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RESUMO.

A parte superior dos carbor.atos da Formação Jandaíra

(Turoniano-Maastrichtiano) da Bacia Potiguar-RN apresenta um

marco radioativo de ocorrência regional, cuja espessura, na

área estudada, varia de 3 a 20 m. Este marco foi definido atra-

vés de perfis de raios-gama que detectaram valores de radioati-

vidade de até 470 UAPI (American Petroleum Institute Unit),

contra um "background" característico para rochas carbonáticas

da Formação Jandaíra em torno de 20 UAPI.

Foram realizadas análises petrográficas, mineralógi-

cas, geoquímicas e paleontológicas detalhadas de amostras de

calha retiradas de 23 poços de petróleo distribuídos numa área

de cerca de 3.500 km2 . Estas análises indicaram que os carbona-

tos presentes no marco radioativo constituem-se de packstones a

•udstones bioclãsticos, compostos principalmente por foraminí-

feros planctõnicos e bentônicos de águas relativamente profun-

das.

Datado por métodos paleontológicos, o marco radioati-

vo corresponde da parte média â final da idade campaniana. A

deposição do sedimento constituinte do marco está relacionada a

umas das fases transgressivas daquela idade, observada mundial-

mente pela curva de variação do nível do mar de Vail (in Haq,

1987).

Quatro microfácies carbonáticas foram identificadas

na seqüência onde ocorre o marco radioativo: (a) duas fácies

sotopostas ao marco, características de ambientes de águas re-

lativamente rasas e agitadas e compostas predominantamente por

algas verdes, milíolídeos e pelóides, sendo grainstones as ro-

chas predominantes; (b) uma microfácies sobreposta ao marco,
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contendo calcisferulideos e raros foraminiferos planctônicos e

bentônicos, senão mudstones as rochas predominantes, e (c) a

fácies correspondente ao marco, contendo grande variedade de

bioclastos, compostos principalmente por foraminíferos planctô-

nicos e bentônicos, equinóides, ostracodas, pelecípodes e gas-

trópodes, sendo packstones e wackestones as rochas predominan-

tes.

A microfácies correspondente ao marco radioativo

apresenta altos teores de fosfato que ocorrem na forma de apa-

tita (fosfato de cálcio), sendo que quatro espécies de apatitas

colofõrmicas (granulometria menor que 2 micra) foram identifi-

cadas: flúor-apatita, carbonato-flúor-apatita, carbonato-apati-

ta e hidroxi-apatita.

O fosfato ocorre substituindo a matriz micro-crista-

lina de carbonatos (micrita), substituindo bioclastos e preen-

chendo câmaras de fósseis, em forma de oólitos, intraclastos e

péletes.

As análises químicas da amostra, com maior percentual

de P2O5, demonstraram que a mesma também está enriquecida em

alguns elementos tais como U, F, como também nos elementos As,

Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, S, Se, V, Y, Yb, Zn e em todos os 11 ele-

mentos de terras raras, indicando, assim, que a presença do

elemento urânio com teores relativamente altos, associada aos

fosfatos, é a principal causadora da anomalia radioativa.

A deposição de altos teores de fosfato correspondente

ao marco radioativo é interpretada como decorrente de fenômeno

de ressurgência, causado por correntes oceânicas que circulavam

no estreito formado entre os continentes africano e sul-ameri-

cano, após a fase "rift", durante a idade campaniana.
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O marco radioativo representa uma seção submarina

condensada " hardground ", formada sobre uma plataforma carbo-

nática rasa.
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ABSTRACT.

The Jandaira Formation (Turonian/Maastrichtian - Po-

tiguar Basin, Brazil) presents an anomalous radioactive marker

in the upper part of its carbonatic section. This marker of

3-20 m in thickness, comprises an area of about 3500 Kir? and

shows a radioactivity of 470 UAPI, against a background of 20

UAPI on the Gamma Ray Log.

In the effort of caracterizing this marker, petrolo-

gical, mineralogical, geochemical and paleontological, analyses

were made in ditch samples of selected 23 wells.

This marker is composed by bioclastics packstones to

mudstones, mainly constituted of planctonic and bentonic fo-

rams, deposited in relatively deep waters.

Pour coloform apatites were identified: fluor-apati-

te, carbonate-fluor-apatite, carbonate-apatite and hidroxi-apa-

tite. The phosphate replaces microcrystaline carbonate matrix

(micrite) and bioclasts, intraclasts, pellets and fills fossil

chambers and oolites.

Chemical analysis of the P2O5 richest samples, the

ones show that they are also enriched on U, F, As, Cr, Cu, Mo,

Ni, Pb, S, Se, V, Y, Yb and on all rare-earth elements.

The origin of the radioactive anomaly is due to the

presence of sedimentary phosphates (phosphorite) made-up of

uraniferous coloform apatite. Others elements that emit natural

radioactivity, like K and Th, were not found. ,

The phosphorite layer was deposited in relatively de-

ep water over a high-ovely shallow marine carbonate shelf (Mid-

dle to Late Campanian) and can be correlated to a transgressive

stage of the sea-level change curve ( Vail's curve ) presented
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by Haq et ai. (1987).

The phosphate acumulation is considered a response to

an upwelling phenomenon, caused by circulating currents in the

newly-born Atlantic Ocean, between Africa and South America,

which cause high productivity and deposition.

This radioactive marker represents a condensed subma-

rine section ( hardground ), formed upon a shallow carbonatic

plataform.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO B OBJETIVOS.

Desde as primeiras manifestações das ocorrências de

hidrocarbonetos em rochas sedimentares, diferentes tipos de

"ferramentas" têm sido utilizadas para registrar as proprieda-

des físico-químicas na avaliação das formações rochosas. Dentre

as "ferramentas" mais utilizadas, podemos destacar, entre ou-

tras, raios-gama (RG), potencial espontâneo (SP), resistividade

(RES), etc.

O perfil de raios-gama é obtido pelo registro da

emissão espontânea da radiação gama por parte de alguns elemen-

tos químicos radioativos, tais como U, K e Th, devido à exces-

siva carga de energia contida em seus núcleos. Esta radiação é

detectada por aparelho especializado durante a perfilagem de

poços. Teores anômalos dos elementos químicos acima citados,

normalmente associados às rochas hospedeiras, contendo alto

percentual de argilo-minerais, matéria orgânica ou mesmo em ro-

chas fosfatadas cujo constituinte principal é a apatita, geram

uma deflexão positiva em perfil de raios-gama. Quando esta ano-

malia é bastante consistente e ocorre em uma área extensa e na

mesma posição estratigrafica, pode constituir-se em um marco de

correlação (no caso, um marco radioativo), com possível caráter

crono-estratigráfico.

A parte superior das rochas carbonáticas da Formação

Jandaíra, Bacia Potiguar-RN, apresenta uma anomalia radioativa

bastante destacada, que vem sendo utilizada pelos técnicos da

Petrobrás como excelente marco de correlação estratigrafica e

também para definir o topo da referida formação.
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Apesar da ampla utilização do marco radioativo nos

trabalhos de correlação estratigráfica, este marco nunca foi

caracterizado e nunca foram definidas as causas de tal anomalia

radioativa. Este trabalho tem como objetivo principal caracte-

rizar o marco radioativo da parte superior da Formação Jandaí-

raf através de estudos petrográficos-mineralógicos e geoquími-

cos detalhados. Além disso pretende tecer considerações sobre o

modelo evolutivo do marco, seu significado paleoambiental, e

definir seu posicionamento na coluna de tempo geológico.



CAPITULO 2 - METODOLOGIA DE TRABALHO.

Com a finalidade de investigar a distribuição do mar-

co radioativo existente na parte superior das rochas carbonáti-

cas da Formação Jandaíra, foram analisados perfis de raios-gama

de 330 furos de sonda para poços de petróleo da parte emersa e

submersa da Bacia Potiguar. Destes, 50 poços apresentaram valo-

res da unidade API-RG (unidade que mede radiação gama padroni-

zada pela American Petroleun Institute) relativamente elevados,

caracterizando, nos mesmos, o marco radioativo. Foram selecio-

nados para estudos detalhados 45 poços que tinham amostras de

calha disponíveis.

A ausência de testemunhos fez com que as investiga-

ções objetivando a caraterização petrográfica, mineralógica,

química e paleontologica do marco radioativo fossem baseadas

nos estudos de amostras de calha. Essas amostras, pesando entre

100 a 400 gramas, estão acondicionadas em embalagem de pano,

tendo sido coletadas em intervalos de 3 a 9 metros.

Para a delimitação do marco radioativo, inicialmente

detectado nos perfis gama-densímetro, foram coletadas amostras

de calha em intervalos desde cerca de 50 metros acima do marco

radioativo, até 50 metros abaixo do mesmo.

A detecção da radioatividade, em um total de 320

amostras, foi feita através do aparelho gama-densímetrc "core-

gama", Simplec modelo 1306, disponível no Centro de Pesquisa da

Petrobrás (CENPES), que registra a radiação gama emitida espon-

taneamente por determinados elementos radioativos, tais como U,

K e Th. A exposição para detecção da radiação gama para cada

amostra foi de aproximadamente 1,5 minuto. Este mesmo intervalo

de tempo foi dado ao aparelho, para que este retornasse às con-

03
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dições normais (sem a amostra) antes da análise da próxima

amostra.

Após a verificação dos registros dos perfis gama-

densimetro de todos os poços, foram separadas as amostras que

obtiveram os mais altos índices de radiação. Estas amostras e

mais as amostras das respectivas rochas sotopostas e sobrepos-

tas, totalizando 132 amostras de 26 poços, foram objeto de es-

tudos detalhados.

Tal estudo iniciou-se com a identificação petrográfi-

ca-mineralõgica e faciológica em estereomicroscopio (lupa bino-

cular) (Apêndice 01), passando-se em seguida para estudo mais

detalhado dos elementos acima citados, a partir de 111 lâminas

petrográficas de rochas correspondentes ao marco radioativo e

adjacentes ao mesmo, de 23 poços (Apêndice 02). As lâminas pe-

trográficas, acima citadas, foram confeccionadas com fragmentos

de calha de granulometria entre 1 a 3mm, em seguida impregnadas

em resinas e posteriormente preparadas até atingir uma espessu-

ra aproximada de 30 micra.

Com o objetivo de datar o marco radioativo, definir

seu posicionamento estratigráfico na Formação Jandaíra e estu-

dar os principais fósseis nele presente, 91 amostras de 17 po-

ços foram preparadas para análises paleontológicas (Apêndice

03).

Os métodos abaixo também foram empregados para a

identificação e confirmação dos minerais constituintes das

amostras e também para verificar quais são os minerais associa-

dos aos elementos causadores da radioatividade:

- Difratometria de raio-x (DRX) - Foi utilizado o

aparelho da marca Rigaku, modelo F.u-200, com radiação de cobre

(CuKcc ) disponível no CENPES/PETRORRÂS, para identificação dos
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minerais principais e secundários em rocha total, tendo sido

analisadas 48 amostras de 16 poços (Apêndice 04). Estas amos-

tras foram previamente trituradas em moinho e gral de ágata,

para atingir a granulometria aproximada de 0.053mm de diâmetro.

A caracterização dos minerais de argilas, em 28 amostras de 8

poços, foi realizada a partir de difratogramas de lâmina orien-

tada da fração granulométrica inferior a 2 micra, com prepara-

ção normal, glicolada e aquecida até cerca de 490 °C, durante 4

horas (Apêndice 05).

- Espectrometria de raios infra-vermelho - Utilizou-

se este método com a finalidade de confirmar e identificar os

minerais presentes em 19 amostras de 9 poços (Apêndice 06). Pa-

ra isso foi utilizado um espectrofotometro, da marca Perkin-El-

mer modelo 283-b, disponível no CENPES/PETROBRÃS, que registra

automaticamente as freqüências das vibrações dos átomos e molé-

culas, correspondentes às absorções por parte das substâncias

investigadas durante 12 minutos. Tomou-se para análises 0.5 mi-

ligramas de amostra, trituradas em moinho e gral de ágata, até

atingir a granulometria de cerca de 0.044 mm de diâmetro e em

seguida adicionadas em 300 miligramas de KBr (brometo de potás-

sio) que serviu de suporte para agregar e consolidar a amostra

a ser investigada. Por compressão, foi preparada pequena pasti-

lha de aproximadamente 0,5 cm de diâmetro e em seguida levada

ao aparelho para registro. A faixa de detecção do espectrograma

teve freqüências variando de 4000 a 200 cm"1 , o que corresponde

às bandas dos principais minerais presentes na amostra.

- Microscópio Eletrônico de varredura (MEV) - Foi

utilizado aparelho da marca Hitachi-HSM, disponível no CEN-

PES/PETROBRÃS, para observar a mineralização das partes inter-

nas dos fósseis, principalmente de foraminíferos. Para isso foi
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feita uma seção polida de fragmentos de calha, devidamente se-

lecionados da amostra de cerca de 243 metros de profundidade do

poço 3-PML-2-RN, que registrou o mais alto índice de radiação.

Também foram realizados estudos em detalhe de partículas mine-

ralizadas de 8 amostras de 5 poços (Apêndice 07), as quais

apresentaram os melhores resultados na detecção em gama-densí-

metro e que permitiram a caracterização da estrutura e morfolo-

gia dos minerais contidos nas rochas do marco radioativo.

Para a confirmação da emissão radioativa nas melhores

amostras do marco radioativo, foi empregado o método de auto-

radiograf ia em 5 amostras de 5 poços (Apêndice 08). Fragmentos

das amostras de calha, que obtiveram os registros mais altos de

radiação observados no aparelho gama-densímetro, foram prepara-

dos em resina, do tamanho da seção polida, colocados em contato

direto com filme kodak preto e branco 400 ASA e deixados em ex-

posição em câmara escura durante 30 dias.

Com a finalidade de identificar os minerais radioati-

vos, por meio da determinação das propriedades fluorescentes

das amostras, foram utilizadas fontes de radiação ultravioleta

"mineralight" de ondas curtas (2537 Angstron) e longas (3360

Angstron) em 10 amostras de 7 poços, devidamente escolhidas en-

tre as que tiveram os melhores registros no aparelho gama-den-

símetro (Apêndice 09).

A fim de se detectar os elementos químicos causadores

da anomalia radioativa e outros elementos químicos contidos nas

rochas do marco, foram feitas análises químicas das amostras de

calha do marco radioativo e das seções imediatamente sotoposta

e sobreposta. As análises foram executadas em diversos labora-

tórios, e diferentes métodos foram empregados para esta detec-

ção. Para isso foram tratadas 20 amostras disponíveis de 9 po-
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ços, onde os seguintes elementos foram analisados: 12 elementos

maiores (P2O5 - (Apêndice 10), õxidos - (Apêndice 11) e carbono

orgânico total - COT - (Apêndice 12)), 11 elementos de terras

raras - (Apêndice 13) e 31 elementos menores - (Apêndices 14 e

15).



CAPÍTULO 3 - GEOLOGIA REGIONAL DA BACIA POTIGUAR.

3.1 - LOCALIZAÇÃO DA BACIA POTIGUAR.

A Bacia Potiguar situa-se no extremo nordeste do Bra-

sil. Ocupa a metade norte do estado do Rio Grande do Norte e a

parte nordeste do estado do Ceará, entre os paralelos 4° 20* e

5° 40' sul e os meridianos 35° 00' e 38° 30' oeste (Figura 01).

A parte terrestre ocupa uma área aproximada de 23500 km2 e sua

plataforma continental, considerando o limite da cota batimé-

trica de 200 m (limite operacional), uma área aproximada de

21500 km2, totalizando cerca de 45000 km2 .

A bacia está delimitada ao sul e oeste pelo embasa-

mento cristalino, a noroeste pelo Alto de Fortaleza, que separa

a Bacia Potiguar da Bacia do Ceará, e ao norte, nordeste e les-

te pela cota batimétrica de 200m (limite operacional).

3.2 - TRABALHOS ANTERIORES.

Muitos pesquisadores têm se dedicado aos estudos dos

problemas geológicos da Bacia Potiguar. Os primeiros trabalhos,

como o de Burlamaqui (1855 in Sampaio & Schaller, 1968) e o de

Write (1887 in Sampaio & Schaller, 1968), datam da segunda me-

tade do século passado. A partir da década de 40, quando ini-

ciou-se um maior número de pesquisas, principalmente para ca-

racterizar rochas reservatórios de águas, houve um aumento sig-

nificativo do número de publicações e em especial nas últimas

décadas, com a de coberta de hidrocarbonetos naquela área. Aqui

poderiam ser citados, dentre outros, os seguintes trabalhos:

08
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Oliveira & Leonardos (1943 in Sampaio & Schaller,

1968) denominaram Grupo Apodi ao conjunto de sedimentos encon-

trados na Bacia Potiguar.

Kleider (1949 in Sampaio & Schaller, 1968) em traba-

lhos de reconhecimento, preparou um mapa geológico da bacia on-

de apareceram pela primeira vez as denominações de arenito Açú

e Calcário Jandaíra.

Beurlen (1961 e 1967, in Sampaio & Schaller, 1968)

apresentou uma descrição ampla da fauna encontrada nos carbona-

tos da região e os dividiu em duas unidades, as quais denominou

de Formação Jandaíra, a superior, e Formação Sebastianópolis, a

inferior.

