazilian
potential for new targets, due to the importance of this input for the production of fertilizers. In this context,
the surveys were carried out in the city of Monte Alegre and Monte Dourado District (city of Almeirim), both
located in the State of Pará, on the northern edge of the Amazonas Basin, aiming to identify geological units
favorable for phosphate mineralization. For this purpose, bibliographic research was carried out, followed by
field work involving geological/stratigraphic recognition and geophysical and geochemical prospecting. In rock
samples chemical and palynological analysis were performed, as well as petrography and mineralogical analysis
by XRD and SEM. Chemical analysis on rocks, soils and stream sediments were carried out in the SGS GEOSOL
laboratory and the other analysis in laboratories of the Geological Survey of Brazil. Phosphate occurrences
were determined in the Barreirinha Formation rock range (Upper Devonian). In city of Monte Alegre, in stream
sediment samples, the levels of P vary between 135 and 1284 ppm and those of soil between 25 and 2785
ppm. In the Monte Dourado District, P contents between 25 and 742 ppm in stream sediment and between 56
and 665 ppm in soil were detected. Only in Monte Alegre were P contents higher than the average value for
this element in the continental crust (757 ppm), arranged in a NE-SW trend, along the mapped area as Urariá
Member (Upper Famennian), top of the Barreirinha Formation, or in contact with Abacaxis Member (Lower
Frasnian/Middle Famennian), that constitutes the base of the Barreirinha Formation. Rock occurrences of
phosphate were identified only at specific concretion levels of the Urariá Member, with P2O5 contents between
4% and 23.9%. Possibly these concretions were formed in the sedimentation environment itself, by saturation
in phosphate due to early diagenetic processes, as no evidence of reworking was observed. Mineralogically,
they are essentially composed of apatites and fluorapatites, that were formed from the alteration of the
primary mineral carbonate-fluorapatite (francolite), due to the evolution of the diagenetic burial process. In
a final stage, there was an overprint by the supergenic process, suggested by the presence of florencite in
some outcrops of the researched area. This research doesn’t yet allow defining the economic viability of the
identified occurrences, based on the anomalous levels of P and P2O5 observed. Therefore, further investigations
of the potential for the phosphate of the Urariá Member in the subsurface are recommended.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais
de alimentos. Segundo dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento – Conab (2019), o
país fechou a safra 2018/2019 com recorde de 242,1
milhões de toneladas de grãos, impulsionado pela
maior produção nas culturas de algodão e milho. O
crescimento foi de 6,4% em relação à safra anterior e
1,4% acima do recorde de 2016/2017, que chegou a
238,8 milhões de toneladas (COMPANHIA NACIONAL
DE ABASTECIMENTO, 2017). Estimativas para a safra de
grãos de 2019/2020 apontam uma produção recorde
de 257,8 milhões de toneladas, o que representa um
crescimento de 4,5% ou 11 milhões de toneladas em
relação à safra anterior (COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO, 2020).
Com o crescimento da produção agrícola aumenta
o consumo de fertilizantes, mas apesar da crescente
demanda, o Brasil produz bem menos do que consome.
Em 2019 a produção nacional de fertilizantes foi em torno
de 7 milhões de toneladas, uma redução de aproximadamente 13% em relação ao ano anterior, conforme dados
da Associação Nacional para Difusão de Adubos – ANDA
(2020). Para suprir a demanda agrícola foram importadas
cerca de 29,5 milhões de toneladas, um acréscimo de
7,3% em relação a 2018. Em 2020, o país importou até
o mês de agosto 19.929.769 toneladas de fertilizantes,
o que representa um acréscimo de 7% em relação ao
mesmo período do ano anterior (ASSOCIAÇÃO NACIONAL
PARA DIFUSÃO DE ADUBOS, 2020).
Quanto ao fosfato, os dados mais recentes disponibilizados pela Agência Nacional de Mineração – ANM
se referem ao ano de 2017, quando o Brasil produziu
5,85 milhões de toneladas de concentrado de rocha
fosfática (com teor de 35% de P2O5) e 150 mil toneladas de fosfato de aplicação direta, totalizando 6 Mt,
quantidade semelhante à produção de anos anteriores
(FONSECA, 2017, 2018).
O fósforo é um elemento essencial para o desenvolvimento de todas as plantas, na produtividade agrícola
e não possui substituto na agricultura.
A rocha fosfática e fosforitos são a matéria prima
básica para a fabricação de fertilizantes fosfatados,
sendo utilizados secundariamente como insumo para a
produção de ração animal, sabão, detergentes e demais
produtos de limpeza.

Do ponto de vista econômico, os depósitos de origem
sedimentar (85%) e ígnea são os mais importantes, pois
depósitos de origem biogenética representam menos
de 1% das reservas mundiais de fosfato (ABRAM, 2016).
Mundialmente as maiores reservas de fosfato ocorrem em rochas sedimentares, porém no Brasil estão
associadas principalmente a rochas ígneas alcalino-carbonáticas e a mantos de intemperismo associados, que
correspondem a 80% da produção nacional, sendo que
os depósitos sedimentares representam cerca de 20%
das reservas oficiais, destacando-se aqueles situados
em Minas Gerais, norte de Goiás, sul de Tocantins, Mato
Grosso, Bahia e Paraíba (ABRAM, 2016).
1.2 OCORRÊNCIAS DE FOSFATO
NA BACIA DO AMAZONAS

Na Bacia do Amazonas, ocorrências de fosfato foram
mencionadas inicialmente na década de 70 (CAROZZI et
al., 1973). Estudos realizados no flanco sul identificaram
amostras com teores de P2O5 entre 1% e 20%, no entanto
sem estabelecer o controle estratigráfico das rochas
mineralizadas (MACAMBIRA, 1971). Posteriormente,
Macambira (1978) determinou que, nessa área, a mineralização ocorre nos grupos Trombetas, Urupadi e Curuá
e nas formações Monte Alegre, Itaituba e Nova-Olinda,
sendo o Grupo Curuá, de idade devoniana, a unidade
com maior potencial em termos de ocorrências e teores.
Uma síntese sobre os indícios, ocorrências e depósitos de fosfato na bacia foi apresentada por Rezende
(2001), no informe “Insumos minerais para agricultura e
áreas potenciais nos estados do Pará e Amapá”. Outras
ocorrências importantes no estado do Pará foram citadas
por Vasquez et al. (2008a), como a da Serra de Maicuru
(magmatogênico), a norte da bacia (pertencente a Vale),
depósitos lateríticos de Bonito, nordeste do Estado (Phosfaz Fertilizantes) e o depósito supergênico sobre rochas
vulcânicas hidrotermalizadas de Santana do Araguaia, no
sudeste do estado (MbAc Fertilizer Corp).
Em 2008, o Serviço Geológico do Brasil – CPRM iniciou o Projeto Fosfato Brasil com o objetivo de identificar
os depósitos e ocorrências já existentes no país e avaliar
o potencial brasileiro para novos alvos, contribuindo,
dessa forma, para a ampliação das reservas.
Na Bacia do Amazonas foram identificadas ocorrências de fosfato em ambas as bordas. Na borda norte os
teores variaram entre 2,6 a 27,8% e se concentram em
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duas litofácies compostas por: a) siltito cinza esverdeado
a preto com níveis de arenito fino a muito fino, localmente argiloso com “manchas” esbranquiçadas e porções
ferruginosas e; b) siltito preto, maciço, ferruginoso. Na
borda sul, os teores de P2O5 variaram entre 1,1 a 16,3%,
tendo sido identificados três litotipos hospedeiros da
mineralização fosfática: a) ritmito/fosforito; b) diamictito
fosfatado e c) chert (GOMES; GALLART, 2011).
Os estudos na bacia prosseguiram ao longo da
segunda fase do projeto, iniciada em 2010. Nessa etapa
foram obtidos teores entre 7 e 29% no flanco norte e
entre 9 e 24% no flanco sul, em siltitos, folhelhos e concreções carbonáticas relacionadas ao Membro Urariá,
topo da Formação Barreirinha, em diamictitos da Formação Curiri (Itaituba-PA e Alenquer-PA) e arenitos da
Formação Oriximiná, nessa última com provável origem
supergênica (CORREIA JR. et al., 2016).
Posteriormente, teve início a terceira fase do projeto,
com a realização de levantamentos geológicos, geoquímicos e geofísicos em duas áreas no flanco norte da bacia,
selecionadas a partir dos estudos das fases anteriores.
Os resultados são apresentados no presente informe.
1.3 OBJETIVOS

A etapa III do Projeto Fosfato Brasil, na bacia do
Amazonas, objetivou compreender o potencial mineral
para fosfato em duas áreas no flanco norte bacia, a partir
da realização de:
- Revisão da estratigrafia e cartografia geológica;
- Mapeamento de litofácies e mineralização associada;
- Levantamento geofísico terrestre;
- Levantamento geoquímico.
1.4 LOCALIZAÇÃO

As áreas de trabalho estão localizadas no flanco
norte da Bacia do Amazonas, uma no município de
Monte Alegre-PA e outra no distrito de Monte Dourado,
município de Almeirim-PA, distantes aproximadamente
140 km uma da outra (Figura 1.1).
O alvo de Monte Alegre corresponde a um polígono
com cerca de 860 km², situado a aproximadamente
50 km a norte da sede do município de Monte Alegre,
noroeste do estado do Pará. Abrange parte das folhas
SA-21-X-D-III, SA-21-X-D-VI, SA-22-V-C-I e SA-22-V-C-IV,
na escala de 1:100.000.
O acesso à cidade de Monte Alegre, partindo da capital Belém, pode ser feito por via fluvial, rodoviária, aérea
ou suas combinações. O transporte fluvial é realizado por
grandes embarcações que saem do terminal hidroviário
de Belém pela Baía de Guajará e prosseguem através
dos demais rios e furos da região. Por via rodoviária,
percorre-se a PA-483 (Alça Viária) em direção à cidade

de Tucuruí, em seguida trecho da BR-230 (Transamazônica) e BR-163 (Santarém-Cuiabá) até Santarém. Por via
aérea, há voos diários para Santarém, de onde a viagem
prossegue por via fluvial até a vila de Santana do Tapará.
Em seguida percorrem-se cerca de 90 km da PA-255 até
a cidade de Monte Alegre.
O alvo de Monte Dourado corresponde a um
polígono com cerca de 800 km², situado no Distrito
de Monte Dourado, município de Almeirim, próximo
à divisa entre os estados do Pará e Amapá (Figura
1.1). Está inserido na folha SA-22-V-A-VI, na escala de
1:100.000. O acesso a partir da capital Belém pode
ser feito por via fluvial, aérea ou suas combinações.
Por via fluvial, o deslocamento é feito por grandes
embarcações que saem do terminal hidroviário de
Belém pela Baía de Guajará em direção à cidade de
Almeirim, de onde a viagem prossegue por via terrestre
por aproximadamente 135 km, pela PA-473 e rodovia
Almeirim-Panaica, até o município de Laranjal do Jari.
Por via aérea, têm-se voos diários partindo de Belém
para a capital Macapá, prosseguindo-se por via fluvial
em pequenos e médios barcos pelo rio Amazonas, ou
via rodoviária, por cerca de 270 km, através das rodovias AP-010, AP-020 e pela BR-156 até o município de
Laranjal do Jari, cuja travessia de balsa pelo rio Jari
leva ao distrito de Monte Dourado.
1.5 REFERENCIAL TEÓRICO PARA
MINERALIZAÇÕES DE FOSFATO SEDIMENTAR

O fósforo ocorre na natureza quase exclusivamente
como ortofosfato (PO43-), sendo a apatita a forma mineralógica mais comum (Ca5(PO4)3(F, Cl, OH), seguida pela
monazita (Ce, La, Nd, Th, Sm) (PO4, SiO4) e xenotímio
(YPO4). Esse elemento está contido em rochas de origem
sedimentar, ígnea e biogenética e possui concentrações
na crosta terrestre que variam de 0,1 a 1% (MCDONOUGH; SUN 1995).
No presente trabalho adota-se o termo “rocha fosfática” para designar aquelas com teores de P2O5 variando
entre 4 e 15% e, com base nos trabalhos de Gary (2009)
e Papineau (2010), utiliza-se o termo “fosforito/concreção fosforítica” para as que possuem teores de P2O5
superiores a 15%.
Rochas fosfáticas e fosforitos possuem diversas
idades, desde pré-cambrianas até holocênicas, sendo
geralmente associados a folhelhos, calcários e dolomitos. Podem conter fósseis, peloides, matéria orgânica,
minerais argilosos, pirita, dentre outros (DAR; KHAN;
BIRCH, 2017; SHUAIB et al., 2019).
A gênese dessas rochas ainda é controversa e ao
longo dos anos várias hipóteses têm sido propostas,
envolvendo influência biológica, química e vulcanossedimentar (PAPINEAU, 2010; DAR; KHAN; BIRCH, 2017).
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Figura 1.1 - Mapa com a localização dos alvos estudados. A) Alvo de Monte Alegre. B) Alvo de Monte Dourado.
Fonte: bases cartográficas do Serviço Geológico do Brasil – CPRM.

Uma grande parte do P que chega aos oceanos
é atribuída ao intemperismo das rochas continentais
(COMPTON et al., 2000; FILIPPELLI, 2008), ligando depósitos de fosfato ígneo e sedimentar ao longo do ciclo do
P (PUFAHL; GROAT, 2017).
Mineralizações de fosfato sedimentar podem ser
classificadas como primárias (pristine) ou retrabalhadas
(reworked). Os fosforitos primários são sedimentos finos,
laminados (silte, argila), com micronódulos ou peloides formados in situ, dentro de lamas ricas em matéria
orgânica. Já os retrabalhados são depósitos granulares
formados a partir do retrabalhamento hidráulico dos
fosforitos primários (FÖLLMI, 1996).
As formas mais conhecidas de fosforitos surgem através da interação da ressurgência (upwelling) de nutrientes
oriundos de regiões frias, transportados pelas correntes
marinhas profundas, bem como pelo processo da fosfogênese, e através do retrabalhamento de fosforitos
primários em depósitos granulares (GLENN et al., 1994;
PUFAHL; GROAT, 2017).
A ressurgência criada pelas correntes marinhas
fornece P para a superfície dos oceanos ocasionando
aumento da carga de nutrientes para os organismos
marinhos e gerando a explosão de fitoplanctons, principalmente sobre as plataformas. Após a morte, esses
microrganismos são depositados no fundo oceânico onde
são consumidos por bactérias. As bactérias decompõem
a matéria orgânica gerada pela morte do fitoplâncton e
com isso, além de concentrar P em suas células, liberam o
fosfato na água do mar promovendo assim a fosfogênese
(GLENN et al., 1994).