Sampaio & Schaller (1968) propuseram uma estratigra-

fia preliminar e Cypriano & Nunes (1968) estudaram a geologia

da parte emersa da bacia.

Noguti (1974) sugeriu uma subdivisão estratigráfica

da Formação Jandaíra em duas biozonas, mapeáveis em superfície

e subsuperfície, na tentativa de datação e correlação destas

biozonas, baseando-se principalmente em microfósseis.

Tibana & Terra (1981) apresentaram um estudo microfa-

ciológico e os ciclos deposicionais das seqüências carbonáticas

do cretáceo da Bacia Potiguar.

Souza (1982) fez um estudo de atualização litoestra-

tigráfica da bacia baseado na coluna estratigráfica apresentada

por Araújo et ai. (1978).

Regali & Gonzaga (1985) apresentaram a palinoestrati-

grafia da bacia, com datação e correlação através de palinozo-

nas dos principais eventos da história geológica.
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Neto (1985) fez uma coletânea das datações das prin-

cipais ocorrências vulcânicas da bacia, além de uma citação

sobre as possíveis gêneses do marco radioativo situado na par-

te superior da Formação Jandaíra.

Castro et ai. (1987), através de análise estratigrá-

fica regional, identificaram seis seqüências cronoestratigráfi-

cas no cretáceo marinho da margem leste da Bacia Potiguar.

Recentemente, Bertani & Costa (1988) apresentaram um

trabalho relacionado com a evolução tectônica da bacia, sobre

arcabouço estrutural e "habitat" do petróleo.
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3.3 - EVOLUÇÃO TECTONO-SEDIMENTAR.

A evolução tectono-sedimentar da Bacia Potiguar este-

ve diretamente associada às estruturas do embasamento pré-Cam-

briano do paleocontinente Gondwana e ao conjunto de tensões

atuantes durante a sua separação na formação do continente

Africano e Sul Americano (Mello, 1987).

Diferentes modelos têm sido propostos por diversos

autores, para explicar a origem da Bacia Potiguar. Dentre eles,

destacam-se os de Françolin & Szatmari (1987) e Matos (1987).

Françolin & Szatmari (1987) propuseram um modelo, se-

gundo o qual todas as bacias equatoriais cretáceas teriam sido

formadas devido ã tensão cisalhante promovida pela rotação dex-

tral da placa Sul Americana em relação à Africa, com o pólo si-

tuado no nordeste brasileiro a aproximadamente 37° W de longi-

tude e 7* S de latitude. De acordo com este modelo, foram for-

madas zonas de cizalhamento na faixa entre Aracaju (SE) e Natal

(RN), uma zona de extensão de Natal (RN) até Fortaleza (CE) e

outra de compressão de Fortaleza (CE) até o limite do "Graben"

do Marajó. Concluem, estes autores, que a Bacia Potiguar foi

formada em regime extensional de direção norte-sul no Cretáceo

Inferior. Durante o Neocomiano, este regime de esforços propi-

ciou a formação de "grabens" profundos, através da movimentação

dextral e normal do sistema de Falhas de Carnaubais.

Matos (1987) propõe a evolução da Bacia Potiguar, a

partir de um regime distensivo de direção WNW nos andares Rio

da Serra e Aratu. Lineamentos pré-Cambrianos foram reaproveita-

dos para formações de "grabens" de direção NE, com provável

afinamento crustal na mesma direção.
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O processo de estiramento teve continuidade nos anda-

res Buracica e Jiquiá, onde grandes falhas de transferências se

encarregaram do balanceamento mecânico do movimento. No Albia-

no completa-se a fragmentação dos dois continentes com a liga-

ção entre os oceanos equatorial e oriental do Brasil.

Os três grandes ciclos deposicionais, ocorridos na

Bacia Potiguar, correspondem diretamente aos estágios evoluti-

vos a que a bacia esteve submetida: iniciam com ambiente depo-

sicional continental (estágio "rift"), passam por um estágio

transicional e terminam com marinho (estágio "drift").

O estágio "rift" (Figura 02) iniciou-se no Neocomia-

no, com deposição flúvio-deltaica-lacustre e raros turbiditos

(Formação Pendência) em "grabens" assimétricos.

O estágio transicional (Figura 03) se implantou com o

término da fase "rift", no Eo-Aptiano, como conseqüência do

início da subsidência térmica, lenta e generalizada, devido ao

resfriamento da litosfera anteriormente aquecida.

Neste estágio, de relativa quietude tectônica, os se-

dimentos flúvio-deltaico-lacustres da Formação Alagamar se de-

positaram, dominantemente sobre a Formação Pendência, nos prin-

cipais "grabens" e nas bordas das plataformas de Touros e Ara-

Ccti. No final deste estágio, iniciaram-se as primeiras ingres-

sões marinhas.

No estágio "drift" (Figura 04), acumularam-se duas

seqüências sedimentares: A) a primeira, de caráter dominante-

mente transgressivo, ocorreu desde o Albiano até o Neo-Campa-

niano, com deposição flúvio-deltaica da Formação Açu, interca-

lada com fácies carbonáticas marinhas da Formação Ponta do Mel

(Souza, 1982). Esta seqüência culminou com os carbonatos da

Formação Jandaira registrando o ponto máximo da transgressão.



SISTEMA DEPOSICIONAL DO
ESTAGIO "RIFT"

Figur* 02 - SISTEMA DEPOSICIONAL DO ESTÁGIO "RIFT* DA BACIA POTIGUAR-RN.
(SEGUNDO MATOS 1987, IN BERTANI & COSTA 1988).
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B) A segunda seqüência, de idade Neo-Campaniana a

Plioceno, é representada pelas formações Tibau, Guamaré e Uba-

rana (Figura 05). Consiste, respectivamente, de elásticos gros-

seiros de plataforma, carbonatos de plataforma e elásticos fi-

nos de talude, cora eventuais depósitos turbidíticos. Os sedi-

mentos desta seqüência regressiva são produto de um sistema de-

posicional progradante da fase final da subsidência térmica e

do basculamento da bacia em direção ao mar.

"Canyons" erosivos, notadamente os "Canyons"de Ubara-

na e Pescada, de idade inicial Eo-Albiana, preenchidos dominan-

temente por sedimentos peliticos, ocorreram em fases cíclicas

de erosão e preenchimento até o final do Terciário.

Durante o Terciário, derrames basálticos, representa-

dos pela Formação Macau, ocorreram na bacia, possivelmente de-

vido à reativação de falhas pré-existentes.

Sedimentos terrígenos, de coloração avermelhada e de

origem continental pertencentes ã Formação Barreiras, ocorrem

associados aos sedimentos de praias de idade miocênica a plio-

cênica na atual faixa litorânea.



SISTEMA DEPOSICIONAL DO
ESTCGIO"DRIFT"
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Figura 05 - SISTEMA DEPOSICIONAL DO ESTÁGIO "DRIFT", UNlDADli REGRUSSIVA DA BACIA POTIGUAR-RN.
(SEGUNDO BERTANI & COSTA, 1988).
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3.4 - ARCABOUÇO ESTRUTURAL.

0 arcabouço estrutural da Bacia Potiguar (Figura 06)

iniciou sua formação no Eo-Cretáceo, na fase "rift", c é compos-

to por três unidades básicas: "grabens", altos e plataformas

(Bertani & Costa, 1988).

Na parte continental destacam-se os "grabens" de

Apodi, a sudoeste da bacia; o de Umbuzeiro, mais para o centro-

sul; o de Guamaré e o de Boa Vista ao centro e o de Touros a

leste. Todos estes "grabens11 estão orientados segundo a direção

NE-SW.

Na borda leste da bacia, o sistema de falhas de Car-

naúba is (NE-SW) separa os "grabens" de Umbuzeiro e Guamaré da

Plataforma de Touros. A Falha de Apodi, de direção NW-SE, deli-

mita os "grabens" a sul da bacia; e a oeste, o sistema de fa-

lhas de Areia Branca, de direção NE-SW, separa a Plataforma de

Aracati dos "grabens" de Apodi e Boa Vista, sendo que este úl-

timo prolonga-se para a porção submersa da bacia. Estes "gra-

bens" estão preenchidos por sedimentos Neocomianos da Formação

Pendência.

Os altos constituem-se de feições submersas alongadas

de embasamento dentro da bacia de sedimentação, separando os

principais "grabens" gerados por falhamentos normais. Os prin-

cipais altos são os de Quixaba, Serra do Carmo e Macau. Todos

apresentam orientação subparalela aos eixos dos "grabens" adja-

centes.

Os "grabens" centrais estão delimitados a leste e a

oeste pelas plataformas, denominadas respectivamente de Touros

e de Azacati. As seqüências neocomianas que preencheram os

"grabens" estão ausentes nestas porções da bacia, as quais es-
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tão cobertas por sedimentos do aptiano e do Cretáceo superior.
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3.5 - ESTRATIGRAFIA DA BACIA POTIGUAR.

A seção sedimentar da Bacia Potiguar está assentada

diretamente sobre o embasamento cristalino, de idade pré-Cam-

briana, composto predominantemente por uma seqüência de migma-

titos e gnaisses intensamente dobrados, com ocorrências locais

de quartzitos e micaxistos (Sampaio & Schaller, 1968) (Figura

07) . A bacia está preenchida por sedimentos depositados desde o

Eo-Cretáceo atê o Recente, onde quatro seqüências deposicionais

podem ser reconhecidas: flúvio-lacustre, lagunar, fluvial-mari-

nha e marinha. Quatro grandes discordâncias regionais podem ser

reconhecidas em sua coluna estratigrafica, todas de idade cre-

tácea: uma na parte média a superior da Formação Pendência e

outra no topo desta mesma formação, uma no topo da Formação

Alagamar e a última no topo da Formação Jandaíra.

FORMAÇÃO PENDÊNCIA

Proposta por Souza (1982), a Formação Pendência (Fi-

gura 07) repousa discordantemente sobre o embasamento e repre-

senta ambiente deposicional flúvio-lacustre, com desenvolvimen-

to de leques aluviais próximos ãs falhas da borda da bacia. A

formação é composta por conglomerados, arenitos cinza esbran-

quiçados, siltitos e folhelhos, depositados durante o estágio

"rift" em "grabens" assimétricos, desde os andares Rio da Serra

até o Aratu (Praça & Hashimoto, 1985). A espessura máxima desta

formação pode alcançar cerca de 5000 metros na parte emersa e

6000 metros na parte submersa.



ESTÁGIO
TECTÔNSCO

SISTEMA
DEPOSICIONAL

CRONOESTRATIGRAFIA
PADRÃO

PERÍODO IDADE
LOCAL
ANDAR PORÇÃO EMERSA

LITOESTRATIGRAFIA
COSTA PORÇÃO SUBMERSA

É
UJ
oso
LU

"DRIFT"

QC

O

o
DC

^
BARREIRAS /£$$

PLIOCENO/

PALEOCENO

MAASTRICHTIANO/
CAMPANIANO

/iV.V.'.'.'.'.'.'.'A ; f t ^ - \ ' "~ *"" _ *""* T~'. ' "_..""* — —— —

SAN./TUR. 53-^DA|gA^--:^gc\

3 1
CENOWAMANO

S
ALBIANO

TRANSICIONAL LAGUNAR
APTIANO ALAGOAS

BARREMIANO

"RIFT" FLUVIAL
LACUSTRE

ARATU

NE0C0MIAN0 RIO DA
SERRA

PRE-CAMBRIANO

••isil*»?»-! ' , ' , v i * í*.*i'••*•"! • ^ ' • ' » " ^ / •• ' '• '•••"•'•••^'•! i!".T^. • / . ' .

EMBASAMENTO + + + + +

SEM ESCALA OE TEMPO MODIFICADO DE SOUZA, 1981. FONTES E ARARIPE.1985
BERTANI E COSTA,19S3

Figura 07 - COLUNA CRONO-LITOESTRATIGRÁRCA DA UACIA POTIGUAR-RN.
(MODIFICADO DE BERTANI & COSTA, 19S8).



24

Existe uma tendência atual a se elevar esta formação

à categoria de grupo e dividi-la em cinco formações, com base

em parâmetros da litoestratigrafia,' sismoestratigrafia e cara-

terísticas eletrofísicas.

FORMAÇÃO ALAGAMAR

A Formação Alagamar (Figura 07) i separada da Forma-

ção Pendência por uma discordância erosiva regional e angular,

sendo subdividida em 4 unidades por Souza (1982): Membro üpane-

ma, Camadas Ponta do Tubarão, Membro Galinhos e Membro Aracati.

Bertani & Costa (1988) sugerem uma divisão em três unidades:

Membro Upanema, Camadas Ponta do Tubarão e Membro Galinhos.

0 Membro Upanema é predominantemente arenoso, com in-

tercalações de folhelhos, depositados em ambiente fluvial na

parte inferior, passando a deltaico-lacustre na parte superior.

As Camadas Ponta do Tubarão são contituídas de calci-

lutitos ostracoidais intercalados com folhelhos cinza escuros,

depositados em ambiente lacustre raso a marginal (sabkha).

0 Membro Galinhos é essencialmente argiloso e repre-

senta um sistema deltaico-lacustre com influência marinha e

marca o final da deposição lacustre.

A Foriiação Alagamar foi depositada no Neo-Aptiano e

possui espessura da ordem de 300 metros ao sul da bacia e da

ordem de 600 metros ao norte.
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FORMAÇÃO AÇO

Definida por Sampaio & Schaller (1968), a Formação

Açú (Figura 07) é composta por arenitos grosseiros a finos com

espessura máxima chegando até 1300 metros, depositados em am-

biente flúvio-deltaico desde o Eo-Albiano até o Eo-Turoniano.

Divide-se esta formação, informalmente, em 4 unida-

des: Acü-1, Acü-2, Açú-3 e Açü-4.

A unidade inferior, Açú-1, é assentada discordante-

mente sobre o Membro Galinhos da Formação Alagamar e passa,

gradacionalmente, para a Açú-2, que lateralmente muda de fácies

na maior parte da bacia submersa para uma plataforma carbonáti-

ca, a Formação Ponta do Mel.

Seguem as unidades Açú-3 e Açú-4, que têm o seu equi-

valente distai, denominado informalmente de Membro Quebradas.

FORMAÇÃO PONTA DO MEL

Proposta por Tibana & Terra (1981) em estudo das se-

qüências carbonáticas da Bacia Potiguar de idade albiana a ce-

nomaniana, a Formação Ponta do Mel (Figura 07), litologicamen-

te, é constituída por calcarenitos e calcilutitos, localizada-

mente interdigitados com arenitos e folhelhos. As fácies predo-

minantes são as de plataforma rasa e a de mar aberto, sendo que

sua espessura máxima atinge cerca de 650 metros.



26

FORMAÇÃO JANDAÍRA

Definida por Kleider (1949 in Sampaio & Schaller,

1968), a Formação Jandalra (Figura 07) sobrepõe-se gradacional-

ntente ã Formação Açú e aflora na borda leste, sul e oeste da

Bacia Potiguar, com mergulho suave em direção à plataforma con-

tinental (Figura 08). Esta formação foi depositada desde o Tu-

roniano até o Maastrichtiano (Tibana & Terra, 1981) e sua es-

pessura máxima pode chegar a cerca de 650 metros na região cen-

tral da bacia (Figura 09). 0 contato inferior desta formação

com a Formação Açú é gradacional e o contato superior com as

formações Tibau, Guamaré e Ubarana é discordante.

Segundo Monteiro & Faria (1988) , faciologicamente a

Formação Jandaíra é composta predominantemente de mudstones a

grainstones a miliolídeos, algas verdes, equinóides e pelóides,

depositados em plataforma interna restrita, com grande variação

do nível de energia e, localizadamente, com o desenvolvimento

de barras. Mudstones a packstones bioclásticos bioturbados, com

estruturas birdseyes, e/ou esteiras algálicas, ocorrem nas pla-

nícies de maré desenvolvidas tanto ao lado do continente quanto

sobre barras periodicamente expostas. Packstones a grainstones

a moluscos, equinõides e grãos de quartzo e feldspato são ob-

servados nas áreas onde houve maiores influxos de terrígenos.

Packstones a grainstones a oncõlitos e oólitos ocorrem locali-

zadamente nas áreas onde a energia foi mais atuante. Mudstones

a foraminíferos planctônicos e calcisferulideos ocorrem nas

partes mais distais do sistema carbonático da Formação Jandaí-

ra.
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FORMAÇÃO ÜBARANA

Definida por Mayer (1974), a Formação Ubarana (Figura

07), depositada desde o Maastrichtiano até o Recente, é consti-

tuída por sedimentos marinhos de ambiente tipicamente de talude

continental e planície bacial. Caracteriza-se por folhelhos,

siltitos, calcilutitos e secundariamente por arenitos e conglo-

merados. 0 contato da Formação Ubarana com a Formação Guamaré é

transicional.

FORMAÇÃO GUAMARÉ

A Formação Guamaré (Figura 07) representa uma seqüên-

cia de plataforma carbonática (Fisher et ai., 1975 in Souza,

1982) e talude. A Formação Guamaré foi depositada na fase re-

gressiva, desde o Maastrichtiano até o Recente, e sua espessura

pode chegar a 500 metros. Esta formação é constituída de calca-

renitos bioclásticos, em parte recristalizados e dolomitizados,

com intercalações de calcilutitos, folhelhos e arenitos.