A fosfogênese é impulsionada quando acontece a
condensação estratigráfica, o que permite uma lenta
ou confinada sedimentação em ambiente redutor,
proporcionando assim que o fosfato (HPO42-) seja liberado na água do mar de forma a atingir a saturação e
finalmente precipitar carbonato fluorapatita [Ca5(PO4,
CO3)3(F, Cl, OH)], também chamado de francolita (COOK,
1992; PUFAHL; GROAT, 2017, FÖLLMI, 2016). Por fim,
correntes de tempestade que alcançam o fundo dos
oceanos permitem o retrabalhamento e a reconcentração de depósitos de fosforitos primários em camadas
granulares de alto teor, formando assim os depósitos
retrabalhados (PUFAHL; GROAT, 2017).
Para ambientes onde há pouca ou nenhuma ressurgência, como por exemplo estuários, a fosfogênese
é interpretada como resultado de maior soterramento
de matéria orgânica (FÖLLMI, 1996).
Alguns fosforitos decorrem de processos de fosfogênese associados preferencialmente à liberação do P por
sistemas do tipo bombeamento de Fe-redox (HEGGIE et
al., 1990; JARVIS et al., 1994). Esse mecanismo controla a
concentração de P adsorvendo e liberando ciclicamente
o fosfato dos óxidos e/ou hidróxidos de ferro. No soterramento abaixo do limite de Fe-redox, o fosfato adsorvido
é liberado quando os óxidos e/ou hidróxidos de ferro se
dissolvem na água anóxica (desprovida de oxigênio) que
ocupa as porosidades. Altos níveis de fosfato são mantidos
através da reabsorção de fosfato em óxidos e/ou hidróxidos de ferro acima dessa interface redox subóxica, que
são então soterrados e dissolvidos para liberar novamente
o fosfato (NELSON; PUFAHL; HIATT, 2010).
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Nos processos de Fe-redox próximos às zonas litorâneas com assoalho oceânico subóxido, as fontes de
fosfato estariam ligadas às áreas continentais expostas
ao intemperismo. O mineral autigênico gerado é formado

ou sofre crescimento secundário no local onde é encontrado e a sua formação ocorre antes do soterramento e
consolidação do sedimento, no limite entre os ambientes
subóxico e anóxico (NELSON; PUFAHL; HIATT, 2010).
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 ETAPA PRÉ-CAMPO
Na etapa pré-campo, realizou-se levantamento
bibliográfico sobre a geologia e ocorrência de fosfatos
em rochas sedimentares, principalmente na Bacia do
Amazonas (MACAMBIRA et al., 1977; MACAMBIRA, 1978;
CUNHA; MELO; SILVA, 2007; VASQUEZ et al., 2008b;
MATSUDA et al., 2010; ABRAM et al., 2011; ABRAM,
2016; CORREIA JR. et al., 2016), bem como compilação e
integração de dados pré-existentes para geração de um
Sistema de Informações Geográficas (SIG), utilizando-se
o programa ArcGis 10.2. Para o Alvo de Monte Alegre, a
partir da interpretação de resultados analíticos prévios
em amostras de rocha, solo e sedimentos de corrente,
foram selecionadas áreas para adensamento da malha
de solo e detalhamento da geologia.
2.2 ETAPA DE CAMPO

tratamento estatístico. Os valores analíticos menores
que o limite de detecção do método (< 50 ppm) foram
substituídos pela metade do seu valor, ou seja, 25 ppm.
Os intervalos de classe para os resultados analíticos
do solo foram definidos através do diagrama “box
plot”, gerado no software “Statistica”, enquanto para
os resultados de sedimentos de corrente empregou-se o método de quebras naturais, disponibilizado no
software “ArcGIS 10.2”.
Quadro 2.1 - Elementos analisados em amostras de solo e
sedimentos de corrente para os alvos de Monte Alegre e Monte
Dourado, pelo laboratório SGS GEOSOL, com seus respectivos
limites de detecção e unidade.
ELEMENTOS

LIMITE DE
DETECÇÃO

UNIDADE

0,01

%

Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, S, Ti

Os trabalhos de campo compreenderam mapeamento geológico e amostragem de rochas, prospecção
geoquímica e geofísica. Os pontos de amostragem
foram acessados através dos diversos ramais existentes
nos alvos, utilizando-se caminhonetes tracionadas e,
quando necessário, realizando-se caminhadas em trilhas e/ou picadas abertas em áreas de vegetação mais
densa, principalmente para a coleta de sedimentos
de corrente.
No alvo de Monte Alegre foram realizadas duas
campanhas de campo: a primeira entre 19 de outubro
e 9 de novembro de 2015 e a segunda entre 21 de
agosto e 3 de setembro de 2017, totalizando 78 estações geológicas visitadas. No alvo de Monte Dourado
foi realizada uma campanha entre 26 de junho e 9 de
agosto de 2017, totalizando 106 estações geológicas
visitadas.
2.3 PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA

A amostragem de solo e sedimentos de corrente foi
efetuada em uma área com aproximadamente 860 m2,
no Alvo de Monte Alegre, e 800 m2 em Monte Dourado.
No Quadro 2.1 encontram-se listados os elementos
analisados nas amostras de solo e sedimentos de corrente dos referidos alvos, com seus respectivos limites
de detecção e unidade.
Os resultados foram organizados em planilhas no
programa Excel, para posteriormente proceder ao

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

2.3.1 Sedimentos de corrente
Em ambas as áreas, a amostragem de sedimentos de corrente foi realizada em drenagens perenes e,
em raros casos, ocorreu em sedimentos semissecos
de leito de drenagens denominadas regionalmente de
“grotas secas”. Foram coletados em torno de 3 kg por
amostra, acondicionadas em sacos plásticos, lacradas
e manipuladas apenas nos laboratórios da SGS GEOSOL
em Parauapebas, Pará. Em Monte Alegre coletaram-se
37 amostras (Figura 2.1A), e em Monte Dourado, 21
amostras (Figura 2.1B), com pontos de coleta previamente selecionados em drenagens que cortam as litologias de interesse. Os sedimentos foram analisados por
digestão multiácida – ICP OES/ICM MS e por digestão
com Água Régia – ICP OES/ICP MS.
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A

B

Figura 2.1 - Mapas geológicos com a localização das amostras de sedimentos de corrente e solo dos alvos de Monte Alegre (A) e Monte
Dourado (B). Fonte: baseado em Vasquez e Rosa-Costa (2008).

2.3.2 Solo
No alvo de Monte Alegre foram coletadas inicialmente 60 amostras de solo a cada 3 km (aproximadamente), distribuídas ao longo de nove linhas
norte-sul, com extensão variando entre 15 e 20 km
e espaçamento em torno de 5 km entre si. Após a
obtenção dos resultados analíticos da primeira campanha, foram coletadas mais 43 amostras, na porção
sudoeste do alvo, numa área com aproximadamente
70 km2, onde os teores mais relevantes de P foram
detectados inicialmente, totalizando 103 amostras de
solo (Figura 2.1A).

No alvo de Monte Dourado, priorizou-se a coleta ao
longo de um perfil leste-oeste com aproximadamente
40 km de extensão (Figura 2.1B), que corta a área praticamente ao meio, passando pelos membros Abacaxis
e Urariá da Formação Barreirinha, principal objeto de
estudo, por constituírem unidades potenciais hospedeiras de fosfato. Também foram realizadas amostragens
em linhas transversais norte-sul de menor extensão e
variando entre 5 e 10 km, com espaçamento variável
entre 4 e 11 km. Nessa área foram coletadas 46 amostras.
As amostras foram retiradas do horizonte “B”
com cavadeira articulada, em seguida passadas em
peneira com malha de 6 mm sobre plástico, quarteadas
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e acondicionadas em sacos plásticos. Depois de embaladas e identificadas, as amostras foram encaminhadas
ao laboratório da SGS GEOSOL em Parauapebas, Pará. A
preparação consistiu em desagregação, peneiramento
a 80#, pesagem do retido e passante, homogeneização
e pulverização de 300 g de amostra a 150#, para serem
posteriormente analisadas por digestão multiácida – ICP
OES/ICP MS.
2.4 PROSPECÇÃO GEOFÍSICA TERRESTRE

No presente trabalho foram efetuadas medidas
radiométricas em rocha, solo e sedimentos de corrente,
totalizando 175 leituras no alvo de Monte Alegre e
152 no alvo de Monte Dourado. Para o levantamento
foram utilizados espectrômetros de raios gama modelo
RS-125, fabricados pela Radiation Solutions, e GPS Garmim. As leituras não obedeceram a uma malha regular,
embora tenham sido realizadas a uma distância média
de 400 m ao longo das estradas, ramais e igarapés. Os
espaçamentos permitiram gerar mapas radiométricos
da distribuição dos elementos K, U e Th. O processamento dos dados foi realizado no software ArcGis 10.2
e o método de interpolação utilizado para geração
dos mapas de geofísica terrestre foi o IDW (inverso do
quadrado das distâncias).
2.5 ESTUDOS LABORATORIAIS

Nas amostras de rocha foram realizadas análises
químicas, palinológicas, mineralógica por Difração de
Raios X – DRX, Microscopia Eletrônica de Varredura –
MEV e petrografia.

As análises químicas foram realizadas em 69 amostras do alvo de Monte Alegre e em 41 amostras do
alvo de Monte Dourado, pelo laboratório SGS GEOSOL
em Parauapebas-PA, por fusão com metaborato de
lítio – ICP MS/ICP OS, fusão com tetraborato de lítio e
quantificação por FRX.
As demais análises foram realizadas nos laboratórios
da CPRM, onde foram descritas 10 lâminas delgadas
e analisadas 32 amostras por difração de raios X, em
difratômetro de raios X modelo X´PERT PRO MPD (PW
3040/60), da PANalytical, com o objetivo de identificar
minerais de fosfato em 18 amostras de Monte Alegre
e 14 amostras de Monte Dourado. As análises palinológicas foram realizadas em 12 amostras de folhelhos
pretos/cinzas do alvo de Monte Alegre e em 9 amostras
do alvo de Monte Dourado.
2.6 DESCRIÇÃO FACIOLÓGICA

Para as descrições faciológicas foram adotados os
procedimentos propostos por Walker e James (1992),
que definem fácies como sendo uma combinação de
atributos litológicos, texturais, biológicos e estruturais
capazes de ressaltar as peculiaridades do corpo rochoso,
e que o difere em relação às rochas adjacentes, tanto
vertical como horizontalmente.
No presente estudo, é empregado o termo “litofácies” com conotação estratigráfica (MENDES, 1984),
usado para se referir a certos aspectos litológicos, texturais e estruturais observados em unidades sedimentares
e que podem ser interpretados em termos de processos
deposicionais, sendo que cada litofácies representa um
evento deposicional individual (MIALL, 2006).
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3 CONTEXTO GEOTECTÔNICO E GEOLOGIA REGIONAL

A Bacia do Amazonas está situada na região norte do
Brasil e abrange uma área de aproximadamente 500.000
Km2. Classificada como intracratônica, possui forma
alongada e eixo deposicional com direção ENE-WSW e
espessura máxima de 5000 m (CAPUTO, 1984). A bacia
é limitada a oeste pelo Arco de Purus e a leste pelo Arco
de Gurupá, bem como pelo Escudo das Guianas ao norte
e Escudo Brasil-Central ao sul (CAPUTO, 1984; MILANI;
THOMAZ FILHO, 2000), conforme observado na Figura 3.1.
O embasamento da bacia é constituído por rochas
proterozoicas pertencentes a faixas móveis, acrescidas
a um núcleo central mais antigo denominado Província
Amazônia Central, constituído por rochas essencialmente
graníticas (CORDANI et al., 1984; CORDANI et al., 2000).
A origem da bacia é relacionada ao desenvolvimento
de um rift gerado a partir da dispersão de esforços no
encerramento do Ciclo Brasiliano (WANDERLEY FILHO;
COSTA, 1991, CUNHA, MELO; SILVA, 2007). A orientação do
rift e principais estruturas lineares que formam a arquitetura da bacia foram controladas pela reativação de falhas

e/ou zonas de cisalhamento pré-cambrianas (WANDERLEY
FILHO; COSTA, 1991; CUNHA, MELO; SILVA, 2007).
A fase rift foi preenchida nas etapas finais do Ciclo
Brasiliano (700-470 Ma, ALMEIDA; HASUI, 1984) e é
representada pelo Grupo Purus, composto pelos arenitos
aluviais e fluviais da Formação Prosperança e por carbonatos de planície de maré da Formação Acari. Após os
esforços distensivos, ocorreu o resfriamento das massas
magmáticas e iniciou-se a subsidência térmica regional
e o desenvolvimento de uma sinéclise intracontinental, iniciando o primeiro estágio de deposição da bacia
(CUNHA, MELO; SILVA, 2007).
Duas megassequências de primeira ordem foram
identificadas por Cunha, Melo e Silva (2007) na bacia, a primeira de idade paleozoica e a segunda, meso-cenozoica.
A megassequência paleozoica reúne quatro sequências
de segunda ordem, designadas de Sequência Ordovício-Devoniana, Sequência Devono-Tournaisiana, Sequência
Neoviseana e Sequência Pensilvaniano-Permiana. Na
Figura 3.2 apresenta-se a carta litoestratigráfica da bacia.

Figura 3.1 - Mapa com a localização da Bacia do Amazonas (número 1), limitada a oeste pelo Arco de Purus, a leste
pelo Arco de Gurupá, a norte pelo Escudo das Guianas e a sul pelo Escudo Brasil-Central.
Fonte: compilado de Vasquez et al. (2012).
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Figura 3.2 - Carta litoestratigráfica da Bacia do Amazonas. As unidades sem cor não afloram nas áreas de trabalho.
Fonte: baseado em Cunha et al. (1994), Matsuda, Dino e Wanderley Filho (2004), Cunha, Melo e Silva (2007),
Caputo (2011), Cohen, Harper e Gibbard (2020).
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A Sequência Ordovício-Devoniana corresponde litoestratigraficamente ao Grupo Trombetas, sendo que
apenas a Formação Jatapu aflora na área de investigação.
Esta sequência corresponde ao estágio inicial de preenchimento da bacia, com caráter transgressivo-regressivo
e com alternâncias de sedimentos glaciais e marinhos
(CUNHA et al, 1994; CUNHA; MELO; SILVA, 2007).
A Sequência Devono-Tournaisiana engloba as unidades de interesse do presente estudo, sendo composta
pelos grupos Urupadi e Curuá. Esta sequência representa um novo ciclo sedimentar transgressivo-regressivo
com reflexos relacionados à Orogenia Caledoniana
e representa um estágio deposicional marinho com
incursões glaciais.
O Grupo Urupadi é composto pelas formações
Maecuru e Ererê (CAPUTO, 1984). Na área de estudo
identificou-se apenas a Formação Ererê.
A Formação Ererê, de idade neoeifeliana-eogivetiana (MELO; LOBOZIAK, 2003), está representada por
siltitos cinza-esverdeados e arenitos esbranquiçados a
avermelhados, além de delgadas camadas de folhelhos
cinza-escuros, depositados em ambiente nerítico a
deltaico, sob influência de maré (CAPUTO; RODRIGUES;
VASCONCELOS, 1972; CUNHA et al., 1994; PASTANA,
1999). Na porção basal, representa um rápido período
transgressivo, seguido por um lento e gradual período
regressivo em direção ao topo (CUNHA, 2000; MATSUDA et al., 2010). Na borda sul, o topo da unidade
é marcado por barras arenosas de shoreface inferior,
retrabalhadas por ondas de tempestade, enquanto que
na borda norte/depocentro ocorrem sistemas deltaicos
progradacionais bem desenvolvidos, sob forte influência de marés (CUNHA, 2000). Na borda norte da bacia,
estima-se para a unidade uma espessura de 35 a até
130 m (PASTANA et al., 1978).
O contato inferior da Formação Ererê com a Formação Maecuru é concordante (CUNHA, MELO; SILVA,
2007) e no contato superior, na borda norte, ocorre
transição de siltitos e folhelhos intercalados para um
espesso pacote de folhelhos pretos, piritosos e radioativos do Membro Abacaxis, base da Formação Barreirinha
(PASTANA et al., 1978).
O Grupo Curuá é composto, da base para o topo,
pelas formações Barreirinha, Curiri e Oriximiná. Nas
áreas de estudo não foram encontrados afloramentos
da Formação Curiri.
De acordo com Cunha (2000) a Formação Barreirinha representa uma sucessão marinha constituída por
folhelhos pretos, betuminosos, com máxima transgressão
durante o Frasniano. É composta, da base para o topo,
pelos membros Abacaxis, Urubu e Urariá.
O Membro Abacaxis é formado por folhelhos pretos, laminados e físseis, ricos em matéria orgânica,
com níveis subordinados de siltitos e arenitos finos,

depositados sob condições de ambiente marinho distal
e euxínico (CUNHA; MELO; SILVA, 2007), que correspondem à superfície de inundação máxima (SIM) da
Sequência Devono-Tournaisiana. Uma espessura de
230 m foi obtida para o Membro Abacaxis em um poço
situado no flanco norte da bacia (PASTANA et al.,1978).
O contato com o Membro Urubu é concordante, na
passagem para folhelhos pretos, menos físseis e radioativos, além de pobres em matéria orgânica.
O Membro Urariá, Neofameniano, é a unidade de
topo da Formação Barreirinha (CUNHA; MELO; SILVA,
2007), sendo formado por siltitos e subordinadamente
folhelhos cinza-escuros a claros, arenitos com estruturas
wavy e linsen e conteúdo em icnofóssil Spirophyton, além
da abundância em fósseis de Protosalvinia (PASTANA
et al., 1978; MELO; LOBOZIAK, 2003). Na borda norte
da bacia, estima-se que a unidade possua até 170 m
de espessura (PASTANA et al., 1978). O Membro Urariá
foi depositado em ambiente marinho regressivo, distal
na base para proximal no topo, caracterizando uma
condição disóxica/óxica (CUNHA; MELO; SILVA, 2007).
O membro era considerado como base da Formação
Curiri, sobreposta (CAPUTO; RODRIGUES; VASCONCELOS,
1972), porém ocorre uma discordância erosiva, com hiato
deposicional em cerca de 1 Ma, entre essas unidades,
conforme dados palinológicos (CUNHA; MELO; SILVA,
2007, MELO; LOBOZIAK, 2003).
A subsequente Formação Oriximiná é constituída
por arenitos e siltitos subordinados, depositados em
ambiente marinho raso/fluvial, de idade struniana a
mesotournaisiana (MELO; LOBOZIAK, 2003). O limite
entre as formações Oriximiná e Curiri (sotoposta)
obedece a critérios meramente litofaciológicos, com
dominância de arenitos na primeira. Na borda norte da
bacia foi estimada espessura de 300 m para a unidade
(PASTANA et al., 1978).
A Sequência Neoviseana, representada pela Formação
Faro, registra uma deposição sob condições flúvio-deltaicas
a litorâneas com influência de tempestades (CUNHA;
MELO; SILVA, 2007), após um hiato de até 14 Ma (MELO;
LOBOZIAK, 2003) decorrente da Orogenia Acadiana, que
soergueu e erodiu a sequência anterior.
A Sequência Pensilvaniano-Permiana constitui o
Grupo Tapajós, sendo que neste estudo foram observadas
apenas rochas pertencentes a Formação Monte Alegre,
de idade neobashkiriana, do Pensilvaniano (PLAYFORD;
DINO 2000a, 2000b; MELO; LOBOZIAK, 2003), cujos depósitos registram na base rochas depositadas em ambientes eólico, fluvial e lacustre, gradacionais para o topo
em ambiente marinho raso/transicional (CUNHA, 1996;
COSTA, 1984). A sequência corresponde a um ciclo deposicional de caráter transgressivo-regressivo, depositado
após um hiato temporal de aproximadamente 15 Ma,
durante o Neocarbonífero (CUNHA; MELO; SILVA, 2007).
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Após a deposição da megassequência paleozoica,
a passagem para o Eo-Triássico refletiu a colisão entre
os continentes Laurásia e Gondwana com registro em
toda a porção setentrional da América do Sul. A bacia
passou por processos distensivos, de direção leste-oeste, seguidos por magmatismo máfico, orientado
na direção norte-sul, sendo o Penatecaua um dos mais
importantes (THOMAZ FILHO; CORDANI; MARINO, 1974,
CUNHA; MELO; SILVA, 2007). Segundo Caputo (1984),
o magmatismo é representado por diabásios cinzas a
cinza esverdeados, com manchas regulares esbranquiçadas a amareladas, além de domínios porfiríticos
em que cristais de plagioclásio (labradorita) com até
3 cm de comprimento se encontram imersos em uma
matriz cristalina, ainda que a textura dominante seja
a ofítica (PASTANA, 1999; NASCIMENTO et al., 2011).
Uma idade em torno de 200 Ma tem sido atribuída a
este episódio ígneo, o qual tem sido referenciado a
Central Atlantic Magmatic Province – CAMP (MARZOLI
et al. 1999; NOMADE et al. 2007).

Ao longo do Cretáceo, o Diastrofismo Juruá (Campos e Teixeira, 1988) foi responsável pela reativação
de antigas zonas de fraturas e de esforços dominantemente compressivos. Ao final do período, foi estabelecido um novo ciclo deposicional referido como
Megassequência Mesozoica-Cenozoica (CUNHA; MELO;
SILVA, 2007) cujos principais depósitos sedimentares
encontram-se reunidos nas formações Jazida da Fazendinha, que ocorre apenas em subsuperfície (idade cretácea) e Alter do Chão, de idade paleocênica-miocênica
(CAPUTO, 2011).
Na área de estudo, a Formação Alter do Chão foi
mapeada apenas no alvo de Monte Dourado, sendo
composta por intercalações de arenitos, argilitos,
siltitos e conglomerados subordinados, ambos com
coloração predominantemente vermelha, depositados em leques aluviais, planícies aluviais e em deltas
fluviais relacionados a ambientes lacustres (CAPUTO;
SILVA; VASCONCELOS, 1972, CAPUTO, 1984, MENDES;
TRUCKENBROD; NOGUEIRA, 2012).
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4 RESULTADOS

4.1 GEOLOGIA LOCAL E OCORRÊNCIAS
DE FOSFATO

No alvo de Monte Alegre foram mapeadas rochas
pertencentes aos grupos Urupadi e Curuá, além do
reconhecimento do diabásio Penatecaua. Neste alvo

também ocorrem rochas dos grupos Trombetas (norte/
noroeste) e as formações Monte Alegre e Faro (leste/
sudoeste), entretanto, não foram realizados estudos
mais aprofundados por não constituírem prioridade.
As unidades sedimentares afloram com uma direção
preferencial NE-SW (Figura 4.1).

Figura 4.1 - Mapa geológico com a localização das estações geológicas do alvo de Monte Alegre, destacando-se as citadas no texto e as
que contêm teores anômalos de P2O5. Fonte: baseado em Vasquez e Rosa-Costa (2008) e Pastana et al. (1978).
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No alvo de Monte Dourado foram mapeadas rochas
pertencentes ao Grupo Curuá e Formação Alter do Chão,
além de ocorrências do diabásio Penatecaua (Figura
4.2). As unidades sedimentares cortam a área em uma
faixa contínua e com direção variável de E-W para NE.

Nesse alvo também ocorrem rochas dos grupos Urupadi
(norte) e Trombetas (extremo noroeste) e assim como
no alvo Monte Alegre, não foram realizados estudos
aprofundados nestes grupos por não apresentarem
indícios de mineralização de fosfato.

Figura 4.2 - Mapa geológico com a localização das estações geológicas do alvo de Monte Dourado, destacando-se as citadas no texto e
as que contêm teores anômalos de P2O5. Fonte: baseado em Vasquez e Rosa-Costa (2008).

4.1.1 Grupo Urupadi
O Grupo Urupadi está representado no alvo de Monte
Alegre apenas pela Formação Ererê, tendo sido descrito
em leitos secos e margens de drenagens, além de cortes
de estrada. A unidade é composta predominantemente
por intercalações centimétricas (30-50 cm) de um siltito
amarelado, compacto, fraturado, com folhelho preto,
físsil, carbonoso (Figura 4.3).
O folhelho preto é extremamente rico em palinomorfos,
porém os representantes estão carbonizados, fragmentados

e quebradiços (amostra FJ-R-291). Também foram encontrados outros vestígios orgânicos como cutículas vegetais
e fragmentos orgânicos totalmente carbonizados. Foram
identificados representantes de: Esporomorfos (Grandispora
sp., Acinosporites sp., ?Verruscosisporites sp.), Quitinozoários
(Angochitina sp., Ancyrochitina sp., Ancyrochitina langei, Lagenochitiba sp.), Acritarcos (Veryhachium sp., Cymatiosphaera
sp., Navifusa sp., Polyedrayxium sp., Duvernaysphaera sp.),
Prasinofíceas (Tasmanites sp.) e Anelídeos (Escolecodontes).
A associação dos palinomorfos é sugestiva de um ambiente
marinho ao longo do Devoniano, no Eifeliano/Givetiano,
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corroborando estudos anteriores (DAEMON; CONTREIRAS
1971, PASTANA et al., 1978; MELO; LOBOZIACK 2003).
Em corte de estrada com dimensões em torno de
2 m de altura por 200 m de largura foram observados
siltitos/arenitos muito finos, cinza-claros a mosqueados
quando alterados, tabulares, intercalados com argilitos
cinza-esbranquiçados, mais espessos na base e topo da
seção. É ressaltada em todo o pacote a estratificação
plano-paralela com sets variando de 0,5 cm a 20 cm
(Figura 4.4). O acamamento mergulha 3°/252° Az. Com
base na análise por DRX verificou-se que este pacote
é composto essencialmente por quartzo e pequena
quantidade de illita e rutilo.
A deposição da unidade está associada a um período transgressivo na base e a um período regressivo
em direção ao topo da sucessão sedimentar (CUNHA,
2000; MATSUDA et al., 2010). As características litológicas descritas e o conteúdo palinológico resgistrado
são compatíveis com ambientes deposicionais definidos
em trabalhos anteriores, como deposição em ambiente
deltaico e offshore (PASTANA et al., 1978; CAPUTO,
1984; CUNHA, 2000).