0 contato inferior com a Formação Jandaíra é discor-

dante, sendo que lateralmente a Formação Guamaré grada de um

lado ã Formação Tibau e de outro ã Formação Ubarana.

FORMAÇÃO TIBAU

A Formação Tibau (Figura 07) foi definida por Cypria-

no & Nunes (1968) na área sul da Bacia Potiguar; Mayer (1974)

descreveu esta mesma formação na área norte. Ela é constituída

principalmente por arenitos grosseiros a conglomeraticos, com

intercalações de argilas amareladas. 0 ambiente deposicional é
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o de plataforma continental onde leques costeiros slo retraba-

lhados pelas correntes. Esta formação, em conjunto com as for-

mações Guamaré e Ubarana, compõe a seqüência marinha regressiva

que se instalou desde o Maastrichtiano atê o Recente.

O contato inferior com a Formação Jandaíra é discor-

dante, o contato lateral com a Formação Barreiras é de difícil

definição e o contato também lateral, com a Formação Guamaré, é

transicional.

FORMAÇÃO MACAU

Mayer (1974) definiu a Formação Macau (Figura 07) co-

mo rochas Igneas básicas que abrangem desde o Oligoceno ao Mio-

ceno. Recentes datações indicam que estes derrames basálticos

ocorreram desde o Eoceno ao Oligoceno (Mizusaki, 1987). As ro-

chas desta formação são compostas principalmente de olivina-ba-

saltos afaníticos, localmente vesiculares e botrioidais, sendo

que a espessura da mesma pode atingir 1500 metros, como na re-

gião do "Canyon" de Ubarana, e interdigita as Formações Tibau,

Guamaré e Ubarana.

FORMAÇÃO BARREIRAS

A Formação Barreiras (Figura 07) é constituída de se-

dimentos do Terciário superior ao Quaternário e é representada

por arenitos de cores avermelhadas, inconsolidados, matriz ar-

gilosa e abundantes concreções ferruginosas (Falkenhein et ai.

1977). Essa unidade aflora em diversos pontos da bacia, princi-

palmente na região central, bordejando a atual costa litorânea.

Sua espessura e os seus limites estratigráficos são, até o nr>-
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tnto, pouco conhecidos.



CAPÍTULO 4 - 0 MARCO RADIOATIVO DA FORMAÇÃO JANDAÍRA.

4.1 - INTRODUÇÃO.

Para a definição do marco radioativo contido na parte

superior da Formação Jandaíra, foram analisados perfis de

raios-gama de 330 poços de petróleo perfurados nas partes emer-

sa e submersa da Bacia Potiguar, e constatou-se que em 50 deles

o marco está bem caracterizado (Tabela 01). Este marco radioa-

tivo mostra ampla distribuição, ocupando uma área de cerca de

3500 km na porção central da referida bacia, entre os parale-

los 4o 45' e 5o 15' sul e meridianos 36° 00 e 37° 10' oeste

(Figura 10).

A coluna litológica da Formação Jandaíra, na região

do Alto de Macau, onde o marco radioativo apresenta-se bem des-

tacado (observado em perfil de raios-gama e detectado também

por análises de gama-densímetro), compõe-se de carbonatos com

grande variação na sua composição (Figura 11). Na parte supe-

rior, até aproximadamente 100 metros de profundidade, esta for-

mação é composta predominantemente de mudstones com raros bio-

clastos. Na porção imediatamente abaixo até aproximadamente 280

metros de profundidade, a referida formação é composta por li-

tologia variando desde mudstones a grainstones e constituída

principalmente por foraminíferos, calcisferulídeos, pelóides e

algas verdes. 0 pacote de aproximadamente 250 metros de espes-

sura, contido na parte central desta coluna, destaca-se pelo

alto conteúdo de dolomito desprovido quase que inteiramente de

bioclastos. Desta porção intensamente dolomitizada até a base

da Formação Jandaíra, é novamente notada uma grande variação

litológica, sendo que a seção é composta principalmente de

32
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Tabela 01 - Relação dos poços estudados contendo o marco ra-
dioativo da Bacia Potiguar, com as suas respectivas
localidades, intervalo de ocorrência, espessura e
medidas da radiação em unidade API.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

POÇO

1-CN-l-RN
1-DL-l-RN
1-GA-3-RN
1-GAL-l-RN
1-GMR-5-RN
3-GMR-34-RN
1-MA-5-RN
4-MA-6-RN
1-MA-7-RN
1-MA-9-RN
1-MP-l-RN
1-MR-l-RN
1-NMR-l-RN
1-PD-2-RN
1-PM-2-RN
1-PML-l-N
3-PML-2-RN
3-PML-3-RN
1-PS-l-RN
1-PT-l-RN
1-PT-2-RN
1-RE-l-RN
1-RE-2-RN
3-RE-3-RN
3-RE-4-RN
3-RE-5-RN
1-RO-l-RN
3-RO-2-RN
1-SBN-2-RN
1-SCR-l-RN
1-SI-2-RN
1-SO-lA-RN
1-SO-2-RN
4-SO-4-RN
1-UM-IA-RN
l-RNS-22
l-RNS-36
l-RNS-41
l-RNS-42
l-RNS-43
l-RNS-47
l-RNS-48
l-RNS-49
l-RNS-50
l-RNS-54
l-RNS-59
l-RNS-60
l-RNS-66
l-RNS-67
l-RNS-75

INTERVALO ESPESSURA
DO MARCO

LOCALIDADE RAD. (m)

CONCEIÇÃO
DIOGO LOPES
GALINHOS
GALOS
GÜAMARÊ
GUAMARÊ
MACAU
MACAU
MACAU
MACAU
MORRO PINTADO
MORRO ROSADO
NW DO MORRO ROSADO
PENDÊNCIA
PORTO MANGUE
PONTA DO MEL
PONTA DO MEL
PONTA DO MEL
PÉ DA SERRA
PONTA DO TUBARÃO
PONTA DO TUBARÃO
REDONDA
REDONDA
REDONDA
REDONDA
REDONDA
ROÇAS
ROÇAS
SÃO BENTO DO NORTE
SALINA CRISTAL
SANTA IZABEL
SOLEDADE
SOLEDADE
SOLEDADE
UMARIZEIRO
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA

103-112
148-158
124-128
162-167
197-203
75-85
148-156
158-171
141-154
142-148
102-105
173-180
244-251
127-135
167-172
262-268
240-245
282-290
295-306
192-200
196-201
177-192
167-184
171-185
146-160
170-190
267-274
268-276
86-96
95-103
147-150
107-113
126-139
137-141
111-120
403-406
270-275
275-282
258-264
220-226
217-225
175-179
280-285
408-412
452-457
310-316
210-215
216-225
229-237
328-332

DO MARCO
RAD. (m)

09
10
04
05
06
10
08
13
13
06
03
07
07
08
05
06
05
08
11
08
05
15
17
14
14
20
07
08
10
08
03
06
13
04
09
03
05
07
06
06
08
04
05
04
05
06
05
09
08
04

MEDIDA DA
RADIAÇÃO
ÜAPI-RG

60
72
350
100
250
250
300
166
167
96
108
250
250
112
65
400
400
400
400
210
200
288
295
250
475
450
350
350
100
108
99
147
88
180
200
100
266
400
224
183
187
130
68
165
200
110
100
156
285
225
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mudstones intercalados com do1omito e grainstones e wackestones

com algas verdes, miliolídeos, pelóides e foraminiferos também

intercalados com dolomito.

Constatadas em perfis compostos, a profundidade de

ocorrência do referido marco varia de cerca de 99 metros em po-

ços de terra a cerca de 450 metros nos poços do mar (Figuras 12

e 13). A ocorrência da anomalia radioativa é pouco acentuada na

parte emersa da bacia e inexistente na parte submersa, fora da

área estudada, a partir da cota batimétrica de aproximadamente

20 metros. A espessura máxima do marco radioativo observada é

de aproximadamente 20 metros no poço 3-RE-5-RN, situada na por-

ção oeste da área estudada, e a espessura mínima é de cerca de

3 metros em poços do mar (Figura 14).

Os maiores valores da unidade API-RG, que correspon-

dem ã máxima anomalia radioativa, foram verificados na parte

oeste da área de ocorrência, próximo aos poços 3-PML-2-RN e

3-RE-5-RN, com o valor máximo chegando até 470 UAPI-RG. Este

valor representa mais de 20 vezes o "background" característico

das rochas carbonãticas da Formação Jandaíra, que é em torno de

20 ÜAPI-RG (Figura 15).

A partir das observações feitas acima sobre a área

estudada, nota-se uma razoável correlação entre a região de

maior espessura do marco radioativo com a de maior espessura da

Formação Jandaíra e também com os maiores valores da unidade de

raios-gama (UAPI-RG). Isto significa que no depocentro da For-

mação Jandaíra está presente também a maior espessura do marco

radioativo, com as maiores concentrações dos elementos causado-

res da anomalia radioativa, indicando, então, um sítio deposi-

cional bastante favorável ã deposição de carbonatos e também â

concentração dos elementos causadores da anomalia radioativa.
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4.2 - IDADE B ASSOCIAÇÕES FAUNISTICAS DO MARCO RADIOATIVO.

Os principais microfósseis encontrados nas amostras

do marco radioativo e nas amostras coletadas nos intervalos

próximos ao marco foram estudados por Viviers (1988) do Setor

de Bioestratigrafia e Paleoecologia do Centro de Pesquisa da

Petrobrás (CENPES). A associação faunística é constituída por

foraminíferos planctônicos e bentônicos, ostracodas, pelecípo-

des, equinóides, moluscos, calcisferulídeos e restos de peixes.

Os foraminíferos apresentam normalmente superfície

lisa e brilhante, com aspecto vítreo e coloração amarronzada a

cor de mel. Os foraminíferos planctônicos mais comuns são: Glo-

botruncana subspinosa, Archeoglobigerina cretácea, Rosita for-

nicata, Globigerinelioides escheri, Rugoglobigerina rugosa,

Bedbergela ssp. e Heteroelix ssp.. Os foraminíferos bentônicos

mais freqüentes são: Praebulimina aff. P.crasa, Praebulimina

aff. P.bantu, Neobulimina aff. N. subregularis, Buliminella ga-

bonica, Afrobolivina afra, Gabonita sp., Siphogenerinoides

bramletti, Siphogenerinoides dentata, Siphogenerinoides ciava-

ta, Epistomina sp, Gavelinella sp. e Lenticulina sp.. Outros

grupos de microfósseis comuns são: ostracodes do gênero Bra-

chycythere e pelecípodes do gênero Innoceramus.

Na coluna biocronoestratigrafica da Bacia Potiguar

foram tomados por base os estudos feitos nos seguintes poços:

l-RNS-22, l-RNS-54, 1-PT-l-RN, 1-PT-2-RN e 1-GMR-5-RN (Figura -

16). Esses estudos mostram que o marco radioativo está contido

na parte superior da Formação Jandaíra e que este foi deposita-

do durante o Meso-Campaniano ao Neo-Campaniano, como definido

pelas biozonas F.130.1 (foraminíferos planctônicos) (Viviers,

1987 in Castro et ai. 1988) e Afrobolivina afra (foraminífero
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bentônico) (Viviers, 1988); biozona N-265 (nanofósseis) ( Cas-

tro et ai. 1988) e (Wanderley, 1987); e biozonas P-430 e P-460

(palinofósseis) (Regali & Gonzaga, 1985).

^ste marco vem sendo considerado como o delimitador

do topo da Formação Jandaira. Contudo, o pacote sedimentar de

aproximadamente 50 metros de espessura, depositado acima do

marco radioativo (Figura 16}, está truncado no topo por uma

discordância erosiva em terra e no mar, que parece representar

o topo da Formação Jandaira, visto que acima desta discordância

são observados sedimentos não carbonáticos de idade maastrich-

tiana. Análises paleontológicas indicaram a presença de espé-

cies de foraminíferos, tais como: Afrobolivina afra, S. bram-

letti, S. dent ata, etc, características do Cretáceo superior,

tanto nas amostras da seção sotoposta quanto nas da seção so-

breposta ao marco radioativo, o que sugere que ambas as seções

contendo os foraminíferos acima citados devam pertencer â For-

mação Jandaira, e que, portanto, o topo da referida formação

transcende o marco radioativo.

A coluna biocronoestratigráfica (Figura 16), em cor-

relação com a curva de variação eustática de Vail, apresentada

por Haq et ai. (1987) (Figura 17), mostra que o marco radioativo

da parte superior da Formação Jandaira está associado a um dos

ciclos transgressivos ocorridos durante o Campaniano, notada-

mente na parte média a superior daquela idade.
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4.3 - PBTROGRAFIA DO MARCO RADIOATIVO.

As análises petrográficas macro-microscõpicas efetua-

das no presente estudo revelaram que a seção carbonâtica da

Formaçio Jandaíra, que inclui o marco radioativo, é formada por

uma variedade de grãos carbonáticos, incluindo pelõides, bio-

clastos, oólitos e intraclastos. Matriz carbonâtica microcris-

talina (micrita) é o outro importante constituinte dos calcá-

rios da Formação Jandaíra. Os elásticos terrígenos ocorrem como

acessórios apenas localmente em algumas amostras. Os termos

composicionais utilizados para descrever as rochas carbonáticas

estudadas foram os seguintes:

Pelóides - São grãos aloquimicos formados por carbo-

nato micro ou criptocristalino, sem conotação de tamanho ou

origem. Eòte termo refere-se a grãos compostos de micrita ou

microespato independente de sua origem, podendo incluir péle-

tes, intraclastos, fósseis micritizados e oólitos (Scholle,

1983). Na porção estudada da Formação Jandaíra, os pelóides são

geralmente arredondados a subarredondados, de granulação fina,

sem estrutura interna e de origem indefinida. Aparentemente po-

dem ser fragmentos de algas ou pelõides de origem fecal (péle-

tes).

Bioclastos - O termo bioclasto é empregado para de-

signar partículas derivadas da fragmentação de qualquer tipo de

testa, concha ou esqueleto calcário, independentemente da que-

bra ter sido ocasionada por ação mecânica ou por agentes orgâ-

nico ̂  (Wilson, 1975), Os bioclastos dos calcários Jandaíra são

formados por diversas espécies de fósseis, principalmente de

foraminíferos planetônicos e bentônicos, equinóides, algas ver-

des, miliolídeos, pelecípodes, ostracodas e raros briozoários.
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Intraclastos - 0 termo intraclasto foi cunhado por

Folk (1959), para designar fragmentos de rochas carbonáticas

penecontemporaneas, em geral fracamente consolidadas, erodidas

do fundo marinho e redepositadas próximas ao local da erosão. A

sua ocorrência na Formação Jandaíra está restrita principalmen-

te ao intervalo do marco radioativo e está presente como agre-

gado de rocha, composta principalmente por oólitos, bioclastos

e raros terrígenos, muitas vezes de difícil definição sob as

formas individualizadas.

Oólitos - São grãos esféricos a elipsoidais, geral-

mente com 0,25 a 2,0 mm de diâmetro, formados por envelopes ra-

diais ou concêntricos em torno de um núcleo qualquer (Scholle,

1983). Nas amostras estudadas, os oólitos, na maior parte fos-

fatizados, apresentam-se sob as formas e os tamanhos descritos

acima. Concentram-se principalmente na região oeste, onde foram

notadas as maiores espessuras do marco radioativo.

Matriz - Indica a fração carbonática fina, englobando

geralmente a fração argila e silte fino, com limite superior

adotado geralmente em torno de 0,03 mm. O termo micrita, uma

contração de calcita microcristalina, foi criado por Folk

(1959), para referir a matriz microcristalina como um consti-

tuinte de rocha, ou ainda para efeito de classificação. A ma-

triz presente nos carbonatos da seção estudada da Formação Jan-

daíra é formada principalmente de lama microcristalina (micri-

ta) , como definido acima, geralmente grumosa ou ãs vezes mos-

trando recristalização incipiente. Na seção abaixo do marco, a

matriz foi depositada juntamente com os elementos aloquímicos

em fácies de energia moderada a baixa; na seção acima do marco,

ela é o elemento formador das microfácies.
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Terrigenos - Os constituintes terrlgenos mais fre-

qüentes na seção estudada correspondentes ao marco radioativo

da Formação Jandaíra são quartzo e feldspato, apresentando-se

com granulometria bastante variável. Quando aparecem em poucas

quantidades estão dispersos em matriz micrítica, podendo chegar

até 10% da composição total da rocha, e quando em maiores quan-

tidades, apresentam-se de forma compacta, totalizando até cerca

de 50% da composição total da rocha.

Na descrição das rochas carbonáticas do presente tra-

balho, levou-se em consideração a textura deposicional da ro-

cha, e desta forma utilizou-se a classificação textural de Du-

nham (1962). Segundo esse autor, mudstones são rochas carboná-

ticas formadas dominantemente por micrita (matriz), a qual con-

tém menos de 10% de aloquímicos; wackestones, são rochas carbo-

náticas que ccntêm mais de 10% de aloquímicos; packstones, são

rochas carbonáticas suportadas por grãos, com micrita ocupando

o espaço intergranular e grainstones ocorrem quando as rochas

carbonáticas são livres da matriz, sendo estas suportadas ex-

clusivamente por grãos aloquímicos. O termo aloquímico foi pro-

posto por Folk (1969), para definir grãos ou partículas carbo-

náticas não precipitados quimicamente, incluindo intraclastos,

oõlitos, bioclastos e péletes.
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4.4 - FÂCIES SEDIMENTARES.

Estudos microfaciológicos feitos a partir de amostras

de calha apresentam certas dificuldades inerentes às contamina-

ções causadas durante as suas coletas. Estas contaminações são

causadas principalmente por desmoronamentos da parede dos poços

e mistura da amostra durante a coleta, impedindo, desta forma,

que se defina as reais variações verticais das microfácies. As-

sim, em cada lâmina petrogrãfica, confeccionada através das

amostras acima referidas, diversas litologias são observadas,

muitas vezes gradacionais, na medida em que uma determinada ro-

cha predominava e notadamente quando as diferentes camadas não

apresentam espessuras significativas.

0 estudo petrogrãfico permitiu diferenciar as micro-

fácies deposicionais das seções imediatamente sotoposta e so-

breposta ao marco radioativo e o próprio marco radioativo (Fi-

gura 18)• A seção sobreposta ao marco radioativo mostrou-se

bastante homogênea, sendo caracterizada exclusivamente por uma

única microfácies de baixa energia (mudstones), que praticamen-

te não mostra variações texturais e composicionais. A seção

abaixo do marco radioativo é bem mais heterogênea e é caracte-

rizada através de uma microfácies que mostra variação marcante

no percentual de alguns componentes bioclásticos, principalmen-

te algas verdes e miliolídeos, texturalmente variando de wac-

kestones a grainstones. Os carbonatos correspondentes ao marco

radioativo mostram uma grande variação litológica, desde packs-

tones a mudstones, e também uma grande variedade nos seus cons-

tituintes bioclásticos, tais como foraminíferos planctõnicos e

bentônicos, equinóides, ostracodas e t c , mas que pode ser resu-

mida em uma única microfácies deposicional.
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4.4.1 - MICROFÂCIES DEPOSICIONAIS DA SEÇÃO SOTOPOSTA AO MARCO

RADIOATIVO.

Verificou-se que a seção sotoposta ao marco radioati-

vo é constituída por uma microfácies sedimentar carbonâtica de-

positada em ambiente de águas rasas. Esta microfácies pode ser

dividida em duas subfãcies que refletem lateralmente os dife-

rentes ambientes deposicionais.

A) Subfácies grainstones/packstones a miliolideos e

algas verdes (Foto 01) - Esta subfácies apresenta componentes

de granulação média a grosseira e é composta dominantemente de

algas verdes (Dasicladáceas e Codiáceas) e miliolideos. Pelói-

des e equinóides são constituintes de menor importância, en-

quanto bioclastos de moluscos e ostracodas são raros. A litolo-

gia desta porção estudada normalmente apresenta-se bastante ci-

mentada por mosaico de calcita espática. Dolomitização (Foto

01), por vezes atingindo até cerca de 50% do total da composi-

ção da rocha, é observada principalmente na parte central da

área compreendida pelo marco radioativo.

Esta subfácies representa deposição em ambiente ma-

rinho raso, com águas agitadas. A biota presente nesta subfá-

cies é característica de ambientes com alguma restrição, poden-

do ser de laguna rasa.

B) Subfácies wackestones/packstones a algas verdes

(Foto 02) - Esta subfácies é composta dominantemente por pelõi-

des e algas verdes (Dasicladáceas e Codiáceas). Bioclastos de

equinóides, de moluscos e de ostracodas estão presentes secun-

dariamente (Foto 02). Foraminíferos planctônicos e bentônicos

hialinos são raros. Os constituintes presentes nesta subfácies
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normalmente apresentam-se recristalizados a microespato. Local-

mente, ocorre cimento de calcita em forma de mosaico em poros

secundários.

0 ambiente de deposição desta subfácies seria marinho

raso, de energia moderada a baixa, podendo ser de laguna ou

plataforma rasa.

4.4.2 - MICROFÂCIES DEPOSICIONAIS DA SEÇÃO SOBREPOSTA AO MARCO

RADIOATIVO.

A seção sobreposta ao marco radioativo ê constituída

pela microfãcies mudstones/wackestones a planctõnicos (Foto

03). Esta microfácies consiste de matriz micrítica com quanti-

dade variável de bioclastos, que ocorrem desde raros, I a 2%,

até cerca de 20% do total da rocha. Os principais componentes

bioclásticos são foraminíferos plantônicos e bentonicos hiali-

nos e calcisferulídeos. Bioclastos de equinóides, ostracodas e

moluscos ocorrem em menor quartidade. Esta microfácies repre-

senta uma sedimentação essencialmente por suspensão, em ambien-

te marinho aberto e em águas moderadamente profundas.

4.4.3 - MICROFÂCIES DEPOSICIONAIS DO MARCO RADIOATIVO.

O marco radioativo resultou da fosfatizaçâo de rochas

caxbonáticas cuja textura deposicional varia desde packstones

até mudstones. Os packstones contêm uma assembléia fossilífera

variada composta dominantemente de foraminíferos planctõnicos e

bentonicos hialinos de granulação média a grosseira (Foto 04).

Calcisferulídeos, pelõides e bioclastos de equinóides, moluscos

e ostracodas são constituintes menores. Escamas e ossos de pei-



53
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xes são raros. Siliciclasticos ocorrem como componentes secun-

dários, localmente podendo chegar até 5%. Os nudstones contêm

principalmente foraminíferos planctõnicos e calcisferulideos.

A matriz micrítica apresenta-se pouco neomorfizada. A

dolomitização é incipiente e raramente observada. A fosfatiza-

ção é um processo diagenético marcante nos carbonatos do marco

radioativo, ocorrendo tanto sob forma de substituição dos cons-

tituintes carbonáticos, como de precipitação em câmaras de bio-

clastos.

Esses carbonatos representam deposição em águas rela-

tivamente profundas e ambiente marinho aberto, o que é atestado

pela presença de bioelementos planctõnicos e dos foraminíferos

bentônicos.

4.4.4 - SEQÜÊNCIA VERTICAL DAS MICROFÁCIES.

A seção superior dos carbonatos da Formação Jandaíra,

onde o marco radioativo está contido (FIGURAS 11 e 18), inclui

uma seção de rochas depositadas em ambiente de águas rasas re-

presentadas pelas microfácies sotoposta ao marco. Sobre esta

seção, depositaram as microfãcies do marco radioativo que re-

presentam o início de uma seqüência transgressiva que culmina

com a deposição das microfácies de granulação fina da seção so-

breposta ao marco.

A seção do marco representa um intervalo com baixa

taxa de sedimentação, o que permitiu os processos de fosfatiza-

ção destes carbonatos.
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4.5 - MINERALOGIA.

A mineralogia presente nas amostras do marco radioa-

tivo foi identificada utilizando-se os métodos de difratometria

de raio-x (DRX) e espectroscopia de raios infra-vermelhos (IV).

A identificação dos minerais, por meio de difratometria de

raio-x (Figura 19), foi feita a partir da comparação com difra-

togramas de minerais padrão publicados pela J.C.P.D. (Joint

Committee on Powder Difraction Standards). Os minerais identi-

ficados nas amostras do marco radioativo por DRX foram: calei -

taf dolomita, flúor-apatita, hidroxi-apatita, carbonato-flüor-

apatita, carbonato-apatita, quartzo e feldspatos (Tabela 02).

Tabela 02 — Minerais principais e acessórios do marco radioati-
vo, identificados por difratometria de raio-x em
amostras não orientadas (amostra de cerca de 243
metros de profundidade do poço 3-PML-2-RN).
As fórmulas químicas referem-se aos padrões da J.C.
P.D - "Joint Committee on Powder Difraction Stan-
dards" (1974).

MINERAIS FORMULA QUÍMICA

CALCITA CaCO3
DOLOMITA CaMg(CO3)2
FLÜOR-APATITA Ca5(PO4)3F
HIDROXI-APATITA [Ca(P04)3 (OH)]
CARBONATO-FLÚOR-APATITA (Ca,Mg,Na,K)101(P,C)O4]6 (F,OH)2
CARBONATO-APATITA Ca5(P04,C03) (OH)
QUARTZO SI02
FELDSPATOS

As análises por espectroscopia de raios infra-verme-

lhos das amostras do marco radioativo revelaram a presença de

calcita, dolomita e raros cristais de quartzo e feldspatos na

porção sotoposta ao marco radioativo. Na parte sobreposta ao

marco, notou-se os mesmos constituintes acima citados, somente

com um considerável aumento na concentração dos elementos de

quartzo e feldspatos. Nas amostras correspondentes ao marco
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radioativo foi identificada a flúor-apatita, além da calcita,

dolomita, quartzo, feldspatos e água (Figura 20 e Tabela 03).

Tabela 03 - Minerais principais e acessórios, identificados por
meio de espectrometria de raios infra-vermelho da
amostra de cerca de 243 m de profundidade do poço
3-PML-2-RN, correspondente ao marco radioativo.
As fórmulas químicas são dadas segundo Farmer
(1974).

MINERAIS FORMULA QUlHICA FREQÜÊNCIAS CARACTERÍSTICAS
(em cm"1)

CALCITA CaCO3 1792-1435-871-706-310
DOLOMITA CaMg(CO3)2 1792-1630-1434-871-706-310
APATITA Ca5(PO4)3F 1048-970-600-575-470
QUARTZO SiO2 800-780-695-518-430
FELDSPATOS 780-730-580-430
ÃGUA (OH") 3435

A identificação dos minerais de fosfato por difratome-

tria de raio-x revelou-se mais precisa que por espectrometria

de raios infra-vermelhos, uma vez que a difração de raios-x

identificou a presença de vários tipos de apatita, enquanto que

a espectrometria de raios infra-vermelhos detectou apenas uma

espécie de apatita (flúor-apatita).

Os minerais de argilas presentes nas amostras do mar-

co radioativo (Figura 21) e nas amostras sotopostas e sobrepos-

tas ao marco são ilita, interestratificado ilita/smectita e

caulinita.

Estes dados mostram que a mineralogia de argila ob-

servada nas amostras do marco radioativo não é diferente da mi-

neralogia de argila analisada nas amostras das seções sotoposta

e sobreposta ao marco, indicando que os argilominerais não são

os causadores da anomalia radioativa, isto é, o teor de argilo-

minerais nas amostras do marco radioativo é insignificante e,

além disso, os mesmos tipos de argilominerais com as mesmas

concentrações ocorrem tanto no marco radioativo quanto nas
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amostras sotopostas e amostras sobrepostas ao marco, onde não

foi detectada a radiação.

Nota-se que os " ninerais de apatitas identifi-

cados nos difratogramas ane dos em amostras não orientadas

(Figura 19) foram observados em difratogramas de amostras

orientadas, preparadas com granulometria menores que 2 micra

(Figura 21), comprovando que as apatitas são microcristalinas e

por isto podendo ser denominadas de colofana.
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4.5.1 - AÜTO-RADIOGRAFIA.

A técnica de auto-radiografia confirmou a existência

da emissão radioativa nas amostras do marco radioativo que ob-

tiveram os mais altos índices de radiação gama detectados no

aparelho gama-densímetro. Na revelação de uma película de filme

preto & branco, deixado em exposição durante 30 dias em contato

direto com os fragmentos de calha devidamente montados em resi-

na, notaram-se pequenas manchas foscas do tamanho e formato

correspondente aos grãos que hospedam os elementos radioativos

(Fotos 05 e 06). Este método, utilizado por Fernandes (1985)

para caracterizar a emissão radioativa em amostras contendo

urânio, confirmou a existência da emissão radioativa por parte

de alguns elementos radioativos contidos nas amostras fosfati-

zadas.

4.5.2 - FLÜORESCÊNCIA.

A técnica de fluorescência de raios ultravioleta foi

utilizada na tentativa de se identificar os minerais radioati-

vos, baseando-se em suas propriedades fluorescentes. Foram es-

colhidas amostras de calha com altos índices de radiação detec-

tados no aparelho gama-densímetro. As análises mostraram apenas

uma fraca fluorescência de coloração amarelada, ãs vezes ala-

ranjada em raros fragmentos, não jcndo possível, contudo, defi-

nir com exatidão se a fluorescência foi devida aos minerais ra-

dioativos contidos nas amostras.
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FOTO 05 - AUTORADIOGRAPIA DP. AMOSTRA Í>E CAL! IA DE CP.RCA DP. 241m DP.
PROI LNDIUADP. DO POÇO 3-PMI.-2-RN. A MANCHA CLARA CORRPSPONnti Ã
IMPRPSSÃO DA RADIAÇÃO DO P.LLMP.NTO URÂNIO NO I II Ml:. 1'RP.IO I- I1KANCO
DI.IXAÜO LM UXPOSICÀO DL R A M l i 30 ÜIAS. ALMUNIO Dt.CLRCA DL 30 Vlii'J-S.

FOTO 06 • AUTORADIOORAPIA DA AMOSTRA DP. CAt.HA OP. CI-RCA I>P. 2ft7m DP.
PROIUNDIIMI>P. DO POÇO 1-KO-2-KN. A MANCHA CIARA CORRI.SI'ON'DF. A
IMPRIÍSÃO DA RADIAÇÃO I-MIMDA PI.IO I I I M I N I O URÂNIO NO MI.MP. PRI-IO L
BRANCO DLIXADO LM LXPOSIÇÃÜ D U R A M ! ' 30 ÜIAS. AUMI.NTO DL CIRCA DL. 3U
VEZI-S.
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4.6 - GEOQUÍMICA.

4.6.1 - GENERALIDADES.

O substancial enriquecimento de certas variedades de

elementos traços em fosforitos marinhos tem sido discutido des-

de as primeiras determinações de terras raras por Corsa (1878,

in Altschuler 1980).

Vários trabalhos sobre geoquímica de elementos maio-

res e elementos traços têm sido publicados recentemente. Dentre

os autores mais importantes, podem ser citados: Gulbrandsen

(1966), pela contribuição e discussão dos dados das análises

químicas dos fosforitos da Fosforia Formation (EUA); Burnett

(1977) investigou mineralogicamente e geoquimicamente os nódu-

los fosfáticos do Holoceno da Costa Peru-Chile e Altschuler

(1980), pela apresentação e comparação dos dados de elementos

químicos de vários fosforitos, distribuídos mundialmente desde

o pré-Cambriano até o Recente.

4.6.2 - GEOQUÍMICA DAS ROCHAS DO MARCO RADIOATIVO E DAS

ROCHAS SOTOPOSTAS E SOBREPOSTAS.

Foram feitas análises químicas de 12 elementos maio-

res (õxidos e carbono orgânico total - COT) (Tabela 04), 11

elementos de terras raras (Tabela 05) e 31 elementos traços

(Tabela 06) das amostras de calha, selecionadas entre 20 amos-

tras disponíveis de 9 furos de sonda para poços de petróleo dos

níveis sotoposto, sobreposto e correspondente ao marco radioa-

tivo da parte superior da Formação Jandaíra.
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Tabela 04 - Resultados das análises de elementos maiores (11
óxidos e carbono orgânico total - COT) de 20 amos-
tras de calha disponíveis de 9 poços corresponden-
tes às seções sotopostas, sobrepostas e ao marco
radioativo.
* - Amostra correspondente ao marco radioativo.