4.1.2 Grupo Curuá
O Grupo Curuá é caracterizado por espessos pacotes de folhelhos pretos na base e folhelhos sílticos,
siltitos e arenitos em direção ao topo. Esse grupo é
predominante nas áreas investigadas, ocupando em
torno de 80% do alvo de Monte Alegre e 50% do alvo
de Monte Dourado. Está representado pelas formações Barreirinha (base) e Oriximá (topo). A Formação
Curiri (intermediária), caracterizada pela presença de
diamictitos, não foi identificada nessa porção da bacia.
No alvo de Monte Alegre, o grupo Curuá está
representado pelas formações Barreirinha (base) e
Oriximiná (topo). Ambas as formações afloram na
porção central do alvo em uma faixa contínua, com
direção NE-SW. No Alvo de Monte Dourado, ocorre
apenas a Formação Barreirinha, encontrando-se aflorante na porção central, com direção variável de E-W
para NE-SW.
Nas Figuras 4.5 e 4.6 são apresentadas seções-tipo
esquemáticas para os alvos de Monte Alegre e Monte
Dourado, respectivamente, ilustrando a porção relacionada às ocorrências de fosfato.
4.1.2.1 Formação Barreirinha
Para a Formação Barreirinha, foram descritas 3
litofácies, conforme descrições apresentadas a seguir
e caracerísticas principais sumarizadas no Quadro 4.1.
Folhelho preto carbonoso físsil (Flp)

Figura 4.3 - Fotografia de afloramento da Formação Ererê, composto
por intercalação de siltito amarelado, compacto, fraturado, com
folhelho preto, carbonoso, físsil, observado em leito seco de
drenagem, com aproximadamente 1,5 m de altura por 200 m de
largura (estação FJ-291). Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 4.4 - Fotografia de corte de estrada composto por intercalações
de siltito cinza-claro com argilito cinza-esbranquiçado, mais espesso
na base e topo do perfil. Estratificação plano-paralela é ressaltada em
todo o pacote (estação FJ-274). Fonte: arquivo do projeto.

Essa litofácies é composta predominantemente por
folhelhos pretos, acinzentados a esbranquiçados em
porções intemperizadas, carbonosos, físseis, podendo
apresentar raros aleitamentos de siltito e arenito muito
fino, por vezes, com aspecto ardosiano, sem evidência
de fósseis/icnofósseis nos afloramentos visitados.
No alvo de Monte Alegre aflora principalmente
em cortes de estrada e cavas para açudes (Figura
4.7A e B), com dimensões que variam de até 3,5m
de espessura por 15 a 200 m de largura. Em alguns
pontos observam-se ocorrências de sulfetos (Figura
4.7C) e cristais milimétricos de pirita e de quartzo
(Figura 4.7D).
Na área de abrangência dessa litofácies, o relevo
é geralmente aplainado e suas características influenciam a composição química das águas que a percolam, conferindo teores mais elevados de sulfatos
em águas superficiais e subterrâneas, relacionados
à oxidação da pirita contida na unidade, bem como
odor característico de gás sulfídrico (H2 S) em águas
de fontes termominerais, relacionado à redução de
SO 42- (LOPES, 2005).
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Figura 4.5 - Seção-tipo esquemática do alvo de Monte Alegre, com indicação da porção com ocorrência de P2O5. Fonte: baseado em Cunha (2000), Cunha, Melo e Silva (2007) e Pastana et al. (1978).
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Figura 4.6 - Seção-tipo esquemática do alvo de Monte Dourado, com indicação da porção com ocorrência de P2O5. Fonte: baseado em Cunha (2000), Cunha, Melo e Silva (2007) e Caputo (2011).
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Quadro 4.1 - Sumário das principais características das litofácies identificadas na Formação Barreirinha,
Grupo Curuá, Devoniano Superior da Bacia do Amazonas.

A

B

C

D

Figura 4.7 - Fotografias de afloramentos e amostras de mão da litofácies Flp, exposta em cortes de estrada (A) e cavas para construção
de açude (B), estação FJ-271 e GA-82, respectivamente; C) amostra de mão de folhelho preto contendo sulfetos (manchas amarelas,
estação GA-75). D) Fragmentos de rocha contendo cristais de pirita e quartzo (estação GA-85). Fonte: arquivo do projeto.

Conforme os resultados das análises por Difração de
Raios-X, os folhelhos são compostos predominantemente por
quartzo, com menores porções de pirita, illita (diagenética),
caulinita (alteração), goethita, anatásio e rutilo (Figura 4.8).

No alvo de Monte Dourado, os folhelhos afloram
em morrotes com até 10 m de altura por 50 m de largura (Figura 4.9A), além de margens e leitos de estradas
(Figura 4.9B e C).
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Em seção delgada foram observadas laminações planas
formadas por uma matriz muito fina (90%), argilosa, composta predominantemente por esmectita (birrefringência
moderada), parcialmente substituída por illita (birrefringência alta) e uma importante concentração em matéria
orgânica amorfa, além de pseudomorfos de cristais neoformados dispersos (10%), que cresceram englobando a
laminação (Figura 4.10A). Estes minerais neoformados e
formados pós-deposição parecem constituir pseudomorfos

em seções euédricas, principalmente em retângulos parcialmente substituídos por argila. Apresentam uma franja de
illita em suas bordas (Figura 4.10B). Ocorre uma laminação
com presença de finos opacos framboidais, possível pirita
original substituída por óxido de ferro.
Análises por DRX identificaram nos folhelhos do alvo
de Monte Dourado predominantemente quartzo, illita e/
ou muscovita e porções menores de hematita, goethita,
glauconita e florencita (Figura 4.11A e B).

Figura 4.8 - Difratograma de amostra da litofácies Flp (estação FJ-284), com os picos dos minerais predominantes, como quartzo (Qtz),
illita (Ill), caulinita (Kln), goethita (Gt) e rutilo (Rt). Fonte: elaborado pelos autores.

A

B

C

Figura 4.9 - Fotografias de afloramentos da litofácies Flp, composta por folhelho preto, carbonoso, físsil: A) Morrote
(GA-26); B) Margem de estrada (GA-14). C) Detalhamento do aspecto do folhelho (GA-20). Fonte: arquivo do projeto.
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A

B

Figura 4.10 - Fotomicrografias da litofácies Flp, composta por: A) Matriz muito fina argilosa, laminada, contendo matéria orgânica
amorfa e cristais neoformados distribuídos aleatoriamente, luz polarizada; B) Detalhe de concentração de matéria orgânica (MO) e
franja de illita (Ill) bordejando cristal neoformado, luz polarizada. Amostra GA-R-26. Fonte: arquivo do projeto.

A

B

Figura 4.11 - Difratogramas de amostras da litofácies Flp, compostas mineralogicamente por quartzo (Qtz), illita (Ill) e muscovita (Ms),
amostra GA-R-23 (A), e subordinadamente por florencita (Ft), amostra GA-R-41. Fonte: elaborado pelos autores.

O espesso pacote de folhelho bem laminado, bem como
a ampla continuidade lateral dos estratos indica deposição
por decantação de sedimentos em suspensão, em leito
ou topografia plana, em ambiente calmo (MIALL, 1996).
Com base nas características descritas, considera-se que
a litofácies Flp integra o Membro Abacaxis, base da Formação Barreirinha, representando folhelhos com deposição

associada à máxima transgressão mundial que atingiu a
bacia durante o Frasniano (CAPUTO 1984), interpretados
como depositados em ambiente offshore, de mar epicontinental anóxico (CUNHA, 2000), pouco profundo e calmo
(PASTANA et al., 1978), com elevada acumulação de matéria
orgânica (até 8% de carbono orgânico total), em regime de
sedimentação condensada (CAPUTO, 1984; GARCIA, 2014).
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O conteúdo palinológico é composto por esporomorfos, quitinozoários, prasinófitas e acritarcos, no entanto, o
elevado grau de carbonização das amostras não permitiu
uma identificação taxonômica precisa. Com base nos resultados da palinologia definiu-se um ambiente de deposição
marinho com idade devoniana e do Frasniano, estando de
acordo com estudos anteriores (DAEMON; CONTREIRAS,
1971; PASTANA et al 1978; MELO; LOBOZIACK 2003).
Folhelho síltico cinza laminado (Flc)
No alvo de Monte Alegre, a litofácies Flc está representada por folhelhos sílticos cinzas a esverdeados,
gradando para o castanho, bege e tipos avermelhados
quando intemperizados. Geralmente possuem estratificação plano-paralela com sets de até 30 cm, conferindo
à rocha aspecto laminar. Foi identificada principalmente
em cortes de estrada, com espessura em torno de 1,5 m
e com extensão de aproximadamente 5 m (Figura 4.12).

Em seção delgada observou-se uma laminação planar
a ondulada, evidenciada por lâminas escuras carbonosas
e argilosas, intercaladas com lâminas claras e com maior
quantidade de grãos de quartzo na fração silte (Figura
4.13A). As laminações mais carbonosas são enriquecidas
em matéria orgânica amorfa, parcialmente degradada e
argila, possivelmente illita (diagenética), e mostram uma
descontinuidade que pode estar associada a perturbações
por processos de bioturbação ou perda de água durante
a compactação. Observa-se a presença de caulinita nas
porções com mais silte, possivelmente devido a uma maior
porosidade e percolação de água, representando fase
associada a processos intempéricos (Figura 4.13B), além
de rara muscovita detrítica. A presença de illita permite
inferir processos de mesodiagênese superimpostos.
Conforme o resultado das análises por DRX (Figura
4.14), mineralogicamente a litofácies é composta predominantemente por quartzo (Qtz) e porções menores de
illita (Ill), caulinita (Kln), anatásio (Ant) e bertierina (Ber).

Figura 4.12 - Fotografia de afloramento tipo corte de estrada composto
pela litofácies Flc, constituída por folhelho síltico cinza a castanho, com
estratificação plano-paralela (estação GA-77). Fonte: arquivo do projeto.

A

B

Figura 4.13 - Fotomicrografias de folhelho síltico da litofácies Flc, onde se observa A) um nível claro, siltoso e um
nível escuro, carbonoso, argiloso; B) Detalhe de porção composta por matéria orgânica amorfa (MO), illita (Ill)
e caulinita (Kln). Estação FJ-294. Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 4.14 - Difratograma de amostra da litofácies Flc (estação FJ-289), composta predominantemente por quartzo (Qtz) e
subordinadamente por illita (Ill), caulinita (Kln), anatásio (Ant) e bertierina (Ber). Fonte: elaborado pelos autores.

Em análise por microscopia eletrônica de varredura MEV (Figura 4.15) foram identificados minerais tais como
quartzo (Qtz), illita (Ill), clorita (Chl), xenotímio (Xtm) e um
mineral de argila com composição química compatível com
bertierina (Ber).
Na porção sudoeste do alvo de Monte Alegre, foram
observadas nessa litofácies concreções elipsoidais paralelas aos planos de acamamento da rocha (Figura 4.16A).
Geralmente, são achatadas, maciças, possuem até 20 cm
de comprimento e são compostas por material argilo-siltoso, cinza escuro a esverdeado, algumas contendo
núcleo pulverulento amarelado e estrutura semelhante
a esfoliação esferoidal, distribuídas de forma aleatória,
sem formar níveis contínuos (Figura 4.16B e C).
As concreções se caracterizam pelos teores anômalos
de P2O5, que variam entre 4 e 23,8%, sendo provenientes
de cinco estações (Figura 4.1). As maiores concentrações
foram detectadas em concreções da estação GA-59, com
teores variando entre 18,8 e 23,8% (Figura 4.16B e C). Em

Figura 4.15 - Fotomicrografia (MEV) de folhelhos sílticos da fácies
Flc. Observa-se o aspecto geral da lâmina da amostra FJ-R-289,
composta por quartzo (Qtz), clorita (Chl), illita (Ill), xenotímio (Xtm)
e palhetas de bertierina (Ber). Fonte: elaborado pelos autores.

concreções da estação GA-67 foram detectados teores de
4% (Figura 4.17A e B). Teores de P2O5 variando entre 4% e
17% foram detectados em fragmentos concrecionários associados à litofácies Flc, porém não estavam in situ (estações
GA-61, GA-76 e CS-307). Nos folhelhos sílticos, os teores de
P2O5 são inferiores a 1%.
Em seção delgada, foram observadas nas concreções alternância de porções maciças amarronzadas e
porções laminadas, claras. Nas porções mais maciças
há presença marcante de um cimento fosfático representado por fluorapatita, contendo grãos revestidos
(coated grains) ou peloides de ferrosilicato imersos,
por vezes envolvidos por uma fina camada (coatings)
de fluorapatita (Figura 4.18). É comum esses grãos
estarem substituídos por pirofilita. Em porções com
menor presença de cimento há um predomínio de illita.
Também foi observado um baixo percentual de matéria
orgânica indistinta, parcialmente degradada.
Em concreção da estação GA-67 foi observada, em
seção delgada, uma matriz argilosa (illita diagenética),
grãos detríticos de quartzo tamanho silte (0,05 mm) e
areia muito fina, raros litoclastos de arenito, muscovita
detrítica e rara biotita também detrítica. Imersos neste
material foram observados ainda peloides de ferro/magnésio silicato, precipitação diagenética de ferro/magnésio
silicato (clinocloro, substituído por pirofilita?). Também
foi observado um nível cimentado por ferro silicato com
pelotas de fluorapatita associada, além de alguns raros
cristais de opacos num formato peloidal (Figura 4.19).
A amostra GA-R-59C, concreção com o maior teor de
P2O5 (23,8%), é constituída essencialmente por fluorapatita, com frações menores de quartzo, illita, pirofilita e
xenotímio, conforme os resultados das análises por DRX
e MEV (Figuras 4.20 e 4.21). Nas demais concreções há
maior conteúdo de quartzo, além da presença de fluorapatita e porções menores de clorita, illita, muscovita,
pirofillita e magnetita (Figuras 4.22 e 4.23).
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A

B

C

Figura 4.16 - Fotografias de concreções fosforíticas da litofácies Flc. A) Detalhe de camada contendo pequenas
concreções, destacadas em vermelho (estação FJ-287); B) Concreções fosforíticas achatadas dispostas
paralelamente às camadas de folhelhos sílticos (estação GA-59). B) Detalhe de concreção contendo núcleo
amarelado fosforítico (estação GA-59). Fonte: arquivo do projeto.

A

B

Figura 4.17 - Fotografias de afloramentos da litofácies Flc, composta por folhelho síltico, com estratificação planoparalela (A), contendo concreção fosfática (B). Estação GA-67. Fonte: arquivo do projeto.
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Figura 4.18 - Fotomicrografias de concreção fosforítica da litofácies Flc, estação GA-59. A) observa-se predomínio
de um cimento formado por fluorapatita (F-ap), além de minerais argilosos mais claros (illita - Ill), matéria orgânica
(MO) e quartzo tamanho silte (Qtz), luz natural. B) mesma imagem anterior em nicóis cruzados. Observa-se em
extinção a fluorapatita e minerais de argila (illita) em tons de maior birrefringência. Fonte: elaborado pelos autores.

A

B

Figura 4.19 - Fotomicrografias de concreção fosfática da litofácies Flc, estação GA-67. A) observa-se uma
matriz argilosa (illita diagenética), grãos detríticos de quartzo (Qtz) tamanho silte (0,05 mm) e areia muito fina,
clinocloro+illita (Cli+Ill), com pelotas de fluorapatita (F-ap) imersas e pirofilita (Pfl), luz natural. B) mesma imagem
anterior em nicóis cruzados. Observa-se em extinção a fluorapatita, em tons de maior birrefringência minerais de
argila (illita). Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 4.20 - Difratograma de concreção fosforítica (23,8% de P2O5) da litofácies Flc,
composta predominantemente por fluorapatita (F-ap) e subordinadamente por quartzo
(Qtz), amostra GA-R-59C. Fonte: elaborado pelos autores.
| 30 |

| Avaliação do Potencial de Fosfato no Brasil – Áreas: Monte Alegre (PA) e Monte Dourado (PA), Borda Norte da Bacia do Amazonas |

Figura 4.21 - Fotomicrografia (MEV) de concreção fosforítica da litofácies Flc. Observa-se cimento fosfático composto por fluorapatita (F-ap),
grãos de pirofilita (Prl) e cristais de xenotímio (Xtm) imersos (amostra GA-R-59C). Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 4.22 - Difratograma de concreção fosfática (10,7% de P2O5) da litofácies Flc, composta predominantemente por quartzo (Qtz),
fluorapatita (F-ap) e subordinadamente por caulinita (Kln) e muscovita (Ms), amostra GA-R-61B. Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 4.23 - Fotomicrografia (MEV) de concreção fosforítica
(17% de P2O5) da litofácies Flc, composta por fluorapatita (F-ap),
quartzo (Qtz) e magnetita (Mag), amostra CS-R-307B.
Fonte: elaborado pelos autores.

No alvo de Monte Dourado, a litofácies Flc aflora em
cortes de estrada com 2 m de altura por 30 m de largura
e na forma de pequenos lajedos nas margens das estradas
(Figura 4.24A). Está representada predominantemente por
um folhelho síltico, micáceo, acinzentado com porções
avermelhadas a esbranquiçadas devido ao alto grau de
intemperismo. Forma camadas tabulares, com laminações
e estratificações plano-paralelas em sets não superiores a 5
cm de espessura, contendo localmente intercalações arenosas milimétricas, formando estrutura heterolítica do tipo
lenticular (Figura 4.24B). Não foram observados icnofósseis.
No alvo de Monte Dourado foram verificadas duas
ocorrências de fosfato na área de abrangência da litofácies
Flc, na porção central, em concreções com teores de 7,5
e 23,9%, nas estações EL-27 e GA-16, respectivamente.
A concreção da estação EL-27 encontra-se intensamente ferruginizada e possui alternância de lâminas claras
e escuras, formando um padrão concêntrico e um núcleo
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amarelado de material muito fino e friável, enriquecido em
fosfato. A concreção fosforítica da estação GA-16 possui cor
preta, é muito fina, litificada e maciça (Figura 4.25A e B).
Em seção delgada, foi observado na concreção da
estação GA-16 um cimento fosfático muito fino constituído
A

por fluorapatita (98%, razão CaO/P2O5=1,3) e localmente
carbonato fluorapatita (Figura 4.26A e B). Observou-se
também a presença de quartzo em fração silte, muscovita
detrítica, agregados de pirofilita ou caulinita, além de zircão detrítico. Também ocorre um pequeno percentual de
B

Figura 4.24 - Fotografias da litofácies Flc, composta por folhelho síltico cinza, laminado, intemperizado, aflorante em corte de estrada
(A-GA-11), contendo localmente intercalações arenosas milimétricas, formando estrutura heterolítica lenticular (B).
Fonte: elaborado pelos autores.

A

B

Figura 4.25 - Fotografias de amostras de mão de concreções fosfáticas/fosforíticas associadas à litofácies Flc. A) Concreção fosfática
(7,5% de P2O5) com granulação muito fina e núcleo fosfático friável, ferruginizada (estação EL-27). B) Concreção fosforítica muito fina
(23,9% de P2O5), maciça, com reação positiva ao teste de campo para fosfato (estação GA-16). Fonte: arquivo do projeto.

A

B

Figura 4.26 - Fotomicrografias de concreção fosforítica (23,9% de P2O5) da estação GA-16, composta por cimento fosfático muito fino
(A) constituído essencialmente por fluorapatita (F-ap 98%), além de quartzo (Qtz) e illita (Ill), contendo em algumas porções fluorapatita
parcialmente alterada para um aluminofosfato (Al-fos, foto B), luz polarizada. Fonte: elaborado pelos autores.
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matéria orgânica indistinta e parcialmente degradada. Em
algumas porções a fluorapatita está parcialmente alterada
para um aluminofosfato (birrefringência mais elevada).
Com base na análise por DRX, verificou-se que a
concreção fosforítica da estação GA-16 é composta predominantemente por apatita e quartzo, com menores
quantidades de caulinita (Figura 4.27A). A concreção fosfática da estação EL-27 é composta predominantemente
por hematita, goethita, quartzo e subordinadamente
fluorapatita e caulinita (Figuras 4.27B e 4.28).
A litofácies Flc pode ser interpretada como produto de processos de decantação em águas calmas,
localmente com alternância de decantação e tração/
rolamento nas porções heterolíticas, com predominância
da deposição de sedimentos pelíticos. As características
identificadas na litofácies, bem como a ocorrência de
concreções e a presença do icnofóssil Spirophyton e de
fóssil de Protosalvinia spp, relatadas no alvo de Monte
Alegre (PASTANA et al., 1978), permitem considerar que
a mesma integra o Membro Urariá, topo da Formação

Barreirinha. A deposição do referido membro é associada
a ambiente marinho regressivo, passando de distal na
base para raso no topo, caracterizando uma condição
subóxica (CAPUTO, 1984; CUNHA; MELO; SILVA, 2007).
Arenito fino laminado (Al)
Esta litofácies ocorre na forma de pequenos lajedos
à margem de estradas e drenagens, tendo sido mais bem
observada no alvo de Monte Dourado. Considera-se
como pertencente às porções superiores do Membro
Urariá. Está representada por intercalações centimétricas de arenito muito fino a fino e folhelho cinza (Figura
4.29A). A porção arenosa possui laminação plano-paralela
realçada pela alternância de lâminas claras e escuras,
avermelhadas e micáceas (Figura 4.29B). Localmente
possui granulação média e estratificação cruzada tangencial. Como processo deposicional admite-se interação
de processos de decantação de sedimentos argilosos e
tração de sedimentos areno-siltosos.

A

B

Figura 4.27 - Difratogramas de amostras da litofácies Flc. A) Concreção fosforítica da estação GA-16 composta por fluorapatita (F-ap),
quartzo (Qtz) e subordinadamente caulinita (Kln); B) Concreção fosfática da estação EL-27 composta por hematita (Hem), goethita (Gt),
quartzo (Qtz) e subordinadamente fluorapatita. Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 4.28 - Fotomicrografia (MEV) de concreção fosfática (amostra EL-R-27) composta mineralogicamente por fluorapatita (F-Ap),
caulinita (Kln) e goethita (Gt). Fonte: elaborado pelos autores.

A

B

Figura 4.29 - Fotografias da litofácies Al. A) Lajedo composto por intercalações centimétricas de arenito muito fino a fino, laminado, e
folhelho cinza, muito intemperizado (estação EL-35). B) Amostra de mão de arenito fino, com alternância de lâminas claras e escuras
ressaltando estratificação plano-paralela (estação EL-22). Fonte: arquivo do projeto.

Em seção delgada foram observados arenitos muito
finos, caracterizados por sets milimétricos compostos
por quartzo detrítico (grãos com baixa esfericidade
e angulosos) e alternância de laminações ricas em
hematita detrítica, com grãos variando de alongados
a arredondados, além de goethita (possivelmente representando fases mais ligadas ao intemperismo) e laminações praticamente sem hematita (Figura 4.30A). Na
amostra GA-R-57, que contém 4,5% de P2O5, não foram
observados grãos fosfáticos individualizados, apenas a
presença de um cimento de cor alaranjado (hidróxido
de ferro? fosfato ferrohidrita?), rico em ferro e onde
possivelmente está associado o fósforo (porções com
maior extinção, Figura 4.30B). Observou-se também a
presença de mica detrítica parcialmente deformada e
desestabilizada para oxi-hidróxido de ferro (biotita?).
Alguns grãos de quartzo estão parcialmente dissolvidos
e com estrutura de sobrecrescimento.

Ocorrências de concreções fosforíticas/fosfáticas,
na borda norte da Bacia do Amazonas, também foram
registradas por Correia Jr. et al. (2016), em argilitos intercalados a folhelhos no município de Alenquer e na área
do domo localizado a norte do município de Monte
Alegre, com teores variando entre 7,5 e 28,9% de P2O5.
Na borda sul da bacia, teores anômalos (3,3% a 24,7%)
foram detectados apenas em rochas da região sudoeste
de Itaituba-PA, associadas a zonas do icnofóssil Spirophyton. Comparando as descrições do referido autor
com os dados do presente trabalho, observa-se que em
ambas as bordas as concentrações de P2O5 estão predominantemente associadas ao Membro Urariá.
Como o mineral primário, carbonato fluorapatita
[Ca5(PO4, CO3)3(F, Cl, OH)] ou francolita, que tem origem relacionada a processos marinhos, foi identificado apenas em uma amostra, de forma localizada,
provavelmente processos diagenéticos ocasionaram a
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recristalização/alteração de francolita para fluorapatita,
a partir de reações físico-químicas durante a diagênese
(MCARTHUR, 1985; DILL, 2001). A presença de minerais
como glauconita e bertierina nas concreções, identificados por DRX e MEV, também evidenciam essa influência, já que são intensamente relacionados a fosfatos
diagenéticos que ocorrem em concreções contidas em
rochas pelíticas (MORAD; KETZER; DE ROS, 2000).
Possivelmente as concreções se formaram no
próprio ambiente de sedimentação, pois não foram
observadas evidências de transporte. Com base nas
A

características sedimentológicas, estratigráficas e
petrográficas, como predomínio de litologias pelíticas,
relacionadas à deposição por processos de suspensão
em ambiente calmo e presença de illita autigênica, é
possível inferir que nessa área a mineralização fosfática
se formou por saturação em fosfato, devido a processos
diagenéticos sob condições redutoras, passando de
subóxicas a óxicas. A presença de florencita e xenotímio
em rochas ferruginizadas e muito alteradas pode ser
atribuída ao intemperismo e alteração supergênica de
minerais fosfáticos pré-existentes.
B

Figura 4.30 - Fotomicrografias da litofácies Al (4,5% de P2O5), composta por arenito fino, com sets milimétricos, contendo alternância
de laminações ricas em hematita detrítica (Hem) e laminações praticamente sem hematita (A). Observa-se presença de um cimento
alaranjado (hidróxido de ferro? fosfato ferrohidrita?), rico em ferro (Fe), onde possivelmente está associado o fósforo. Luz Polarizada.
Estação GA-57. Fonte: elaborado pelos autores.

4.1.2.2 Formação Oriximiná
A Formação Oriximiná foi identificada apenas no
alvo de Monte Alegre, onde aflora em cortes de estrada
com dimensões de 60 m de largura por 2 m de altura
(Figura 4.31), além de blocos métricos dispersos na
superfície. É constituída por arenito com granulação
muito fina a fina, maciço, micáceo, com coloração cinza
a avermelhada, violácea a acastanhadas, quando intemperizados, mais predominantes. As camadas possuem
geometria tabular, com espessuras de até 15 cm, porém
de difícil identificação devido ao intemperismo, sendo
atribuída para a unidade deposição em ambiente flúvio-deltaico (CUNHA; MELO; SILVA, 2007). Nos alvos estudados, as amostras dessa unidade não apresentaram
teores relevantes de fosfato.

fina a média, com manchas regulares esbranquiçadas
a amareladas e domínios porfiríticos com cristais de
plagioclásio com até 3 cm de comprimento (Figura
4.32B e C). A aproximadamente 25 km ao sul da área
encontra-se uma pedreira que utiliza essa rocha na
produção de brita (Figura 4.32D).

4.1.3 Magmatismo Penatecaua
No alvo de Monte Alegre, o magmatismo Penatecaua aflora na porção sudoeste na forma de blocos
métricos de diabásio dispersos na superfície, possivelmente um registro de diques (Figura 4.32A). A rocha
possui coloração cinza a cinza esverdeada, granulação

Figura 4.31 - Fotografia de afloramento da Formação Oriximiná,
composta por arenito muito fino a fino, maciço (estação FJ- 277).
Fonte: arquivo do projeto.
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Figura 4.32 - Fotografias de ocorrências do diabásio Penatecaua no alvo de Monte Alegre. A) Blocos compondo morrote (FJ-278). B)
Amostra de mão de diabásio porfirítico (FJ-R-278). C) Blocos de diabásio dispersos na superfície (GA-69).
-D) Pedreira de diabásio para produção de brita (GA-94). Fonte: arquivo do projeto.