ELEMENTOS (EM %)
POÇO/
PROF(m) P2O5 CaO MgO K2O SiO2 A12O3 MnO2 Na20 F2O3 FeO TiO COT
1-GMR-5-RN
198 1.1 41.4 1.5 0.94 15.8 3.1 0.04 0.09 1.4 0.6 0.14 0.34

* 207 1.8 45.3 3.1 0.33 8.5 2.0 0.02 0.05 0.87 0.3 0.11 0.17
216 0.12 45.4 8.0 0.14 1.4 0.38 0.03 0.07 (0.1 0.3 0.07 0.14

3-PML-2-RN
240 0.5 28.2 3.0 1.7 27.9 8.0 0.04 0.10 2.5 0.45 0.41 0.43

* 243 9.9 47.8 1.3 0.55 8.2 1.9 0.02 0.33 0.7 0.45 0.09 0.36
246 0.91 -. .- -.- -. .- -.- -.- -.- -.- -.- 0.11
249 0.33 54.4 0.53 0.10 1.1 0.32 (0.01 0.04 (0.1 0.30(0.05 0.15
252 0.44 -. .- -.- -. .- -.- -.- -.- -.- -.- 0.11

3-RNS-41
276 0.2 30.8 2.7 1.0 25.2 5.3 0.03 0.51 1.9 0.45 0.25 0.47

* 282 1.1 35.1 3.2 0.75 21.5 3.6 0.05 0.35 1.4 0.45 0.17 0.41
288 0.30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.10
294 0.15 50.9 0.73 0.23 5.8 0.46 0.02 0.06 (0.10 0.6 (0.05 0.12

l-RNS-60
* 222 2.4 42.7 0.76 0.44 14.3 2.4 0.02 0.39 0.80 0.45 0.11 0.20

1-MA-7-RN
* 144 5.0 -. .- -.- -. .- -.- -.- -.- -.- -.- 0.20

1-MR-l-RN
* 177 1.7 -. .- -.- -. .- -.- -.- -.- -.- -.- 0.16
* 180 1.2 -. .- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.22
_______

* 198 2.1 -. .- -.- -. .- -.- -.- -.- -.- -.- 0.31
_________

* 264 2.0 -. .- -.- -. .- -.- -.- -.- -.- -.- 0.25
* 267 5.2 -. .- -.- -. .- -.- -.- -.- -.- -.- 0.25
_______

* 288 1.6 -. .- -.- -. .- -.- -.- -.- -.- -.- 0.26
_ _
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Tabela 05 - Resultados das análises de 11 elementos de terras
raras de 7 amostras de calha disponíveis de 3 po-
ços correspondentes aos níveis sotopostos, sobre-
postos e ao marco radioativo.
* - Amostra correspondente ao marco radioativo

POÇO/PROFUNDIDADE DAS AMOSTRAS EM (m)

ELEM.
(ppm)
Ce
Dy
Lu
Er
Eu
Gd
Ho
La
Nd
Sm
Yb

1-GMR-5-RN
198

23.2
1.2
0.07
0.66
0.51
1.7
0.23
13.5
12.1
2.3
0.44

207 *

24.1
1.2
0.08
0.74
0.48
1.9
0.25
18.7
12.2
2.4
0.43

216

7.1
0.33
0.02
0.17
0.20
0.45
0.06
4.3
4.4
0.70
0.12

3-PML-2-RN
240

37.8
1.9
0.10
1.0
0.73
2.6
0.34
22.1
18.4
3.7
0.79

243

79.
7.
0.
4.
2.
9.
1.

66.
47.
10.
2.

*

3
3
35
3
2
5
4
0
7
0
7

249

6.5
0.36
0.01
0.18
0.20
0.48
0.06
5.6
4.4
0.67
0.12

1HRNS-60
222

30.

*

9
2.1
0.
1.
0.

09
0
74

2.8
0.

21.
16.
3.
0.

39
1
7
3
75



Tabela 06 - Resultados das análises de 31 elenentos traços de
10 amostras de calha disponíveis de 4 poros dos
níveis sotopostos, sobrepostos e correspondente ao
marco radioativo.
* - Amostra correspondente ao iparco radioativo

POÇOS/PROF.(m)

ELEM.
(ppm)
Ag
As
B
Ba
Be
Bi
Cd
Cl
Co
Cr
Cu
F
Ga
Mo
Nb
Ni
Pb
S
Sb
Sc
Se
Sn
Sr
Th
U
V
W
y
Yb
Zn
Zr

1-GMR-5-RN
198

4
3
10
220
(2
(5
4
710
(5
38
8
1675
(5
12
(20
26
29
0.78
(1
6
1
(5
560
(15
(15
260
(15
33
(1
90
74

207*

3
6
(10
174
(2
(5
4
440
(5
28
7
2000
(5
11
(20
35
29
0.65
2
(5
1
(5
310
(15
53
172
(15
26
(1
96
58

216

3
4
(10
58
(2
(5
3
500
(5
6
4
361
(5
10
(20
17
32
0.32
2
(5
1
(5
190
(15
(15
132
(15
21
(1
20
19

3-PML-2-RN
240

3
4
26
260
(2
(5
3
540
6
124
4
1250
8
10
(20
24
32
0.68
1
14
(1
(5
450
(15
(15
164
(15
32
1
68
134

243*

4
7
11
220
(2
(5
4
510
(5
138
14
10650
(5
12
(20
40
34
1.1
(1
7
3
(5
940
(15
62
220
(15
132
7
122
77

249

5
1
(10
50
(2
(5
4
190
(5
(5
5
558
(5
8
(20
24
40
0.20
1
(5
1
(5
250
(15
(15
156
(15
(10
(1
24
(5

3-RKS-41
276

3
2
14
290
(2
(5
2
7500
5
102
9
100G
5
12
(20
22
35
1.0
1
12
1
(5
570
(15
(15
220
(15
26
(1
47
130

282*

3
3
14
390
(2
(5
2
5900
5
102
2
1775
5
13
(20
24
27
0.95
(1
7
3
(5
610
(15
17
156
(15
29
d
33
122

294

4
2
(10
150
(2
(5
2
1330
(5
18
3
321
(5
12
(20
12
34
0.20
2
(5
1
(5
190
(15
(15
200
(15
24
d
9
26

l-RNS-60
222*

5
2
(10
270
(2
(5
2
10200
(5
34
7
2875
(5
10
(20
21
33
0.53
(1
5
(1
(5
350
(15
(15
164
(15
32
d
68
48

(=(
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Por terem sido utilizadas, amostras de calha, onde

inevitavelmente ocorrem algumas misturas entre amostras não

pertencentes ao marco radioativo, as composições químicas obti-

das para as rochas analisadas podem representar valores médios,

e os dados aqui apresentados indicam valores semi-quantitati-

vos. Apesar disto, a identificação dos elementos causadores da

anomalia radioativa foi facilmente obtida.

Análises do comportamento dos elementos químicos

maiores das amostras estudadas (Tabela 04) revelaram que nas

amostras correspondentes ao marco radioativo foram registrados

os maiores teores de P2O5 (Figura 22), chegando até 9.9% de

P2O5 na amostra que registrou o maior índice de radiação no

aparelho gama-denslmetro. Ew 2 acréscimo do teor de P2O5, re-

gistrado na amostra acima citada, em relação às amostras soto-

postas e sobrepostas ao marco, indica que o P2O5 está associado

aos elementos que emitem radiação espontaneamente (U, K e Th).

Contudo, nas partes sotoposta e sobreposta ao marco, onde foram

notados índices de radiação muito fracos, os teores de P2O5

também foram baixos, corroborando, assim, que P2O5 é o princi-

pal componente das apatitas microcristalinas detectadas nas

amostras fosfatadas do marco radioativo e observadas tanto du-

rante as análises petrográficas quanto em análises mineralógi-

cas.

Os resultados das análises químicas de elementos

maiores revelaram também que as amostras correspondentes â par-

te sotoposta ao marco possuem teores mais elevados em relação a

CaO. 0 acréscimo vertical do teor deste oxido, na parte infe-

rior ao marco, reflete a maior pureza dos calcários depositados

naquela seção, a qual foi depositada em ambiente de águas rasas

com pouco ou nenhum influxo de terrlgenos.
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Maiores teores de MgO, registrados no poco 1-GMR-5-RN

em relação aos demais, indicam que na região do Alto de Macau

os carbonatos estão dolomitizados, e os sensíveis aumentos nos

teores de K20, SiO2 e TiO2, na porção sobreposta ao marco, in-

dicam que o maior influxo de terrígenos se deu ã medida em que

o mar transgrediu.

O baixo conteúdo do oxido K20 (máximo de 1.7% da ro-

cha total), existente tanto nas amostras em que foram registra-

dos os maiores teores de P2O5 (onde foram detectados os maiores

indices de radiação) quanto nas amostras sotopostas e sobrepos-

tas ao marco, revela que o elemento K não é o principal causa-

dor da anomalia radioativa (Figura 22). Este fato foi confirma-

do nas análises feitas por método de espectrometria garoa, as

quais mostraram que é necessário um teor mínimo de 4% de K em

rocha total, para se ter registro da radiação no aparelho.

A quantidade de matéria orgânica (COT) varia entre

0.10 a 0.47%. Este valor é mínimo com respeito ã quantidade

original dos elementos orgânicos depositados, e nota-se a dimi-

nuição dos teores deste elemento nas amostras das partes mais

profundas dos poços. Isto significa que na microfácies de águas

rasas, característica da porção sotoposta ao marco radioativo e

composta por algas verdes, miliolídeos e pelõides, foi preser-

vada menos matéria orgânica, devido ã intensa aeração deste am-

biente deposicional, quando comparada às amostras da seção so-

breposta ao marco radioativo, depositada em ambiente de águas

mais profundas. Na zona transicional, onde se situa o marco ra-

dioativo, a composição de COT é intermediária, variando entre

0.17 e 0.36 %.
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Os maiores teores de COT, na parte sotoposta ao marco

radioativo, indicam que o elemento radioativo causador da ano-

malia não está associado ao carbono orgânico. Todas as amostras

que forneceram maiores índices de radiação no perfil gama-den-

simetro acusaram teores intermediários de COT, em relação ã

parte sotoposta e sobreposta ao marco.

Análises dos elementos de terras raras foram feitas

em 7 amostras de 3 poços, a fim de se determinar o conteúdo do

elemento tório (Tabela 05). Nas análises feitas, tanto nas

amostras do marco radioativo quanto nas amostras adjacentes ao

mesmo, o referido elemento citado acima não foi detectado e o

seu teor sempre esteve abaixo do limite de detecção dos apare-

lhos utilizados (menos de 15 ppm) (Figura 22) e, portanto, é de

se supor que o elemento tório não está presente em quantidade

suficiente para causar a anomalia radioativa.

A comparação dos teores de elementos de terras raras,

das amostras analisadas do poço 3-PML-2-RN (onde foi detectado

o maior percentual de P2O5), indica que todos os elementos de

terras raras apresentam teores relativamente baixos nos níveis

sotoposto e sobreposto ao marco radioativo, havendo, portanto,

enriquecimento destes elementos nas amostras pertencentes ao

marco radioativo. No nível sobreposto ao marco, os teores dos

elementos de terras raras são também consideravelmente maiores

do que os do nível sotoposto ao marco. Isto se deve, possivel-

mente, ao maior conteúdo de elementos pelíticos, depositados em

ambiente de mar aberto. As amostras do poço 1-GMR-5-RN apresen-

tam o mesmo comportamento das amostras do poço 3-PML-2-RN, com

exceção dos elementos Eu e Yb.
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Somando-se os teores dos 11 elementos de terras ra-

ras das amostras correspondentes ãs seções sotoposta, sobrepos-

ta e ao próprio marco radioativo do poço 3-PML-2-RN, concluiu-

se que: a amostra do marco radioativo que contém 9,9% de P2O5

apresenta 12,4 vezes mais elementos de terras raras do que a

amostra sotoposta que contém 0.33% de P2O5 e 2,58 vezes mais do

que a amostra sobreposta ao marco que contém 0,50% de P2O5. Is-

to vem confirmar que os elementos de terras raras estão concen-

trados onde foram detectados os maiores teores de P2O5, isto é,

na amostra do marco radioativo.

Análises químicas de 31 elementos traços (Tabela 06)

foram feitas em 10 amostras de 4 poços, com o objetivo de se

detectar o elemento causador da radioatividade. Os resultados

indicaram que o elemento urânio é o principal causador da ano-

malia radioativa (Figura 22). 0 teor de urânio, detectado nas

amostras correspondentes ao marco radioativo, varia de 17 a 62

ppm. Este elemento possivelmente está disseminado nas apatitas,

principalmente flúor-apatita, contendo teor do elemento flúor

variando entre 1775 a 10650 ppm (Figura 22). Outros elementos

que emitem radiação gama espontaneamente, tais coino potássio

(K) e o tõrio (Th), não foram detectados em quantidade sufi-

ciente para causar a anomalia radioativa nas emostras analisa-

das.

Além das concentrações dos elementos F e U, acima ci-

tadas, outros elementos, tais como As, Ni e Se, podem ser nota-

dos em maiores teores nas amostras correspondentes ao marco ra-

dioativo. Particularmente na amostu que apresentou o maior

teor de P2O5 (9.9%) (Tabela 06) podem ser observados alguns

elementos traços em maiores quantidades, em relação âs amostras

sotopostas e sobrepostas que apresentaram menores percentuais
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de P2O5; são cies: As, Cr, Cu, F, Mo, Ni, Pb, S, Se, Sr, U, V,

Y, Yb e Zn.

Saad (1974) cita a existência do elemento urânio, as-

sociado ao fosforito da faixa costeira de Pernambuco/Paraíba.

Este mesmo autor fez um levantamento geológico e geoquímico das

amostras do fosforito da região de Olinda-PE e concluiu que as

rochas ricas em P2O5 contêm até 220 ppm de U3O8. Ainda segundo

este autor, o processo genético de concentrações uranxferas no

fosforito do nordeste brasileiro foi devido, possivelmente, â

deposição do urânio dissolvido knos poros das palhetas dos mi-

nerais fosfáticos", por águas meteoricas.

A ocorrência de urânio e a ausência do elemento tório

em nódulos de fosfatos, ossos fosfatizados e apatitas foram ob-

servadas por Strutt no início deste século (1906, 1908, in

Altschuler et ai. 1958), com base em determinação radioativa.

Conforice Altschuler et ai. (1958), várias hipóteses têm sido

aventadas, para explicar a associação de elemento químico urâ-

nio (o qual pode ocorrer entre 50-200 ppm) com as apatitas se-

dimentares. Estes autores propõem que, em fosforitos, o elemen-

to urânio é retirado das águas do oceano e substitui o elemento

cálcio nas apatitas. Ao contrário, Davinson & Atkin (1953, in

Altschuler et ai. 1958) concluem que o elemento urânio é car-

reado para dentro dos fosforitos por meio de águas meteóricas

percolantes.

De acordo com McKelvey & Nelson (1950), o elemento

urânio em fosforito foi primeiramente descoberto em 1924 nos

fosforitos do Cretáceo/Eoceno da Argélia. Estes autores citam

ainda que significativa concentração de urânio ou substâncias

radioativas têm sido depositadas em outros fosforitos de dife-

rentes idades. Para estes mesmos autores, todas as formações
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fosfãticas marinhas contêm quantidade apreciável de urânio e,

de uma maneira geral, o conteúdo deste elemento aumenta à medi-

da que aumenta o teor de fosfato, sendo que a maioria do urânio

em fosforito parece estar associado ao mineral flüor-apatita.

Atualmente, o urânio ocorre nas águas do mar em cerca de

0.000002 g/l, e duas hipóteses são mencionadas por McKelvey &

Nelson (1950), para explicar o processo de concentração deste

elemento nestas águas: a) precipitação direta como um sal de

urânio inorgânico e b) remoção seletiva do urânio pelos orga-

nismos ou por substâncias a que tenha afinidade.

Aparentemente, o elemento urânio, disseminado nas ro-

chas do marco radioativo da Formação Jandaíra, foi depositado

ao mesmo tempo em que se deu a deposição do fosfato. Com efei-

to, observa-se a maior presença de urânio onde foram notados os

maiores teores de P2O5 em toda a área estudada, estando o urâ-

nio, desta forma, relacionado à região onde foi notada a anoma-

lia radioativa. Os maiores teores de urânio, flúor e elementos

de terras raras, correspondentes ãs amostras em que foram de-

tectados os maiores teores de P2O5, evidenciam mais uma vez que

o fosfato sedimentar (fosforito) do marco radioativo da parte

superior da Formação Jandaíra da Bacia Potiguar é composto de

apatitas ricas em flúor, contendo o elemento urânio e as terras

raras.
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4.7 - MODOS DE OCORRÊNCIA DE FOSFATO NA FORMAÇÃO JANDAÍRA.

Observações feitas em lâminas petrográficas, difrato-

gramas de raio-x, espectrogramas de raios infra-vermelhos e mi-

croscopia eletrônica de varredura (MEV) mostraram que os mine-

rais de fosfato que compõem o marco radioativo da Bacia Poti-

guar são apatitas microcristalinas (colofana), identificadas

até mesmo na fração granulométrica inferior a 2 micra (Figura

21). Segundo Pettijohn (1975), o carbonato-flúor-apatita pre-

sente na maioria dos fosforitos ocorre em partículas microcris-

talinas, de tamanho variando entre 1 micron a 2 micra.

O fosfato composto por apatitas microcristalinas do

marco radioativo da parte superior da Formação Jandaíra da Ba-

cia Potiguar ocorre sob seis formas distintas, como:

a) substituindo matriz micrltica

b) substituindo bioclastos

c) preenchendo câmaras de bioclastos

d) oólitos

e) intraclastos

f) pelóides

a) Substituindo matriz micritica

A substituição da matriz micritica em wackestones é

uma das formas mais comuns de ocorrência de fosfato no marco

radioativo. Esta substituição é bem caracterizada sob luz

transmitida, quando o fosfato apresenta uma coloração amarelada

a alaranjada. Em alguns casos, nota-se manchas de minerais opa-

cos características, podendo ser pirita. Normalmente essa

substituição se dá de uma forma não seletiva, i.e., tanto os

grãos quanto a matriz estando fosfatizados (Foto 07); outras
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0.45mm

FOTO07 - FOTOMICROORAFIA DE FRAGMENTO DE AMOSTRA DF. CALHA CONTENDO
FORAXMNÍIT.KOS UENTÔMCOS MOSTRANDO A MICKITA PARCIALMliM li
FOSFATIZADA.
POÇO l-GMR-5-RN/207m,SOB NICÓIS DESCRUZADOS.
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vezes a fosfatização é seletiva, havendo a preservação de bio-

clastos no meio da matriz fosfatizada (Fotos 08 e 09). Por ve-

zes observa-se uma auréola fosfatizada na interface fosfato/ma-

triz micrítica, não substituída (Foto 10).

b) Substituindo bioclastos

Alguns fragmentos de fósseis, tais como moluscos e

equinóides, encontram-se fosfatizados. Caracterizam-se pela co-

loração amarelada, por vezes alaranjada, preservando as suas

microestruturas originais (microporosidade, etc.) e caracterís-

ticas óticas (extinção), o que permite uma fácil identificação

dos bioclastos (Foto 11). A substituição das carapaças de gas-

trópodes por fosfatos é comum, estando as mesmas preenchidas

por matriz micrítica e outros bioclastos menores, tais como fo-

raminíferos e restos de peixes também fosfatizados (Fotos 12 e

13).

c) Preenchendo câmaras de bioclastos

As câmaras de diversas espécies de fósseis (foramini-

feros, gastrópodes e raramente de equinóides, e t c ) , nos calcá-

rios de grãos finos (mudstones a packstones) que compõem o mar-

co radioativo, encontram-se preenchidas por fosfato (Fotos 14 e

15).

A fosfatização se dá com o preenchimento dos vazios

das câmaras dos fósseis, principalmente em foraminíferos, por

fosfato micro-cristalino, sem que haja inclusões de elementos

bioclásticos nestas câmaras (Fotos 16 e 17). Exemplares fosfa-

tizados nas partes internas, notadamente em foraminíferos do

gênero Afro Bolivina, Buliminideos e Rotalinas, são freqüente-

mente observados, sem que as próprias carapaças estejam fosfa-
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FOTO 0$ - FOTOMICROGRAPIA MOSTRANDO MATRIZ MICRÍTICA SUBSTITUÍDA TOR rOSr-ATO
(COR AMARELA). NOTA-SE Oi:P. A MhSMA ASSOCIAÇÃO lOSSIÜR.RA (ORGANISMOS
PLANCTONICOS. I :ORAMINIH;ROS. CAI.C1S! -T.RIJI . ÍDCOS l i EOUINÓIDIS) SÃO
OHSr-RVAOAS TANTO NAS PARIES S'JIlsriTLiDAS COMO NAS PARTES NÀO
SUI1ST 11 LIDAS.
AMOSTRA D l ; CALHA POÇO 1-PML-I-RN/J67m, SOU NICÓIS DESCRUZADOS.

FOTO09 - POTO ANIT.RIOR SOB NICÓIS CRU7.APOS. A PARTI- ESCURA VISTA À DIREITA DA
FOTO fe DUVIDO À ISOTROPIA DAS A PAT IT AS MICROCRISTALINAS.
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FOTO 10 - FOTOMICROGRAFIA "-V. FRAGMENTO DE AMOSTRA DE CALHA PARCIALMENTE
SUBSTITUÍDO POR FOSFATO. NOTAR A AUUÍ-OLA LIMITE F.NTRIl AS 1'ARll.S
FOSFAI I7.ADAS (COR AMAR F.LA) li NÃO FOSFAIIZADAS (COR CINZA).
POÇO 3-RNS-4I;2«m,SOB MCÒIS ÜESCRtZADOS.

FOT011 - FOTOMICROC.RAIIA DP. IRAGMINTO DE AMOSTRA DC CALMA MOSTRANDO
RESTO DE I.QIINOIDI' I OSFAII/AI7O.
POÇO 3-RI>5-RN/l8óni,SOU NICOIS DWCRUZADOS.
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FOTO 12 - POTOMICROGRAPIA DP UM GASIROI'ODH lOSPATIZADO COM PORAMIMPP.ROS P.
FRAGMPMOS DP. I-OSSIJS. 1'OSSIVP.I MPN IT KIS1OS |>P. PIIMS. P.VI SI-.U IMP.ItIOR.
NOI ASli 01 P. OS 1'OKAMINÍHiKUS li OS I>ROVÁVI.IS RtSIOS Uii 1'LIMS 1AMUÚM
ESTÃO lOSKVM/AlJOS.
AMOSTRA Uli CALHA POÇO 3-RNS-49,288m, SOB NICOIS DtSCRLZADOS.

'OTOI3 - FOTO ANTERIOR SOB NICÓIS CRUZADOS, O PSCURHCIMPNTO DA CARAl'ACA OO
GASIRÓPODP. P. DA 1'AKIH IMPKNA I- D1.V1D0 A ISOIKOHA CAt SADA POR
FOSPAIOS MICROCRISTAI.INOS. NOTAR QUP, AS CARAPAÇAS DOS 1-OKAMINÍPP.ROS
NÃO tSTÃO I OSPAII/AÜOS.
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tOTOU - FOTOMICROGRAF1A DK FRAGMI-NTO I>E AMOSTRA BE CAI.IIA MOSTRANDO
CONCENTRAÇÃO l>ii I 'JSSE IS, PRINCIPALMENTE FORAMINÍI-EROS HIAIJNOS COM
CÂMARAS VRVl NCI1IOAS VOX I OSI ATO.
POÇO 3-I>ML-J-RN;24Jm, SOB NICÒIS DtSCRUZADOS.

fOTO IS • FOTO A M TIMOK SOU MrÓIS riM.'ZADOS. A RÍOIÀO FSCliRA, TANTO NAS PARTIS

SKc'íKs¥ku5S'i£VR6pí23í.0 Nos IKAÜMliN IÜS-È ™>ü°A0S ' • « • - ^
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0.3mm

FOTO 76 - FOTOMICROGKAFIA OK IORAMINÍIPRO IIF.NTÔMCO AFROROUVIXA - SP.
FOSI-AI I /ADO INII RNAMP-NIU. NOTA-SK TAMM'-AI. NA PART R S u l ' t R I O R DAI-O1O,
FRAGMI.N IOS [)I: I OSSI:I5 FOSPATIZADOS NA MíiS.MA AMOSTRA.
AMOSTRA D E C A U I A 1;OÇO l-I'MLrl-RN/Iolm, SOU MCÓIS UbSCRL'ZADOS.

FOTO 17 • FOTO ANTF.RIOR SOB NICÓ1S CRUZAPOS. AS PAR1T.S rsCURAS/l 'ANTO NO INTE-
RIOR POS I'ORAMINirU.ROS COMO NOS IRAÜMKNIOS,SÃO DUVIDO AOS FOSFATOS
M1CROCRISTALINOS (APATITA).
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tizadas e muitas vezes mergulhados numa matriz também fosfati-

zada (Fotos 18 e 19).

Raramente encontra-se glauconita associada a fosfato

no interior das câmaras dos bioclastos. Normalmente estas glau-

conitas apresentam-se com coloração esverdeada a amarelada, ãs

vezes com pontos escuros de minerais opacos, característicos de

cristais de pirita (Fotos 20 e 21). Muito raramente podem ser

observados bioclastos substituídos por cristais euédricos de

pirita e preenchidos por fcsfatos (Foto 22).

Através do microscópio eletrônico de varredura (MEV),

observa-se que o fosfato colofõrmico, que está incrustado na

parede interna dos foraminíferos, possui um aspecto globoso-bo-

trioidal e está, ora preenchendo vazios (Fotos 23 e 24i ora

isoladamente. Neste caso, freqüentemente está associado a piri-

tas euédricas (Foto 25).

d) Oólitos

A ocorrência de oólitos fosfatizados está restrita

principalmente ã região oeste da área estudada, onde é obser-

vada a maior espessura do marco radioativo e onde foi detectado

o maior teor de P2O5. Estes oólitos ocorrem comumente envolven-

do elementos bioclásticos fosfatizados ou não, principalmente

foraminíferos planctônicos e bentônicos (Fotos 26 e 27) ou ou-

tros elementos desconhecidos, que por vezes também podem estar

fosfatizados ou não (Fotos 28 e 29)•

e) Intraclastos

Os intraclastos ocorrem geralmente associados com os

oólitos. São fragmentos que podem apresentar variadas formas de

ocorrências e de fosfatização, ocorrendo desde a forma de
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FOTO IS • FOTOMICROORAHA nr. FRAGMFNTO I>F. AMOSI RA DE CAT HA CONTF.NDO VÁRIAS
Fil'I.CII-.S Dl- 1-ORAMINÍr I:ROS P.M MA'IKI/. MintÍTICA. TANTO OS I ORAMINÍPUROS
QUANTO A MATKI/. MICRÍIICA fSJMJ I OSIAII/^\DOS.
POÇO 1-KNS-67/29I.T1.SO» NICÓIS DESCRUZADOS.

FOTO 19 - FOTO AMTRIOR SOU NICOIS CRUZADOS. NOTAR O F5CUUr.CIMF.NTO DAS PARTI'S
FOSFATI/AIMS DF.VIDO A ISO1KOIMA CAUSADA I'll.AS AI'Al'ITAS
MICUOCKISIAI.INAS. AS CARAI'ACAS DOS I ORAMINÍIT.kOS NÃO I Í IÃO
FOSFATIZADAS.
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0.2mm

FOTO 20 - KJTOMICROORAFIA MOSTRANDO PRI:.l:\CIIIMr.\TO DE CÂMARAS PP.
FORAMI.NÍM KOS FOR lO^IATO (COR AMAIU I.A> I- GI.AI CONIIA (COR V| RUI.)
AMOSTRA m.CAIJIA-PO«;O i - r \n, : KN i'r.tia.son Mcois PLSCHL/ADOS.
I;-I:OSI:ATO. ÜÜIA ICOMIA , A-AFKOISOI.IYINA SI'. I; I'-I'L-XNCIOMCO.

FOTO 21 • TOTÓ ANTMMOR SOIS NICÓIS CRUZADOS. O FXCURrCIMF.NTO DAS PA RTFS
l:OSfAII/AI>AS P. Jn-,'II>O A ISOl'ROPIA CAUSAIM fl-LAS APÁTICAS
MICROCRISTAUNAS.
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FOTO22 - rOTOMICROGRAl'IA DP. FRAGMP.NTO 1)F1 AMOSTRA DB CAI HA MOSTRANDO
KQUINOIIHl IMrtiri/ADO V: TOSFA 11ZADO IM1.KSO HM MATRIZ MICRITICA.
POÇO 3-PML-3-RN;291m, SOU NICÓIS DI3CRLZAD0S.
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FOTO 23 - FOTOM1CP.OORAITA DF. M.F..V.
MOSTRANDO O TIPO Dli
rOSFATl/AÇÃO NA PARTI- IMTRNA
DU UM IOKAMINÍ! I UO. NOTA-SI-:
FOSFATO COI.O1OKM!:. INCRUSTADO
NA PAIOI: INTJKNA Dli l \ i
FORAMINÍ1Í.RO COM ASPECIO
OI.OHOSO- IIO'IRIOID.M..
AMOSTRA Dli CALHA - POÇO
3-PML-?.-RN/243m, 360 VUZCS DLi
AUMENTO.

FOTO 24 - DKTAI.III1 DA PARTE INTFRWA DO
FORAMINÍI-IiRO DA IOIO AMIIUOR
MOS'I'RA.NDO O ASI'i.CIO
ARRUDONDADO DO FOfFATO
MiCROCKISTAUNO, 1500 VF-ZliS DE
ACMiiNTO. AI'-APAIITA
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FOTO25 - FOTOMICROGRAHA DE M.E.V. DA
PARIE INTERNA Dl:. LM
FORAMINÍFERO MOSTRANDO
FOSFATO DE FORMA
GI.OBOSAIJOI RIOIDAL ASSOCIADO Â
PI RITA.
AMOS IRA DE CALHA POÇO
3-PMI..-2-RN/243I.1, 770 VP.7.F5 Dl'.
AUMENTO. AP-APA7ITA, P-PIRITA.
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FOTO 26 - FOTOMICROGRAMA MOSTRANDO UM OÓI.ITO FNVOI.VINDO MATRIZ MICRÍTICA
A O ^ r M T O ^ C 0 M | ; ° R A M I N I I ' I - - R O <«<>TALÍI)i:O) PARCIAI.MCNII- I OSIATIZADO
AMOSTRA DE CALMA I'OÇO 3 PM W-RN;243m, SOB MCÓIS DtSCRUZADOS.

0.2mm

• v . ;•**•>?*

\J • \ ^

FOTO27 . FOTO ANT1.R1OR SOB NICOIS CRUZADOS. O I-SCUIU-CIMUNTO DAS PARTI5
I-OSI-AIIMDAS li DI.VIDO A ISOI ROI'lA DAS AI'AIMAS MICROCRISTALINAS.
NOTAR A UNVOLTÓRIA COSCÊN TKICA Dii ASI'tCfO IIIIRÜSO DO OOLI IO.
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rOTO2S - FOTOMICROGRAPIA MOSTRANDO PRAGMF.NTO D!I CALHA CONTF.NDO OÓLITOS
FOSFATIZAhOS I.M CONJl M O COM 1 OKAMISÍI l-ROS K>SPATIZA'>OS ÍNCLLSOS
KM MAIRIZ MICKÍIICA 1AMIIÍ.M POSPA'I IZADA.
AMOSTRA Üíl CALHA 1'OÇO J-IWIL^-RN^-Uin, SOB MCÓIS DLSCRUZAJOS.

0.3mm

TOTÓ 29 VOTO ANTHRIOK SOH NICÓIS CRIVADOS. NOTAR O ASITCTO PII1ROSO
CONCÊNTRICO DOS OÒI.MOS. O I SCt'KI-CIMI.NTO DAS PARTIS POSI ATIZADAS li
DEVIDO Â ISOIROPIA CAUSADA I'liLAS AI'AIIIAS MICROCRISIALINAS.
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fragmentos alongados a formas elipsóidos ou mesmo arredondadas,

englobendo grande quantidades de fragmentos bioclásticos (Fotos

30 e 31).

£) Pelóides

Os pelóides fosfatizados são constituintes raros. Ge-

ralmente ocorrem de forma arredondada a elipsoidal, de colora-

ção amarelada intensa, ãs vezes alaranjada. Sua proveniencia é

indefinida, podendo ser de origem animal (péletes). O tamanho

dos grãos varia de 0.1 a 0.3 mm. Normalmente os pelóides apre-

sentam-se soltos na matriz micrítica, associados a f~>raminífe-

ros planctônicos e equinóides (Foto 32).
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0.45mm

FOTO 30 - FOTOMICROGRAF1A DP. UM INTRACI.ASTO MOSTRANDO Oil lilM.NTf:1; MANFIRAS
Dli lOSf/VI I/.ACÃO TAIS COMO MICRITA, OOl.ilOS U INTERIOR DE MOCLASTCS,
TODOS IOSI AI"I/.ADOS.
AMOSTRA Dli CALHA POÇO 3-PMU2-RN/243m. SOB NiCÓiS DUSCRUZADOS.

r010 31 - FOTO ANTF.RIOR SOB NICOIS CRU7ADOS, 0 FSCL'RUCIMF.NTO DAS PA RTFS
FOSFATIZADAS Y, DEVIDO A ISOTROIMA CAUSADA PILAS APARTAS
MICROCRISTAI I NAS. NOTAR AS BNVOLTÓRIAS CONCÚNIRICAS l?li ASI'liCIO
FIUROSO DOS OOL1IOS.
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fOtO 32 - f-OTOMICROGRAHA DR IRAGMFNTO DP. AMOSTRA DU CAM IA MOSTRANDO
PI-I.ÒII>r. (l'í-1 l-.ri- ?) IMIKSO NUMA MATRIZ MICRIIICA COM ORGANISMOS
PLANCIÔNICOS l:. liQriNÓIDKS.
FOCO l-RL-l-RN/lSóm, SOU NICÓIS DLíSCRfZADOS.



CAPITULO 5 - FOSFORITOS.

5.1 - GENERALIDADES.

Os fosforitos foram alvo de estudos desde 1874, quan-

do a expedição "Challenger" dragou nódulos fosfatizados na re-

gião de Agulhas Bank, na Africa do Sul (Murray & Renard 1891,

in Bentor 1980).

O interesse quanto ã origem dos fosforitos cresceu

durante os anos 30, principalmente sob o impacto do crescimento

do uso deste material como matéria-prima na indústria de ferti-

lizantes, farmacêutica, etc.

São conhecidos aproximadamente 200 tipos da minerais

contendo mais de 1% de P2O5, mas a maioria do fósforo existente

na crosta terrestre e nas rochas sedimentares ocorre na varie-

dade mineral apatita. As variedades mais comuns ocorrem na sé-

rie isomórfica, variando entre Ca5(PO4)F - flúor-apatita,

Ca5(PO4)3Cl - cloroapatita e Ca5(PO4)OH - hidroxiapatita, na

qual o radical OH~ substitui F (flúor) (Blatt et ai. 1972).

Fosforitos marinhos são responsáveis por 75% da

produção de fosfatos. Normalmente ocorrem associados a fácies

de plataforma continental, embora alcancem o mais alto teor em

fácies de folhelhos negros, "chert" e carbonatos de bacias

sedimentares famintas, sem influxo de terrígenos (Mitchell &

Reading, 1981).

Os fosfatos foram depositados em 10 períodos geológi-

cos bem definidos: Mioceno/Plioceno, Eoceno/Neo-Cretáceo, Ju-

rássico, Permiano, Ordovicano, Cambriano, Neo-Proterozóico I,

Neo-fcroterozóico II, Meso-Proterozóico e Eo-Proterozóico (Cook

& McElhinny, 1979).