Petrograficamente trata-se de uma rocha holocristalina, textura subofítica, composta por piroxênio (41%),
plagioclásio (50%), olivina (6%), muscovita (3%), biotita
(2%) e opacos (5%). Os cristais de piroxênio são anedrais,
por vezes, alterados e transformados em hornblenda. Os
cristais de plagioclásio são euedrais, apresentam bordas
corroídas e com alguma alteração para muscovita. A lâmina
FJ-R-278 possui abundância em fenocristais de plagioclásio (Figura 4.33). Os minerais opacos são acessórios com
cristais anedrais que, por vezes, preenchem os interstícios
das hornblendas. A olivina é subédrica a anédrica.
No alvo de Monte Dourado, o diabásio Penatecaua
aflora na forma de blocos métricos dispersos na superfície, comuns na porção intermediária do alvo. A rocha
possui coloração acinzentada a cinza-esverdeada, textura fanerítica fina a média, com algumas porções mais
grossas, está muito intemperizada, sendo que alguns
blocos exibem esfoliação esferoidal (Figura 34A e B).
Definiu-se um pequeno corpo na porção sudoeste e
a aproximadamente 2,5 km do limite superior do alvo
encontra-se uma expressiva pedreira (Figura 34C), com
aproximadamente 30 m de altura por 100 m de largura.
Mineralogicamente é composto por plagioclásio
(48%), piroxênio (45%), minerais opacos (10%), muscovita
(4%), olivina (3%) e biotita (2%), sendo halocristalina,
com textura subofítica. Os cristais de plagioclásio são
euedrais, às vezes com as bordas corroídas e com muita
alteração para sericita. Na amostra EL-R-43, as porções

intersticiais entre os plagioclásios aparecem K-feldspato
com textura micrográfica, causada pela exsolução de
quartzo (Figura 4.35A). Os cristais de piroxênios são
anedrais e eventualmente estão totalmente alterados
para anfibólio e biotita, às vezes hidrotermalizados com
alteração para iddingsita (Figura 4.35B) e hornblenda. Na
amostra GA-R-34 a olivina é substituída pelo piroxênio,
às vezes aparece apenas no centro dos grãos. Os opacos
são minerais acessórios com cristais anedrais.
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Figura 4.33 - Fotomicrografia (luz polarizada, aumento de 2x)
do diabásio Penatecaua destacando fenocristal de plagioclásio
(lâmina FJ-R-278). Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 4.34 - Fotografias de ocorrências do diabásio Penatecaua. A) Amostra de mão acinzentada a esverdeada, com granulação média
a grossa (estação EL-13), B) Blocos com esfoliação esferoidal (estação GA-27) e C) Pedreira para produção de brita (GA-34).
Fonte: arquivo do projeto.
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Figura 4.35 - Fotomicrografias de amostra do diabásio Penatecaua. A) Textura micrográfica (Kfs) entre os interstícios dos plagioclásios
(Pl), luz polarizada, aumento de 10x (amostra EL-R-43); B) Alteração do piroxênio (Px) para iddingsita (In) nas bordas, luz natural,
aumento de 4x (amostra EL-R-43). Fonte: elaborado pelos autores.

4.1.4 Formação Alter do Chão
A Formação Alter do Chão foi mapeada apenas no alvo
de Monte Dourado, onde ocorre na porção sul/sudeste
do mesmo, em lajedos, cavas ou cortes de estrada, sendo
constituída dominantemente por arenitos rosados a avermelhados, por vezes, variegados, de granulação média
a grossa, com clastos subangulosos. As principais estruturas sedimentares identificadas foram estratificações
cruzadas acanaladas de médio a grande porte (> 1m,
Figura 4.36A). Níveis caulínicos esbranquiçados têm sido
registrados, assim como pelotas de argila (clay galls) no
interior da matriz arenosa (Figura 4.36B). A análise por
DRX identificou a presença de minerais como o quartzo,
illita, monazita, talco e subordinadamente caulinita, rutilo

e epidoto (Figura 4.37). A deposição desses arenitos tem
sido relacionada a ambiente fluvial (ROSSETTI; NETO,
2006; CUNHA; MELO; SILVA, 2007; CAPUTO, 2011; MENDES; TRUCKENBRODT; NOGUEIRA, 2012).
4.2 LEVANTAMENTO GEOQUÍMICO

No alvo de Monte Alegre, em amostras de solo, foram
obtidos teores de P variando entre 64 e 2785 ppm, conforme observado no sumário estatístico apresentado
na Tabela 4.1. Os valores mais significativos, acima de
757 ppm, valor médio obtido para este elemento na
crosta continental (WEDEPOHL, 1995), apresentam uma
tendência de distribuição de direção NE-SW, com teores
variando entre 796 e 2785 ppm (Figura 4.38).
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Figura 4.36 - Fotografias de afloramentos da Formação Alter do Chão. A) Cava composta por arenitos médios a grossos, variegados,
com estratificação cruzada acanalada de médio a grande porte (> 1,0 m), estação GA-35. B) Detalhe do afloramento anterior, contendo
clastos de argila (clay gall). Fonte: arquivo do projeto.

Figura 4.37 - Difratograma ilustrando a composição mineralógica da Formação Alter do Chão (GA-R-19), composta predominantemente
por quartzo (Qtz), illita (Ill), monazita (Mnz), talco (Tlc) e frações menores de caulinita (Kln) e rutilo (Rt).
Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 4.1 - Sumário estatístico de teores de P (ppm)
em amostras de solo.
P (ppm)
Total de Amostras

106

Valores válidos

102

Média

673,66

Desvio Padrão

483,88

Coeficiente de Variação

0,72

Mínimo

64,00

Q1

341,25

Mediana

591

Q3

835,25

Máximo

2785,00

Concentração na crosta*

757

* Wedepohl (1995)
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Em amostras de sedimentos de corrente, os teores de
P variam entre 135 e 1284 ppm, sendo aqueles mais significativos distribuídos também ao longo da direção NE-SW,
com destaque para o sudoeste do alvo (Figura 4.38).
No alvo de Monte Alegre, os maiores teores de
P2O5 registrados em rocha (4 a 23,8%) e os maiores
teores de P registrados em solo (796 a 2785 ppm) e
sedimentos de corrente (502 a 1284 ppm) associam-se ao Membro Urariá, ou na proximidade do contato
com o Membro Abacaxis, com destaque para o setor
sudoeste (Figura 4.39).
Na porção mais a nordeste, no limite da Formação
Oriximiná com a Formação Faro ocorre um ponto com
teor mais elevado de P no solo (1480 e 1845 ppm),
podendo estar relacionado a minerais fosfáticos de
origem supergênica.
No alvo de Monte Dourado, os teores de P em solo
variam entre 56 e 665 ppm, menores do que o valor

médio de 757 ppm obtido para este elemento na crosta
terrestre (WEDEPOHL, 1995), conforme observado no
sumário estatístico apresentado na Tabela 4.2. Os teores mais relevantes detectados no alvo (343-665 ppm)
distribuem-se nas porções leste e oeste/sudoeste, com
um ponto isolado na porção norte (Figura 4.40). Nas
amostras de sedimentos de corrente os teores de P
variam entre 25 a 742 ppm, sendo que os teores mais
relevantes no alvo (384 a 742 ppm) estão localizados na
porção sudoeste (Figura 4.40).
No alvo de Monte Dourado as ocorrências de fosfato (7,5 e 23,9%) encontram-se também associadas ao
Membro Urariá, porém, os teores de P em sedimentos
de corrente (598 a 742 ppm) e solo (539 a 665 ppm) são
menores se comparados aos de Monte Alegre (Figura
4.41). Nessa área, duas amostras de solo forneceram
teores mais elevados (353 a 665 ppm), tendo sido relacionadas ao Membro Abacaxis.

Figura 4.38 - Mapa de distribuição do P (ppm) obtido pela geoquímica de amostras de solo e de sedimentos de corrente
do alvo de Monte Alegre. Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 4.39 - Mapa geológico com a localização de amostras de rocha com teores anômalos de P2O5 (4 a 23,8%) e teores de P em
amostras de solo e sedimentos de corrente, predominantes no Membro Urariá (Alvo de Monte Alegre).
Fonte: baseado em Vasquez e Rosa-Costa (2008).

Tabela 4.2 - Sumário estatístico de teores de P (ppm) em amostras de solo.
P (PPM)
Total de Amostras

46

Valores válidos

46

Média

275,63

Desvio Padrão

132,30

Coeficiente de Variação

0,48

Mínimo

56,00

Q1

168,25

Mediana

251

Q3

349,75

Máximo

665,00

Concentração na crosta*

757

* Wedepohl (1995)
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Figura 4.40 - Mapa de distribuição de teores de P (ppm) obtidos pela geoquímica de amostras de solo e de sedimentos de corrente
do alvo de Monte Dourado. Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 4.41 - Mapa geológico com a localização de amostras de rocha com teores anômalos de P2O5 (7,5 e 23,9%) e teores de P em solo e
sedimentos de corrente, em domínio do Membro Urariá (alvo de Monte Dourado). Fonte: baseado em Vasquez e Rosa-Costa (2008).
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4.3 LEVANTAMENTO GEOFÍSICO

A partir das leituras com o gamaespectrômetro,
foram confeccionados mapas radiométricos dos canais
do tório (Th), urânio (U) e potássio (K).
Em Monte Alegre, o mapa radiométrico do canal do
tório (Th) revelou altas concentrações do elemento ao
longo do alvo, com destaque para o setor nordeste onde

as concentrações foram mais expressivas. Associada
aos resultados radiométricos de Th, é apresentada a
distribuição e teores das amostras de solo e sedimentos
de corrente coletados no alvo (Figura 4.42). Verifica-se
que as maiores concentrações de Th coincidem com
os maiores teores de P em solo. Contudo, amostras do
extremo leste e sudoeste do alvo, com maiores teores
de P registraram empobrecimento em Th.

Figura 4.42 - Mapa do canal do tório para o alvo de Monte Alegre e respectivos teores de P em solo e sedimentos de corrente.
Fonte: elaborado pelos autores.

O mapa radiométrico do canal do potássio (K) apresenta as maiores concentrações do elemento nos setores
central, nordeste e sudoeste do alvo de Monte Alegre,
com destaque para os setores nordeste e sudoeste.
Observa-se que nos setores nordeste e sudoeste as concentrações desse elemento são mais expressivas, porém
não há uma boa correlação entre os teores de K e P nas
amostras de solo e sedimentos de corrente (Figura 4.43).
O mapa radiométrico do canal do urânio (U) apresenta as maiores concentrações do elemento nos setores
central, extremo sudoeste e noroeste do Alvo de Monte
Alegre. Os maiores teores de P em solo e sedimentos
de corrente associam-se às concentrações de urânio
intermediárias a baixas, sendo que os teores baixos a
intermediários de P têm distribuição tanto em áreas

de alta e baixa concentrações de urânio, não existindo
correlação entre ambos (Figura 4.44).
No alvo de Monte Dourado, o mapa radiométrico do
canal de tório (Th) revelou que os maiores valores situam-se
nos setores centro-sudoeste e leste do alvo. Na Figura 4.45
apresenta-se a distribuição e teores de P nas amostras de
solo e sedimentos de corrente. Não foi observada correlação
entre o P com o Th. Os maiores teores de P detectados em
sedimentos de corrente (598 a 742 ppm), ocorrem tanto em
porções com maiores concentrações radiométricas de Th,
quanto em porções com concentrações mais baixas. Para
as amostras de solo também não foi observada correlação
entre os teores de P e as concentrações de Th. Em áreas
com mais baixo Th ocorrem tanto os teores mais altos de
P (343-665 ppm), quanto os mais baixos (56 a 251 ppm).
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Figura 4.43 - Mapa do canal do potássio para o alvo de Monte Alegre e respectivos teores de P em solo e sedimentos de corrente.
Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 4.44 - Mapa do canal do urânio para o alvo de Monte Alegre e respectivos teores de P em solo e sedimentos de corrente.
Fonte: elaborado pelos autores.
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O mapa radiométrico do canal do potássio (K)
apresenta as maiores concentrações do elemento
distribuídas nos setores leste e centro-oeste do alvo
(Figura 4.46). Os teores mais representativos de P
em solo (343-665 ppm) e sedimentos de corrente

(384-742 ppm) associam-se às concentrações de potássio intermediárias a baixas, sendo que os teores baixos
a intermediários de P têm distribuição tanto em áreas
de alta e baixa concentrações de K, não existindo boa
correlação entre ambos.

Figura 4.45 - Mapa radiométrico do canal do tório (Th) e distribuição de teores de P (ppm) em amostras de solo
e de sedimentos de corrente do alvo de Monte Dourado. Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 4.46 - : Mapa radiométrico do canal do potássio (K) e distribuição de teores de P (ppm) em amostras de solo
e de sedimentos de corrente do alvo de Monte Dourado. Fonte: elaborado pelos autores.
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No mapa radiométrico do canal do urânio (U) observa-se que as concentrações mais elevadas do elemento
ocorrem na porção noroeste e pontualmente na porção
leste do alvo (Figura 4.47). Os maiores teores de P em
solo (343-665 ppm) e sedimentos de corrente (598-742)
associam-se às concentrações intermediárias de urânio.

Observa-se que nos dois alvos, os resultados geofísicos
não mostraram boa correlação com os teores de P2O5 em
rocha e de P em solo e sedimentos de corrente, porém
nota-se que os teores mais elevados de K e Th coincidem
com os litotipos da Formação Barreirinha e os maiores
teores de urânio com o Membro Abacaxis dessa formação.

Figura 4.47 - Mapa radiométrico do canal do urânio (U) e distribuição de teores de P (ppm) em amostras de solo
e de sedimentos de corrente do alvo de Monte Dourado. Fonte: elaborado pelos autores.
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5 DISCUSSÕES

Nos alvos de Monte Alegre e Monte Dourado foram
reconhecidas rochas sedimentares pertencentes aos
grupos Urupadi (Formação Ererê) e Curuá (formações
Barreirinha e Oriximiná), a Formação Alter do Chão, além
do diabásio Penatecaua na forma de blocos (provavelmente relacionados a diques).
A Formação Ererê, unidade de topo do Grupo Urupadi, aflora apenas no alvo de Monte Alegre onde está
representada, principalmente, por siltitos intercalados
a folhelhos e/ou argilitos. Os pelitos exibem laminação
plano-paralela e ondulada centimétrica. O conteúdo em
palinomorfos possibilitou inferir uma idade Eifeliana/
Givetiana, reforçando os estudos de Daemon e Contreiras (1971). A deposição destas rochas possivelmente
está associada a um período transgressivo na base e a
um período regressivo em direção ao topo da sucessão
sedimentar (CUNHA, 2000; MATSUDA et al., 2010), similar
ao que se observa para o intervalo Eifeliano/Givetiano
na Bacia do Parnaíba (ABRAM; HOLZ, 2020). Na Bacia do
Parnaíba, as unidades do Eifeliano/Givetiano apresentam sucessões enriquecidas em fosfato, que ocorrem
principalmente sob a forma de concreções (associadas
a níveis concrecionários sideríticos) e nódulos glauconíticos, especialmente ao longo das zonas de máxima
inundação (ABRAM; HOLZ, 2020). Ao contrário do que
se observa na Bacia do Parnaíba, ao longo dos alvos
estudados no intervalo formado pela Formação Ererê,
não foram encontrados níveis enriquecidos em fosfato.
Entretanto, ocorrências de fosfato são observadas na
porção sul da Bacia do Amazonas relacionadas a esta
unidade como destacada no Projeto Sulfetos de Altamira
(MACAMBIRA et al., 1977). Tal fato, portanto, não exclui
a possibilidade da existência de fosforito nesta unidade
em outras sessões da Bacia do Amazonas.
O Grupo Curuá, por sua vez, é caracterizado por
espessos pacotes de folhelhos negros intercalados a
siltitos na sua porção basal e por arenitos finos no topo.
Nos alvos de Monte Alegre e Monte Dourado o grupo
é representado pelas formações Barreirinha e Oriximá,
base e topo, respectivamente. A Formação Barreirinha
reúne folhelhos negros, carbonosos e com conspícua
laminação plano-paralela, que imprime extrema fissilidade à rocha, e finos níveis sílticos acinzentados. Ambos
os litotipos integram o Membro Abacaxis. Em direção ao
topo da formação, verifica-se folhelhos sílticos, siltitos
e arenitos avermelhados de granulação fina, que internamente mostram estratificações cruzadas tangenciais

na base dos estratos. Estes correspondem ao Membro
Urariá. Em análise petrográfica foram identificados
minerais fosfáticos em concreções associadas a folhelhos sílticos da Formação Barreirinha, Membro Urariá,
possivelmente, precipitados autigenicamente quando em
sua forma mais primária, mas encontrados sob a forma
de apatita e fluorapatita. Ao microscópio petrográfico
não foi possível individualizar os minerais fosfáticos, estes
ocorrem, geralmente na forma de uma massa microcristalina marrom-acinzentada, associada a finíssimas
lamelas de illita, sericita e, por vezes, clorita, observados
apenas com o auxílio de MEV e DRX. Nas concreções, os
minerais como a glauconita e bertierina também podem
estar associados, identificados pelo MEV e DRX. Estes
minerais são normalmente relacionados a fosfatos precipitados na eodiagênese segundo Morad et al. (2000),
o que sugere uma origem eodiagenética original para
os minerais fosfáticos. O fósforo também ocorre sob a
forma de minerais como a florencita, interpretada como
resultante de processos de alteração intempérica.
Uma idade eofrasniana/mesofameniana está sendo
admitida para o Membro Abacaxis, ao qual associa-se a
um ambiente marinho transgressivo (DAEMON; CONTREIRAS, 1971), enquanto um ambiente marinho regressivo
tem sido postulado para o Membro Urariá (CAPUTO,
1984; CUNHA, MELO; SILVA, 2007), relacionada ao estágio do Fameniano. O Membro Abacaxis da Formação
Barreirinha constitui uma das mais expressivas unidades
geradoras de hidrocarbonetos da Bacia do Amazonas,
entretanto não são encontradas neste membro significante presença de fosfato. Portanto considera-se aqui
que as ocorrências de fosfato nos alvos estudados estão
relacionados principalmente ao intervalo Fameniano,
possivelmente relacionados a uma mudança de intervalos
mais transgressivos para intervalos mais progradacionais (mudança de tratos de sistema transgressivos para
tratos de sistema de nível alto, conforme descrito em
MATSUDA et al., 2010), o que não foi possível verificar
com as exposições observadas nos alvos.
A Formação Oriximiná está representada por arenitos
maciços e tabulares e seus afloramentos foram encontrados apenas no alvo de Monte Alegre. Já a Formação
Alter do Chão foi reconhecida apenas no alvo de Monte
Dourado. É constituída dominantemente por arenitos
rosados a avermelhados, por vezes variegados, de granulação grossa a média e com clastos subangulosos. Níveis
caulínicos esbranquiçados têm sido registrados, assim
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como clay galls no interior da matriz arenosa. A principal
estrutura sedimentar encontra registro nas estratificações cruzadas acanaladas de médio a grande porte (> 1,0
m), as quais têm sido descritas como relacionadas a um
ambiente fluvial (ROSSETTI; NETO, 2006; CUNHA; MELO;
SILVA, 2007; CAPUTO, 2011; MENDES; TRUCKENBROD;
NOGUEIRA, 2012, entre outros). Ambas as unidades não
apresentaram resultados para fosfato, conforme já esperado, visto que não representam ambientes favoráveis
a este tipo de acumulação.
No alvo de Monte Alegre, os maiores teores de P2O5
registrados em rocha (3,9 a 23,8%) e os maiores teores
de P registrados em solo (796 a 2785ppm) e sedimentos
de corrente (502 a 1284 ppm), associam-se efetivamente
ao conjunto identificado como pertencente ao Membro
Urariá, com destaque para o setor sudoeste. Na porção
mais a nordeste, no limite da Formação Oriximiná com
a Formação Monte Alegre ocorre uma anomalia positiva
de P no solo (1480 e 1845 ppm), mas sem correlação com
as ocorrências observadas, podendo estar relacionado
a minerais fosfáticos de origem supergênica.
No alvo de Monte Dourado as ocorrências de fosfato
(7,5 e 23,9%) encontram-se também associadas ao Membro Urariá, entretanto, os teores de P em sedimentos
de corrente (598 a 742 ppm) e solo (539 a 665 ppm)
são menores se comparados àqueles de Monte Alegre.
Duas amostras de solo forneceram teores mais elevados
(343 a 665 ppm) e foram relacionadas, neste trabalho,
ao Membro Abacaxis.
Os resultados obtidos com o gamaespectrômetro
(considerando especialmente o urânio) não mostraram
boa correlação com os teores de P2O5 em rocha e de P

em solo e sedimentos de corrente. Talvez a ausência de
correlação esteja relacionada a uma estrutura mineral
modificada de um minério francolítico (que normalmente
hospeda urânio em sua estrutura, JARVIS et al., 1994),
já que o mineral indicado pelo DRX é principalmente a
apatita e fluorapatita.
As concentrações de P2O5 em ambos os alvos Monte
Alegre e Monte Dourado ocorrem essencialmente em
concreções junto a folhelhos sílticos/siltitos e, secundariamente, em arenitos do Membro Urariá, topo da Formação
Barreirinha. Em Monte Dourado foram obtidos teores
anômalos de fosfato entre 7,5 e 23,9%. As concreções
mostram teores de P2O5 entre 3,9% e 23,9%, enquanto
que os folhelhos apresentam teores inferiores a 1%.
Correia Jr. et al. (2016), em pesquisa para fosfato na
borda norte da Bacia do Amazonas, detectaram teores
anômalos de 7,5 e 28,9% para argilitos intercalados a
folhelhos da Formação Barreirinhas, no município de
Alenquer e na área do domo de Monte Alegre, mais
ao norte. Na borda sul da bacia, os melhores teores
foram encontrados em folhelhos negros a cinza (3,3%
a 24,7%) na região de Itaituba. Na borda sul da bacia,
concreções fosfáticas/fosforíticas foram descritas apenas
em rochas da região sudoeste de Itaituba, por sua vez
associadas a zonas de icnofósseis do tipo Spirophyton em
folhelhos do Membro Urariá. Na área do Alvo de Monte
Alegre, ocorrências do icnofóssil haviam sido registradas
previamente por Pastana et al. (1978). Em virtude dos
resultados apresentados e comparando com os dados de
Correia Jr. et al. (2016), conclui-se que o Membro Urariá
é a unidade com maior potencial para mineralizações de
P2O5 no paleozoico da Bacia do Amazonas.
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6 CONCLUSÕES

- As informações obtidas pelas equipes de campo
em afloramentos dos alvos de Monte Alegre e Monte
Dourado revelaram consonância com os prévios informes estratigráficos da Bacia do Amazonas;
- O Membro Urariá, unidade de topo da Formação
Barreirinha, Grupo Curuá, revelou favorabilidade à
ocorrência de rochas fosfáticas e fosforitos. Teores de
P2O5 acima de 15% foram verificados no interior do
membro, principalmente em concreções fosforíticas
associadas a níveis de folhelhos sílticos, acinzentados;
- Os minerais fosfáticos autigênicos tais como a
apatita e fluorapatita, identificados a partir de petrografia, análises por Microscópio de Varredura Eletrônica
– MEV e Difratômetro de Raios-X – DRX, associam-se
às concreções fosforíticas, sendo responsáveis pelos
teores mais significativos de P2O5;