93
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Algumas províncias fosfãticas mundiais, com suas res-

pectivas idades, podem ser citadas: províncias do Sudeste e

Centro da Asia - pré-Cambriano; províncias do Sudeste e Centro

da Ásia, extendendo para norte da Austrália - Cambriano; pro-

víncia da América do Norte - Permiano; província do Leste Euro-

peu - Jurássico/Eo-Cretáceo; província do "Tethyan" do Oriente-

Médio e Norte da África, estendendo para o leste da Africa e

parte norte da América do Sul - Neo-Cretáceo/Eoceno; e provín-

cia do Sudeste da América do Norte - Mioceno (Strakov 1969, in

Cook 1976).

Quatro tipos principais de depósitos de fosfatos são

encontrados: a) em rochas ígneas, b) como depósitos derivados

de guano, c) sob a forma de fosforito sedimentar e d) raramen-

te, como depósito de origem lacustre.

As apatitas associadas a rochas ígneas ocorrem em

massas intrusivas ou soleiras, em veios hidrotermais ou en.

pegmatitos. Estão comumente associadas a rochas ígneas alcali-

nas, incluindo carbonatitos, ijolitos, nefelina-sienitos e

piroxenitos. Os maiores depósitos do mundo estão na península

de Kola, na URSS, leste de Uganda e Palabora, na África, Araxá

e Jacupiranga, no Brasil.

Os maiores depósitos fosfáticos derivados de guano

são formados na superfície por excrementos de pássaros marinhos

e nas cavernas por excrementos de morcegos. A mineralogia dos

depósitos de guano é complexa e depende da lixiviação das águas

superficiais. Vários depósitos de guano são conhecidos no mun-

do, destacando-se dentre eles o de "Malpelo Island", na Colôm-

bia.



95

Sedimentos ricos em fosfatos estão presentes em pla-

taformas continentais recentes do sudoeste da África (Summerha-

yes et ai., 1973), Norte da África (Tooms & Summerhayes, 1968 e

Summerhayes et ai., 1972), Sudeste dos Estados Unidos (Pevear &

Pilkey, 1966), Sul da Califórnia ( Dietz et ai., 1942; d'Angle-

jan,1967; Pasho, 1972), Norte da América do Sul ( Veeh et ai.,

1973), Leste da Austrália (Von der Borch, 1970; Marshall, 1971)

e Leste da Nova Zelândia (Reed & Hornibrook, 1952) (Cook,

1976).

Baturin et ai.(1972) e Veeh et ai. (1973) mostraram

que duas províncias de fosforitos estão sendo formadas atual-

mente, uma na plataforma sudoeste da Africa e outra na plata-

forma do Peru-Chile (Cook, 1976) .

Os raros depósitos formados em lagos salinos são en-

contrados na região das Montanhas Rochosas, nos EUA, como o de

Green River Formation do Idaho no Wyoming (Love 1964, in Bentor

1980).
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5-2 - GÊNESE DOS FOSFORITOS.

A formação dos fosforitos" envolve uma infinidade de

fatores, e muitos problemas a respeito da sua gênese serão ain-

da certamente temas de intensas pesquisas.

A idéia mais aceita hoje é a de que os fosforitos ma-

rinhos resultaram de um processo diagenêtico em ambiente redu-

tor associado a sedimentos ricos em matéria orgânica em zonas

de ressurgência ("upwelling") (Figura 23), coir baixa taxa de

sedimentação, podendo estar associados a "hardgrounds".

Ressurgências são correntes oceânicas de águas frias

e ricas em nutrientes que ascendem em direção ã superfície em

determinadas áreas da costa. Pelo menos duas destas áreas, com

intensa ressurgência, são observadas recentemente: costa oeste

da América do Sul (costa do Peru e Chile) e sudeste da África.

Segundo Diester-Haass (1978), as características

principais das superfícies das massas de água na região das

ressurgências são: baixa temperatura, baixa salinidade, baixo

conteúdo de oxigênio e alto conteúdo de nutrientes, com o con-

seqüente aumento da produtividade biológica. A baixa temperatu-

ra das águas da superfície das ressurgências e a alta produti-

vidade orgânica são os principais fatores que produzem as dife-

rentes feições geológicas nos sedimentos desta região, quando

comparado aos sedimentos das regiões adjacentes, que não são

afetados por aquele fenômeno.

Ainda segundo Diester-Haass (1978), são indicadores

de áreas de ressurgências: alto conteúdo de matéria orgânica;

enriquecimento de certos elementos químicos considerados tra-

ços, como Ni, Zn, Pb e Cu; além do urânio em fosforito e também

do alto conteúdo de depósitos silicosos, principalmente esque-
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NIVEL DO MAR

ZONA FO'TICA

RESSURGÊNCIA DE
A'GUAS FRIAS RICAS A
EM NUTRIENTES T

A'GUAS PROFUNDAS
BACIA OCEÂNICA

INCREMENTO DE
PROOUTIVIOADE ORGÍNICA

yy.-'.-i-'.-'.-:-'.•'•'.•'.•'.•'.•'.•'.•'.•

>,/ SEDIMENTOS RICO
/ EM FOSFATO

/

MARGEM DE
PLATAFORMA

-

— BAIXA TAXA DE
SEDIMENTAÇÃO

INTERIOR DE
PLATAFORMA

Figura 23 - MODELO ESQUEMÁTICO PARA FORMAÇÃO DE FOSFORITOS SEGUNDO TUCKER
(1981).
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letos de diatomáceas, radiolárias, silicoflagelados e raramente

esponjas.

Kazakov (1937, in Bentor 1980) fez uma observação a

respeito da ligação da gênese dos fosforitos com a ressurgên-

cia. A idéia básica de Kazakov foi a correlação da sedimentação

dos fosforitos com o fenômeno da ressurgência, no qual águas

profundas emergem elevando a sua temperatura e, em conseqüên-

cia, diminuindo a sua pressão, liberando C02 e elevando o Ph.

Como a solubilidade da apatita decresce com o aumento da tempe-

ratura e do Ph, Kazakov conclui que, na parte superior da res-

surgência, a apatita é precipitada como mineral inorgânico. O

mesmo autor acredita que este fenômeno ocorre abaixo da zona de

fotossíntese, entre as profundidades de 50 a 200 metros.

As áreas onde estão situadas as ressurgências consti-

tuem menos de 1% das áreas oceânicas e provavelmente contêm

mais de 50% do total da biomassa marinha (Ryther 1963, in Cook

& McElhinny, 1979).

A fosfatização de rochas sedimentares, principalmente

carbonatos, tem sido intensamente debatida por vários autores.

Air s (1959) , em experimento de laboratório, sugere que a subs-

tituição da calcita por fosfato se dá com baixa concentração de

fosfato em relação a calcita, e este parece ser o mecanismo

principal na formação dos depósitos de fosforitos.

Dietz et ai. (1942) observaram que a fluorapatita, a

principal constituinte dos fosforitos, forma-se na superfície

do fundo oceânico, pela precipitação direta em condição de sa-

turação. Ao contrário, Ames (1959) sugeriu que a fluorapatita

pode ser o produto final da substituição diagenética na qual

ions fosfáticos dissolvidos substituem ion cálcio nos calcá-

rios.
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De acordo com Krumbein e Garrei (1952), a precipita-

ção dos fosforitos nas águas do mar é independente do Eh e ê

dependente do PH.

Segundo Baturin (1971), para se completar o ciclo da

formação de fosforito, são necessários três estágios: estágio

de deposição biogênica, estágio diagenético e estágio dinâmico.

- Estágio de deposição biogênica - De acordo com Ba-

turin (1971), as formações dos fosforitos nas regiões das pla-

taformas do sudoeste da Africa e Peru-Chile são devidas ã alta

produtividade biogênica, favorecida pela ressurgência que supre

estas áreas com nutrientes. Uma grande produção de fitoplancton

nestas regiões resulta em abundante deposição de detritos orgâ-

nicos, a qual ocorre numa profundidade variando entre 50 e 150

metros, a uma velocidade relativamente rápida. Devido ã baixa

taxa de conteúdo de oxigênio nas águas ressurgentes, considerá-

vel quantidade de matéria orgânica, incluindo o componente fos-

fático dos detritos, é preservada através de mineralizaçoes e

chega ao fundo, onde é incorporada aos sedimentos.

- O estágio diagenético pós-deposicional - Ainda se-

gundo Baturin (1971), o estágio diagenético pós-deposicional

consiste da mineralização e dissolução contínua da matéria or-

gânica abaixo da interface sedimento/água. Desta forma, águas

inl?rsticiais são enriquecidas em carbohidratos e minerais de

fosfatos. A supersaturação das águas intersticiais, por fosfa-

to-cálcico, conduz ã precipitação destes elementos em microzo-

nas, onde o ambiente é mais alcalino. Essa precipitação resulta

no decréscimo da concentração do fósforo, e sua redistribuição

nos sedimentos resulta na formação de nõdulos dispersos, cons-

tituídos originalmente de fosfato-cálcico gelatinoso, incorpo-

rando partículas não fosfáticas. Processos diagenéticos tardios
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são acompanhados por litificação dos nódulos, química e minera-

logicamente, incorporando P2O5, CaO, CO2 e F e expulsando SiO2,

A12O3, Fe, H2O e C. Gradualmente os nódulos adquirem, pelo me-

nos parcialmente, as estrutras cristalinas da apatita.

- Estágio dinâmico - O estágio dinâmico, citado por

Baturin (1971), consiste na concentração dos nódulos acima ci-

tados, possivelmente devido ao retrabalhamento dos sedimentos e

remoção das frações não fosfáticas. Nas plataformas oceânicas,

tais fenômenos são comuns como resultado das mudanças das cor-

rentes marinhas, flutuações do nível do mar e/ou movimento ver-

tical dos continentes. A repetição de tais ciclos numa região

pode resultar na formação de espessas camadas de nódulos, com-

postos por várias gerações de fosfato.

As litologias comumente associadas a zonas de ressur-

gência (Cathcart e Gulbrandsen, 1972) incluem folhelhos negros,

folhelhos fosfáticos, fosforitos, dolomitos, depósitos salinos

e arenitos avermelhados. Os fostatos nas rochas carbonáticas

consistem de "pellets", nódulos e, em menores quantidades, de

ossos e conchas.

Os exemplos mais importantes dos fosforitos cuja gê-

nese é relacionada ã ressurgência são os de Fosforia Formation

(USA), Karatau (URSS) e Sechura Desert (Peru).

Além dos fosforitos formados por ressurgências, Cath-

cart & Gulbrandsen (1972) citam outra gênese para fosforitos.

Segundo estes autores, os fosforitos são formados também atra-

vés de correntes quentes ao longo da costa leste dos continen-

tes, sendo que estes fosforitos acham-se associados a calcários

e arenitos. Os mais importantes depósitos, formados por tais

correntes quentes e citados pelos autores Cathcart & Gulbrand-

sen (1972), estão situados na costa leste dos Estados Unidos e
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na costa leste do Brasil, os quais o presente autor interpreta

como sendo fosfatos do Cretáceo Superior da Formação Gramame.
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5,3 - FOSFORITO DA FORMAÇÃO JANDAlRA DA BACIA POTIGUAR.

Os resultados das análises petrográficas, mineralógi-

cas, químicas e paleontolôgicas revelaram que o marco radioati-

vo, contido nas rochas carbonáticas da Formação Jandaíra da Ba-

cia Potiguar, é uma camada de fosforito depositado no Campania-

no. Esta camada contém apatita coloforme, com teores de urânio

relativamente altos, sendo este o principal elemento causador

da anomalia radioativa.

Por definição, os fosforitos são rochas de origem se-

dimentar, com teores de P2O5 acima de 10% (Riggs, 1979) . Neste

trabalho, foi utilizado o termo fosforito, para designar as ro-

chas do marco radioativo contendo P2O5, mesmo tendo as análises

químicas detectado percentual abaixo de 10% daquele oxido,

acreditando-se que as amostras de calha analisadas estivessem

contaminadas com amostras não fosfatizadas, causando um decrés-

cimo dos teores de P2O5.

Mineralogicamente, os fosforitos da Bacia Potiguar se

assemelham bastante aos fosforitos de Pernambuco-Paraíba estu-

dados por Tinoco & Siqueira (1976), Menor et ai (1977) e Menor

& Amaral (1979) . De acordo com Tinoco & Siqueira (1976) , o fos-

fato de Olinda-PE foi depositado por meio de ressurgência sazo-

nal de águas frias, sobre a plataforma continental interna, com

profundidades não superiores a 50 metros.

Várias hipóteses haviam sido aventadas por Neto

(1985), para explicar a anomalia radioativa da parte superior

da Formação Jandaíra da Bacia Potiguar, tais como: presença de

cinzas vulcânicas, material vulcânico alterado para argilito e

ocorrência de fosfato sedimentar. 0 presente trabalho indicou

que a anomalia radioativa se deve realmente ã presença de fos-
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fato sedimentar, contendo teores relativamente altos do elemen-

to urânio.

O assunto, no que se refere à diagenese, será tratado

apenas superficialmente, devido às limitações que as amostras

de calha impõem no detalhamento de certas feições mineralógi-

cas. Quanto ã seqüência diagenética do fosforito, esta não será

tratada aqui neste trabalho. Isto poderá ser estudado com maior

detalhe e clareza quando forem coletadas amostras de testemu-

nhos.
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5.3.1 - PROCESSOS DE FOSFATIZAÇAO DO FOSFORITO DA BACIA

POTIGUAR.

As diferentes formas de fosfatização, que ocorrem nas

amostras do marco radioativo, sugerem que pelo menos dois pro-

cessos de fosfatização atuaram na camada fosforítica da parte

superior da Formação Jandaíra da Bacia Potiguar: substituição

dos componentes carbonáticos e precipitação direta em câmaras

de bioclastos.

Desde hâ muito é aceito entre os mineralogistas que

os fosforitos são carbonatos que contêm apatita (Ames, 1959),

com o processo de substituição sendo o mais importante. Nos

fosforitos da Formação Jandaíra, a substituição de carbonatos

por apatita é um processo bastante comum, incluindo substitui-

ção da matriz microcristalina (micrita), substituição de bio-

clastos, oõlitos, péletes e intraclastos.

Segundo Ames (1959), o processo de substituição de

carbonato de cálcio por apatita envolve uma série de variáveis:

a) ambiente de baixa ou nenhuma taxa de deposição; b) calcários

ou sedimentos carbonáticos disponíveis para a substituição; c)

água do mar saturada em relação ao íon Ca, de maneira que o se-

dimento esteja em equilíbrio com a água do mar; d) Ph igual ou

maior que 7; e) concentração de PO4 maior que 0,1 ppm.

A forma mais comum de ocorrência de fosfato no marco

radioativo é pela substituição da micrita. A substituição de

bioclastos é rara e pode ser devido à afinidade química compo-

sicional que estes fragmentos possuem para fosfatizar. Normal-

mente, os fragmentos fosfatizados são de composição calcítica,

tal como tecas de equinóides e conchas de moluscos.
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A fosfatização dos oôlitos do marco radioativo se

apresenta de forma bastante complexa, onde se notem diversos

envelopes concentricos finamente laminados, envolvendo ou não

bioclastos, fosfatizados ou não. 0 envolvimento dos bioclastos

fosfatizados sugere que a fosfatização do envelope se deu numa

fase tardia da fosfatização do bioclasto. É possível, também,

que os envoltórios concentricos, fosfatizados dos oôlitos, pos-

sam ser produto de transformação diagenética de um material ge-

latinoso que envolveu as partículas, orgânicas ou não, durante

a sua fase deposicional, como proposto por Baturin (1982). Nes-

te caso, seria provável uma precipitação direta da apatita ao

redor do núcleo.

Os raros exemplos de péletes fosfatizados sugerem que

os mesmos podem ter sido fosfatizados antes de serem envolvidos

pela matriz micrítica não fosfatizada. Sendo estes péletes pro-

dutos biogênicos (normalmente os mesmos já contêm um considerá-

vel teor de fosfato), eles estariam sujeitos a um enriquecimen-

to tardio. Se estes elementos não forem produtos biogênicos

(pelõides), a hipótese da substituição tardia dos mesmos por

P2O5, como produto de processo diagenêtico, não está descarta-

da, podendo ser semelhante ao processo de substituição que

atuou na matriz micrítica.

0 processo que atuou na fosfatização dos intraclas-

tos é bastante complexo, devido às várias formas de ocorrência

de fosfato presente numa mesma amostra. Uma das possibilidades

que poderia ser aventada, é a da fosfatização ter se dado pelo

retrabalhamento cíclico de camadas fosfatizadas, em diferentes

idades e em diferentes tipos de materiais fosfatizados.
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Apesar das observações diretas e experimentos sobre

as relações entre fosfatos dissolvidos e carbonatos sólidos,

muitos pesquisadores consideram que os processos de substitui-

ção exercem papel secundário na genêse dos fosforitos, enfati-

zando a precipitação direta de carbonato-fluorapatita, a partir

da água do mar (Mckelvey et ai. 1953). A precipitação direta

também é suportada por estudos recentes que estabelecem o esta-

do de saturação da água do mar, com respeito ãs várias formas

de apatita (Kramer, 1964). Nas amostras do marco radioativo, os

exemplos mais claros sobre a precipitação direta de fosfato, no

interior das câmaras de fósseis, são vistos através de fotomi-

crografia de MEV (Fotos 23, 24 e 25). Lamboy (1987) cita dife-

rentes processos de fosfatização no interior de câmaras de fo-

raminíferos. Neste caso, é possível que uma solução fosfatizada

tenha se infiltrado nas carapaças dos fósseis nos diferentes

estágios da deposição, formando assim os aglomerados de apatita

microcristalina nas paredes internas. Outra hipótese é a da

fosfatização dos elementos orgânicos remanescentes no interior

dos fósseis, logo após o soterramento.