- As concreções fosforíticas/fosfáticas podem ter
sido geradas em uma fase inicial de diagênese, sob condições de mínimo aporte sedimentar e com formação
de carbonato fluorapatita-francolita. Com o avanço
do processo diagenético, formaram-se a apatita e fluorapatita a partir da alteração da francolita. Processos
supergênicos foram responsáveis pela formação da
florencita.
- Apesar dos alvos de Monte Alegre e de Monte
Dourado terem apontado para teores anômalos de
P2O5 (%) e P (ppm), os valores, ainda pontuais, não
permitem assegurar qualquer viabilidade econômica
para este bem mineral, tratando-se de uma fase inicial
de pesquisa e de investigação do potencial para o fosfato em rochas sedimentares da Bacia do Amazonas,
necessitando de continuidade nas pesquisas.
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Nº 10 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Passo do
Salsinho - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 11 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Marmeleiro - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 12 - Map of Gold Production and Reserves of Brazil (1:7.000.000 Scale), 2000
Nº 13 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Cambaizinho - Rio Grande do Sul, 2001.
Nº 14 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Passo
do Ivo - Rio Grande do Sul, 2001.
Nº 15 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Batovi –
Rio Grande do Sul, 2001.
Nº 16 - Projeto Metalogenia da Província Aurífera Juruena-Teles Pires, Mato Grosso – Goiânia, 2008.
Nº 17 - Metalogenia do Distrito Aurífero do Rio Juma, Nova Aripuanã, Manaus, 2010.
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SÉRIE INSUMOS MINERAIS PARA AGRICULTURA
Nº 01 - Mapa Síntese do Setor de Fertilizantes Minerais (NPK) no Brasil (Escala 1:7.000.000), 1997.
Nº 02 - Fosfato da Serra da Bodoquena - Mato Grosso do Sul, 2000.
Nº 03 - Estudo do Mercado de Calcário para Fins Agrícolas no Estado de Pernambuco, 2000.
Nº 04 - Mapa de Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais nos Estados de Pernambuco, Alagoas,
Paraíba e Rio Grande do Norte, 2001.
Nº 05 - Estudo dos Níveis de Necessidade de Calcário nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio
Grande do Norte, 2001.
Nº 06 - Síntese das Necessidades de Calcário para os Solos dos Estados da Bahia e Sergipe, 2001.
Nº 07 - Mapa de Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais de Rondônia, 2001.
Nº 08 - Mapas de Insumos Minerais para Agricultura nos Estados de Amazonas e Roraima, 2001.
Nº 09 - Mapa-Síntese de Jazimentos Minerais Carbonatados dos Estados da Bahia e Sergipe, 2001.
Nº 10 - Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais nos Estados do Pará e Amapá, 2001.
Nº 11 - Síntese dos Jazimentos, Áreas Potenciais e Mercado de Insumos Minerais para Agricultura no Estado
da Bahia, 2001.
Nº 12 - Avaliação de Rochas Calcárias e Fosfatadas para Insumos Agrícolas do Estado de Mato Grosso, 2008.
Nº 13 - Projeto Fosfato Brasil – Parte I, Salvador, 2011.
Nº 14 - Projeto Fosfato Brasil - Estado de Mato Grosso – Áreas Araras/Serra do Caeté e Planalto da Serra, 2011.
Nº 15 - Projeto Mineralizações Associadas à Plataforma Bambuí no Sudeste do Estado do Tocantins (TO) Goiânia, 2012.
Nº 16 - Rochas Carbonáticas do Estado de Rondônia, Porto Velho, 2015.
Nº 17 - Projeto Fosfato Brasil - Parte II, Salvador, 2016.
Nº 18 - Geoquímica Orientativa para Pesquisa de Fosfato no Brasil, Salvador, 2016.
Nº 19 - Projeto Agrominerais da Região de Irecê -Jaguarari, Salvador, 2016.
Nº 20 - Projeto Fosfato Brasil - Parte III - Bacia dos Parecis, Manaus, 2017.
Nº 21 - Avaliação do Potencial do Fosfato no Brasil - Fase III: Bacia Sergipe-Alagoas, Sub-bacia Sergipe,
Recife, 2017.
Nº 22 - Avaliação do Potencial do Fosfato no Brasil - Fase III: Centro-leste de Santa Catarina, Salvador, 2018.
Nº 23 - Avaliação do Potencial do Potássio no Brasil: Bacia do Amazonas, setor centro-oeste, Estados do
Amazonas e Pará, Manaus, 2020.
Nº 24 - Investigação de Anomalias Geofísicas no Escudo Sul-Rio-Grandense com Enfoque em Insumos
Agrícolas, Porto Alegre, 2020.
Nº 25 - Avaliação do Potencial de Fosfato no Brasil – Áreas: Monte Alegre (PA) e Monte Dourado (PA),
Borda Norte da Bacia do Amazonas, Belém, 2020.
SÉRIE PEDRAS PRECIOSAS
Nº 01 - Mapa Gemológico da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, 1997.
Nº 02 - Mapa Gemológico da Região Lajeado/Soledade/Salto do Jacuí - Rio Grande do Sul, 1998
Nº 03 - Mapa Gemológico da Região de Ametista do Sul - Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 04 - Recursos Gemológicos dos Estados do Piauí e Maranhão, 1998.
Nº 05 - Mapa Gemológico do Estado do Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 06 - Mapa Gemológico do Estado de Santa Catarina, 2000.
Nº 07 - Aspectos da Geologia dos Pólos Diamantíferos de Rondônia e Mato Grosso - O Fórum de Juína Projeto Diamante, Goiânia, 2010.
Nº 08 - Projeto Avaliação dos Depósitos de Opalas de Pedro II – Estado do Piauí, Teresina, 2015.
Nº 09 - Aluviões Diamantíferos da Foz dos Rios Jequitinhonha e Pardo - Fase I - Estado da Bahia, Salvador, 2015.
Nº 10 - Áreas Kimberlíticas e Diamantíferas do Estado de Minas Gerais, Brasília, 2017.
Nº 11 - Áreas Kimberlíticas e Diamantíferas do Estado de Rondônia, Brasília, 2017.
Nº 12 - Áreas Kimberlíticas e Diamantíferas do Estado do Mato Grosso, Brasília, 2017.
Nº 13 - Áreas Kimberlíticas e Diamantíferas do Estado da Bahia, Brasília, 2017.
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SÉRIE OPORTUNIDADES MINERAIS – EXAME ATUALIZADO DE PROJETO
Nº 01 - Níquel de Santa Fé - Estado de Goiás, 2000.
Nº 02 - Níquel do Morro do Engenho - Estado de Goiás, 2000.
Nº 03 - Cobre de Bom Jardim - Estado de Goiás, 2000.
Nº 04 - Ouro no Vale do Ribeira - Estado de São Paulo, 1996.
Nº 05 - Chumbo de Nova Redenção - Estado da Bahia, 2001.
Nº 06 - Turfa de Caçapava - Estado de São Paulo, 1996.
Nº 08 - Ouro de Natividade - Estado do Tocantins, 2000.
Nº 09 - Gipsita do Rio Cupari - Estado do Pará, 2001.
Nº 10 - Zinco, Chumbo e Cobre de Palmeirópolis - Estado de Tocantins, 2000.
Nº 11 - Fosfato de Miriri - Estados de Pernambuco e Paraíba, 2001.
Nº 12 - Turfa da Região de Itapuã - Estado do Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 13 - Turfa de Águas Claras - Estado do Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 14 - Turfa nos Estados de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, 2001.
Nº 15 - Nióbio de Uaupés - Estado do Amazonas, 1997.
Nº 16 - Diamante do Rio Maú - Estado da Roraima, 1997.
Nº 18 - Turfa de Santo Amaro das Brotas - Estado de Sergipe, 1997.
Nº 19 - Diamante de Santo Inácio - Estado da Bahia, 2001.
Nº 21 - Carvão nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1997.
Nº 22 - Coal in the States of Rio Grande do Sul and Santa Catarina, 2000.
Nº 23 - Kaolin Exploration in the Capim River Region - State of Pará - Executive Summary, 2000.
Nº 24 - Turfa de São José dos Campos - Estado de São Paulo, 2002.
Nº 25 - Lead in Nova Redenção - Bahia State, Brazil, 2001.
SÉRIE DIVERSOS
Nº 01 - Informe de Recursos Minerais - Diretrizes e Especificações - Rio de Janeiro, 1997.
Nº 02 - Argilas Nobres e Zeolitas na Bacia do Parnaíba - Belém, 1997.
Nº 03 - Rochas Ornamentais de Pernambuco - Folha Belém do São Francisco - Escala 1:250.000 - Recife, 2000.
Nº 04 - Substâncias Minerais para Construção Civil na Região Metropolitana de Salvador e Adjacências Salvador, 2001.
SÉRIE RECURSOS MINERAIS MARINHOS
Nº 01 – Potencialidade dos Granulados Marinhos da Plataforma Continental Leste do Ceará - Recife, 2007.
SÉRIE ROCHAS E MINERAIS INDUSTRIAIS
Nº 01 - Projeto Materiais de Construção na Área Manacapuru-Iranduba-Manaus-Careiro (Domínio Baixo Solimões) - Manaus, 2007.
Nº 02 - Materiais de Construção Civil na região Metropolitana de Salvador - Salvador, 2008.
Nº 03 - Projeto Materiais de Construção no Domínio Médio Amazonas - Manaus, 2008.
Nº 04 - Projeto Rochas Ornamentais de Roraima - Manaus, 2009.
Nº 05 - Projeto Argilas da Bacia Pimenta Bueno - Porto Velho, 2010.
Nº 06 - Projeto Quartzo Industrial Dueré-Cristalândia - Goiânia, 2010.
Nº 07 - Materiais de Construção Civil na região Metropolitana de Aracaju - Salvador, 2011.
Nº 08 - Rochas Ornamentais no Noroeste do Estado do Espírito Santo - Rio de Janeiro, 2012.
Nº 09 - Projeto Insumos Minerais para a Construção Civil na Região Metropolitana do Recife - Recife, 2012.
Nº 10 - Materiais de Construção Civil da Folha Porto Velho - Porto Velho, 2013.
Nº 11 - Polo Cerâmico de Santa Gertrudes – São Paulo, 2014.
Nº 12 - Projeto Materiais de Construção Civil na Região Metropolitana de Natal - Recife, 2015.
Nº 13 - Materiais de Construção Civil para Vitória da Conquista, Itabuna-Ilhéus e Feira de Santana - Salvador, 2015.
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Nº 14 - Projeto Materiais de Construção da Região de Marabá e Eldorado dos Carajás - Belém, 2015.
Nº 15 - Panorama do Setor de Rochas Ornamentais do Estado de Rondônia - Porto Velho, 2015
Nº 16 - Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Goiânia - Goiânia, 2015
Nº 17 - Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Porto Alegre - Porto Alegre, 2016
Nº 18 - Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Fortaleza - Fortaleza, 2016
Nº 19 - Projeto Materiais de Construção Civil da Região da Grande Florianópolis - Porto Alegre, 2016
Nº 20 - Projeto materiais de construção da região de Macapá - Estado do Amapá - Belém, 2016.
Nº 21 - Projeto Materiais De Construção da Região Metropolitana de Curitiba - Estado do Paraná, 2016.
Nº 22 - Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de São Luís e Entorno - Estado do Maranhão, 2017.
Nº 23 - Panorama do Segmento de Rochas Ornamentais do Estado da Bahia, Salvador, 2019
Nº 24 - Materiais de Construção da Região Metropolitana de São Paulo - Estado de São Paulo, São Paulo, 2019.
Nº 25 - Gipsita no sudoeste da Bacia sedimentar do Araripe - Estado de Pernambuco, Recife, 2019.
Nº 26 - Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Estado de Minas Gerais,
Belo Horizonte, 2020.
Nº 27 - Mapa de Potencialidades para Rochas Ornamentais do Estado do Rio Grande do Norte, Natal, 2020.
Nº 28 - Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Palmas - Estado do Tocantins, Goiânia, 2020.
Nº 29 - Estudo dos granitoides da região nordeste do Pará para produção de brita - Estado do Pará, Belém, 2020.
Nº 30 - Areia e seixo na região de Ourém-Capitão Poço, nordeste do Pará - Estado do Pará, Belém, 2020.
SÉRIE METAIS - INFORMES GERAIS
Nº 01 - Projeto BANEO - Bacia do Camaquã - Metalogenia das Bacias Neoproterozóico-eopaleozóicas do Sul
do Brasil, Porto Alegre, 2008
Nº 02 - Mapeamento Geoquímico do Quadrilátero Ferrífero e seu Entorno - MG – Rio de Janeiro, 2014.
Nº 03 - Projeto BANEO – Bacias do Itajaí, de Campo Alegre e Corupá - Metalogenia das Bacias Neoproterozoico
-eopaleozoicas do Sul do Brasil, Porto Alegre, 2015
SÉRIE PROVÍNCIAS MINERAIS DO BRASIL
Nº 01 - Áreas de Relevante Interesse Mineral – ARIM, Brasília, 2015
Nº 02 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Tróia-Pedra Branca, Estado do Ceará, Fortaleza, 2015
Nº 03 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Sudeste do Tapajós, Estado do Pará, Brasília, 2015.
Nº 04 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Província Aurífera Juruena-Teles Pires-Aripuanã - Geologia e Recursos Minerais da Folha Ilha Porto Escondido - SC.21-V-C-III, Brasília, 2015.
Nº 05 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Distrito Zincífero de Vazante - MG, Brasília,2015.
Nº 06 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Rochas Alcalinas da Porção Meridional
do Cinturão Ribeira. Estados de São Paulo e Paraná, Brasília, 2015.
Nº 07 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Sudeste de Rondônia, Brasília, 2016.
Nº 08 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Seridó-Leste, extremo nordeste da Província
Borborema (RN-PB), Brasília, 2016.
Nº 09 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Porção sul da Bacia do Paraná, RS, 2017
Nº 10 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Eldorado do Juma, Estado do Amazonas, AM, 2017
Nº 11 - Áreas de Relevante Interesse Mineral: Cinturão Gurupi, Estados do Pará e Maranhão, Brasília, 2017.
Nº 12 - Áreas de Relevante Interesse Mineral: Reserva Nacional do Cobre e Associados, Estados do Pará e
Amapá, Belém, 2017.
Nº 13 - Áreas de Relevante Interesse Mineral - Vale do Ribeira: Mineralizações Polimetálicas
(Pb, Ag, Zn, Cu e Au - “Tipo Panelas”) em zonas de cisalhamento Rúptil, Cinturão Ribeira Meridional, SP-PR,
São Paulo, 2017.
Nº 14 - Área de Relevante Interesse Mineral - ARIM: Distrito Mineral de Paracatu-Unaí (Zn-Pb-Cu), MG, 2018
Nº 15 - Área de Relevante Interesse Mineral - Integração Geológica-Geofísica e Recursos Minerais do Cráton
Luis Alves, RS, 2018.
Nº 16 - Áreas de Relevante Interesse Mineral - Província Mineral de Carajás, PA: Estratigrafia e análise do Minério de Mn de Carajás - áreas Azul, Sereno, Buritirama e Antônio Vicente, PA, 2018.
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Nº 17 - Áreas de Relevante Interesse Mineral - Troia-Pedra Branca - Geologia e mineralização aurífera da sequência metavulcanossedimentar da Serra das Pipocas, Maciço de Troia, Ceará, Estado do Ceará, CE, 2018
Nº 18 - Áreas de Relevante Interesse Mineral - Reavaliação da Província Estanífera de Rondônia, RO, 2019.
Nº 19 - Áreas de relevante interesse mineral - Evolução Crustal e Metalogenia da Faixa Nova Brasilândia, RO, 2019.
Nº 20 - Áreas de Relevante Interesse Mineral - Batólito Pelotas-Terreno Tijucas, Estado do Rio Grande do Sul, 2019.
Nº 21 - Áreas de Relevante Interesse Mineral - Vale do Ribeira: mineralizações polimetálicas (Pb-Zn-Ag-Cu-Ba)
associadas a Formação Perau, Cinturão Ribeira Meridional, Estado do Paraná, São Paulo, 2019.
Nº 22 - Áreas de relevante interesse mineral - Evolução crustal e metalogenia da Província Mineral JuruenaTeles-Pires, MT, Goiânia, 2019.
Nº 23 - Áreas de relevante interesse mineral - Projeto evolução crustal e metalogenia da Faixa Brasília setor
centro-norte, GO-TO, Goiânia, 2019
Nº 24 - Avaliação do Potencial Mineral do NW do Ceará, CE, Fortaleza, 2019.
Nº 25 - Avaliação do Potencial Mineral das faixas Marginais da borda NW do Craton do São Francisco (Área
Riacho do Pontal), PI, Teresina, 2019.
Nº 26 - Avaliação do Potencial Mineral das faixas Marginais da borda NW do Craton do São Francisco (Área
Rio Preto), PI, Teresina, 2019.
Nº 27 - Áreas de Relevante Interesse Mineral - Avaliação do Potencial Mineral do Vale do Ribeira (Área Castro),
SP, São Paulo, 2019.
Nº 28 - Evolução crustal e Metalogenia da região de Aripuanã, MT, Goiânia, 2020.
Nº 29 - Modelo Prospectivo para Ametista e Ágata na Fronteira Sudoeste do Rio Grande do Sul, RS, Porto
Alegre, 2020.
Nº 30 - Reavaliação das sequências metavulcanossedimentares a Sudoeste do Quadrilátero Ferrífero (SVS),
Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020.
SÉRIE MINERAIS ESTRATÉGICOS
Nº 01 - Diretrizes para Avaliação do Potencial do Potássio, Fosfato, Terras Raras e Lítio no Brasil, Brasília, 2015.
Nº 02 - Avaliação do Potencial de Terras Raras no Brasil, Brasília, 2015.
Nº 03 - Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil - Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas
Gerais, Brasília, 2016.
Nº 04 - Projeto Avaliação do Potencial de Terras Raras No Brasil - Área Morro dos Seis Lagos, Noroeste do
Amazonas, Brasília, 2019.
Nº 05 - Projeto Avaliação do Potencial da Grafita no Brasil - Fase I, São Paulo, 2020.
SÉRIE GEOQUÍMICA PROSPECTIVA
Nº 01 - Informe Geoquímico Bacia do Araripe, Estados de Pernambuco, Piauí e Ceará, Recife, 2018.
Nº 02 - Informe Geoquímico das Folhas Quixadá-Itapiúna, Estado do Ceará, Fortaleza, 2020.
SÉRIE MAPEAMENTO GEOQUÍMICO
Nº 01 - Levantamento geoquímico do Escudo do Rio Grande do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.

O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM E OS OBJETIVOS
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS
Em setembro de 2015 líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York,
e formularam um conjunto de objetivos e metas universais com intuito de garantir
o desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental.
Esta ação resultou na Agenda 2030, a qual contém um conjunto de 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável - ODS.
A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a
prosperidade. Busca fortalecer a paz universal, e considera que a erradicação da
pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio global, e um
requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.
Os 17 ODS incluem uma ambiciosa lista 169 metas para todos os países e todas as
partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, a serem cumpridas até 2030.

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