CAPÍTULO 6 - AMBIENTE DEPOSICIONAL DO MARCO RADIOATIVO.

A formação do fosforito do marco radioativo da Bacia

Potiguar, associado aos carbonatos da parte superior da Forma-

ção Jandaíra, deu-se possivelmente em regime de ressurgência

sobre uma plataforma pretérita de carbonato, depositada em lâ-

mina d*água moderadamente rasa durante as fases transgressivas

que se sucederam no Meso a Neo-Campaniano. Castro (1988) advoga

a idéia de que este marco representa uma seção submarina con-

densada em bacia faminta, com taxa de deposição muito lenta, o

que origina um fundo submarino cimentado ou "hardground" (Figu-

ra 24).

Haq et ai. (1987) citam que a superfície onde se dá a

máxima transgressão está associada â seção condensada, e esta

seção se forma quando há uma rápida subida do nível do mar onde

o depocentro se move em direção ao continente. Devido â falta

de influxo de terrígenos, a seção condensada pode ser expressa-

da como uma zona de alta concentração de fóssil pelágico ou co-

mo um "hardground" causado pela litificação do substrato mari-

nho. Este fato, acima citado, pode ser evidenciado nas amostras

estudadas do marco radioativo pela grande quantidade de bioele-

mentos planctônicos e bentõnicos, notadamente de foraminíferos

característicos de ambiente de plataforma (FOTO 08 e 09) e pela

presença de fosforito, com enriquecimento de certos elementos

químicos, tais como Cu, Ni, Pb, U e Zn (Tabela 06). A seção

condensada em que se deu a deposição do marco radioativo pode-

ria ser uma das três seções, como indicado na FIGURA 17, ocor-

rida durante o Meso a Neo-Campaniano. Todos os elementos quími-

cos, acima citados, são considerados por Diester-Haass (1978)

como indicadores de zona de ressurgência. Além destes indicado-
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res, podem ser citadas outras evidências de zona anômala de de-

posição na camada do marco radioativo, tais como: a pouca taxa

de sedimentação de terrígenos, o acentuado enriquecimento de

certos elementos químicos considerados como traços, como F, S,

Sr, V e Y (Tabela 06) e, notadamente, a ocorrência de todos os

elementos de terras raras (Tabela 05).

A deposição dos fosfatos do marco radioativo se deu

perante um único evento deposicional, durante as fases trans-

gressivas que se sucederam no Meso a Neo-Campaniano (Figura

25)• Este fato é evidenciado petrograficamente pela fosfatiza-

ção apenas de carbonatos depositados em águas moderadamente

profundas, não ocorrendo fosfatização dos carbonatos típicos de

águas rasas, característicos da seção sotoposta ao marco ra-

dioativo. A hipótese deste evento uno pode ser corroborada pela

existência de um único pico radioativo.

Entre outros fatores, a deposição de fosfato cessou,

possivelmente, devido ao aumento da sedimentação de terrígenos

e de carbonato microcristalino (micrita), característicos das

rochas sobrepostas ao marco radioativo, o que pode ter causado

a diluição do elemento P (essencial na formação da apatita).

Além disso, a deposição destes fosfatos poderia ter cessado de-

vido às mudanças das condições climatológicas, por exemplo.

A mistura das diferentes formas fosfatizadas, tais

como oólitos, péletes e intraclastos, dentro da micrita fosfa-

tizada ou não, sugere que diferentes taxas de energia foram

aplicadas durante a formação do fosforito correspondente ao

marco radioativo.

Na hipótese de que, durante a época da deposição des-

te fosforito da Bacia Potiguar, esta bacia esteve geografica-

mente situada em baixas latitudes, é válida a idéia de Sheldon
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(1964) que afirma ser esta uma das condições necessárias para

gerar ressurgências e depositar fosforito.

Baseando-se na paleogeogrãfia dos continentes, ilus-

trada por Baturin (1971), durante o Neo-Cretácto os continentes

africano e sul americano ainda estavam relativamente próximos

(Figura 26) e, em conseqüência disto, possivelmente as corren-

tes oceânicas, frias e ricas em nutrientes, que circulavam no

sentido de sul para norte durante as fases transgressivas que

se sucederam no Campaniano, bordejando a costa oeste africana,

encontravam um anteparo e sofriam uma brusca mudança de direção

para oeste, vindo banhar a costa brasileira, onde se situa a

Bacia Potiguar, interligando-se com as correntes do Tethys. Se-

gundo Cooper (1977), as correntes de ressurgincia são claramen-

te dependentes da geometria da bacia oceânica e do sistema de

corrente de vento. Assim sendo, seguindo o modelo paleogeográ-

fico dos continentes, de Parrish & Curtis (1982), a hipótese

da migração de tais correntes, de direção SE-NW, pode ser infe-

rida com base nas correntes de ventos predominantes no Neo-Cre-

táceo, na época em que se deu a deposição do fosforito.

Dias-Brito (1987), com base nas associações faunísti-

cas caracteriticas dos depósitos do Tethys, tais como foraminí-

feros, nanoplancton e Calcisphaerulidae, afirma que já durante

o Meso-Cretáceo o Atlântico norte e sul estavam interligados.

Sendo assim, é possível que, durante o Campaniano, existissem

correntes em ambos os sentidos, ou seja, do sudeste para no-

roeste e vice-versa. Em conseqüência disto, a deposição dos

fosforitos da Bacia Potiguar poderia ter ocorrido tanto devido

ãs correntes de sentido sul para norte como também devido às

correntes que entravam em sentido contrário, ou seja, do norte

para o sul.
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Estas correntes, registradas durante a subida do ní-

vel do mar, afogaram os carbonatos da Formação Jar.daíra, que

estavam sendo depositados am plataforma suave com lâmina

d'água rasa e, durante os primeiros estágios de afogamento,

depositou a camada de fosforito possivelmente em condições le-

vemente anôxicas. Este fato pode ser notado pela existência das

piritas euédricas, disseminadas em matriz micrítica ou preen-

chendo vazios das câmaras de fósseis.

A maior espessura do fosforito da Bacia Potiguar (Fi-

gura 14) ocorre na região oeste onde foi notada a maior espes-

sura da Formação Jandaíra (Figura 09), principalmente na região

onde se situa o "Graben" do Boa Vista. Este fato vem confirmar

a existência de um sítio deposicional com ambiente propício pa-

ra depositar fosfato naquela área, desde a época da deposição

dos carbonatos da Formação Jandaíra. Em outras porções da área

estudada, onde foram notadas as menores quantidade de fosfato,

extensivamente na parte leste e sudeste da área, onde se situa

o Alto de Macau, notam-se calcários bastante dolomitizados,

possivelmente em conseqüência das constantes exposições subaê-

reas com possível influxo de águas doces provindo do centro da

bacia. Extendendo-se para o sul da área do Alto de Macau, en-

contram-se fosfatos associados a depósitos essencialmente ter-

rígenos, observados no poço 3-GMR-34-RN, o que leva a sugerir

uma importante contribuição fluvial nesta área durante a depo-

sição do fosforito (Figura 24). Portanto, todos estes fatores

acima citados não favoreceram a deposição do fosfato.



CAPÍTULO 7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Apesar dos registros de perfis de raios-gama terem

assinalado espessura máxima de 20 metros para a camada do marco

radioativo, esta espessura poderá não corresponder ã espessura

verdadeira do fosforito, uma vez que os perfis de raios-gama

são os registros da emissão natural da radiação gama por parte

de alguns elementos radioativos, tais como ü, K e Th, e estes

elementos poderão ser carreados para além da camada onde se si-

tua o fosforito. Principalmente em se tratando do elemento urâ-

nio, que é considerado um elemento bastante móvel em solução

aquosa.

As medidas da radiação gama em unidade API, tomadas

como anômalas nos perfis analisados, foram de pelo menos 3

vezes acima do "background" normal registrado nas rochas carbo-

náticas da Formação Jandaíra. Fora da área estudada, na prová-

vel seção do marco radioativo, os perfis de raios-gama apresen-

taram fraco registro de radioatividade, notadamente na parte

sul desta área, onde a Formação Jandaíra aflora e a camada de

fosforito poderá estar num nível próximo ã superfície, ou mesmo

já ter sido erodida. Em pequenas profundidades (menos de 100m),

normalmente não são registrados parfis raios-gama, o que difi-

culta a identificação desta camada.
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7.1 - CONCLUSÕES.

Os estudos das rochas correspondentes ao marco

radioativo e das rochas sotopostas e sobrepostas a ele permitem

concluir que:

- Análises em perfis raios-gama revelam que o marco

radioativo abrange uma área de cerca de 3500 km2 e sua espessu-

ra varia de 3 a 20m.

- A seção sotoposta ao marco radioativo representa

carbonatos depositados em águas rasas com alguma restrição,

compostos predominantemente de grainstones com algas verdes,

miliolídeos e pelóides. A seção sobreposta ao marco é composta

por mudstones ricos em calcisferulídeos, plantõnicos e raros

bentõnicos, indicando ambiente de deposição em mar aberto em

águas moderadamente profundas. O intervalo correspondente ao

marco radioativo consiste de packstones/wackestones com uma

gama variada de biotas, onde se destacam foraminíferos planctô-

nicos e bentõnicos, equinóides, ostracodas, pelecípodes e gas-

trópdes, indicando deposição em ambiente de mar aberto, com

lâmina de águas moderadamente profundas.

- O marco radioativo representa uma seção submarina

condensada "hardground", está inserido na parte superior da

Formação Jandaíra e é composto por camadas de fosforitos depo-

sitados sobre uma plataforma carbonática rasa. Sua deposição se

deu durante os ciclos transgressivos que ocorreram no Campania-

no.

- Os fosfatos do marco radioativo ocorrem das seguin-

tes formas: a) substituindo micrita, b) substituindo bioclas-

tos, c) preenchendo câmaras de fósseis, d) como oõlitos, e) co-

mo intraclastos e f) como pelóides.
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- Os fosfatos consistem de apatitas colofórmicas,

õendo que quatro espécies destas apatitas foram identificadas:

flúor-apatita (a mais freqüente); carbonato flúor-apatita, car-

bonato-apatita e hidroxi-apatita.

- Análises químicas revelaram que as amostras do mar-

co radioativo com os maiores teores de P2O5, notadamente na

amostra onde foi registrado 9,9 % de P2O5, estão enriquecidas

em urânio e flúor e em todos os 11 elementos de terras raras,

além de As, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, S, Se, Sr, V, Y, Yb e Zn.

- A causa principal da anomalia radioativa é devida ã

existência de urânio disseminado nas rochas fosfatadas. A con-

centração deste urânio se deve possivelmente ã afinidade físi-

co-química e deposicional com as apatitas onde, provavelmente,

ocorrem associadas às estruturas deste mineral, o qual contém

um elevado teor de flúor (flúor-apatita).

- Sugere-se que a deposição desta camada de fosforito

se deu em resposta a fenômenos de ressurgência causados por

correntes oceânicas que migravam entre os continentes africano

e sul-americano, após a fase "rift", durante as fases trangres-

sivas que aconteceram no Meso a Neo-Campanianu. 0 fenômeno de

ressurgência causa alta produtividade biológica, devido à exis-

tência de alta concentração de nutrientes neste meio. Sendo o

elemento fósforo um dos elementos essenciais para a formação

das vidas, ele é depositado como forma de fosfato através da

concentração biogênica neste meio. Evidências da existência de

tais fenômenos de ressurgência são: a existência de fosfatos

com teores anômalos de urânio, a grande quantidades de bioele-

mentos plantônicos e bentônicos, notadamente de foraminíferos e

o enriquecimento de certos elementos químicos traços, tais como

Cu, Ni, Pb e Zn.
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7.2 - SUGESTÕES.

A camada de fosforito contido na parte superior da

Formação Jandaíra da Bacia Potiguar requer um estudo detalhado

para verificação do seu valor comercial. Para isso será neces-

sário um mapeamento das partes aflorantes da referida formação,

principalmente na região centro-sul da bacia. Este estudo deve-

rá incluir testemunhagem adequada.

O alto teor relativo de alguns elementos químicos,

tais como urânio, flúor e as terras raras, disseminados nas

rochas fosforíticas correspondentes ao marco radioativo, requer

um estudo mais detalhado, pois a concentração destes elementos

poderá viabilizar a sua exploração como subproduto do fosfato.

No contexto estratigráfico, esta camada de fosforito

indicou ser um excelente marco estratigráfico, para correlacio-

nar sedimentos depositados naquela idade. Para isso, recomenda-

se, em trabalhos de correlações estratigraficas, o uso extensi-

vo de picos de anomalia radioativa.

A observação de marcos radioativos regionais anômalos

poderá se constituir em excelentes indícios para a caracteriza-

ção da presença de minerais radioativos paragenéticos de fosfa-

to, e os métodos descritos neste trabalho poderiam ser aplica-

dos na descoberta de outras camadas de fosforitos, nas bacias

sedimentares.
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APÊNDICES.

Apresenta-se, nesta seção, as referencias de todas as

amostras de todos os os poços estudados, com seus respectivos

métodos de análises aplicados. Está citada, também, a quantida-

de mínima de cada amostra necessária para análise, bem como os

locais onde estas foram efetuadas.

As seguintes análises foram executadas:

1 - Petrográfica Macroscópica

2 - Petrográfica Microscópica

3 - Paleontolõgica

4 - Mineralogica (DRX) - Rocha Total

5 - Mineralogica (DRX) - Argilas

6 - Mineralogica (IV) - Rocha Total

7 - Mineralogica (Auto-Radiação)

8 - Mineralogica (Fluorescência)

9 - Químicas (P2O5)

10 - Químicas (õxidos)

11 - Químicas (COT)

12 - Químicas (Terras Raras)

13 - Químicas (Elementos Traços ü, K e Th)

14 - Químicas (Elementos Traços)

15 - Mineralogica em detalhe (MEV)
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APÊNDICE 01.
Análises petrográficas macroscópicas executadas com

estereomicroscõpio (lupa binocular).
Quantidade mínima de cada amostra necessária para

análise: 5 gramas.
Local onde foram feitas as análises - Cenpes/Petro-

brás/Rio.

POÇOS/PROFUNDIDADE DE AMOSTRAS DE CALHA (em m)
1) 1-GMR-5-RN/189-198-207-216-225
2) 1-MA-7-RN/126-135-144-153-162
3) 1-MR-l-RN/168-171-174-177-180-183-186
4) l-NMR-l-RN/237-240-243-246-249-252-255-258
5) l-PML-l-RN/264-267-270-273
6) 3-PML-2-RN/240-243-246-249-252-255
7) 3-PML-3-RN/285-288-291-294-297-300
8) l-PS-l-RN/306-309-312-315
9) 1-PT-2-RN/1.89-198-207

10) l-RE-l-RN/177-180-183-186-189-192-198
11) 3-RE-2-RN/168-171-174-177-180-183-186
12) 3-RE-3-RN/186-189-192
13) 3-RE-4-RN/150-153-156-159-162
14) 3-RE-5-RN/174-177-180-183-186-189-192-195
15) l-RO-l-RN/261-264-267-270-273-276-279-282
16) 3-RO-2-RN/270-273-276-279-282
17) 1-SBN-2-RN/72-81-90-99-108-117
18) l-RNS-22/405-408-411-414-417-420
19) l-RNS-36/276-279-282
20) 3-RNS-41/276-282-288-294
21) 3-RNS-49/270-279-288-297-306
22) l-RNS-50/393-402-411-420
23) l-RNS-54/450-459-468-477-486
24) l-RNS-60/213-222-231-240
25) l-RNS-67/264-273-282-291-300
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APÊNDICE 02._
Análises petrográficas microscópicas utilizando lâmi-

nas petrográficas.
Quantidade mínima de cada amostra necessária para

análise: 3 gramas.
Local onde foram feitas as análises - Cenpes/Petrobrás/Rio.

POÇOS/PROFUNDIDADE DE AMOSTRAS DE CALHA (em m)
1) 1-GMR-5-RN/198-207-216
2) 3-GMR-34-RN/63-72-81-90-99-108-117-126-135
3) 3-MA-7-RN/135-144-153
4) 1-MR-l-RN/168-171-174-177-180-183-186
5) l-NMR-l-RN/249-252-255-258
6) l-PML-l-RN/264-267-270-273
7) 3-PML-2-RN/240-243-246-249
8) 3-PML-3-RN/285-288-291-294-297-300
9) l-PS-l-RN/306-309-312-315

10) 1-PT-2-RN/189-198-207
11) 1-RE-l-RN/177-180-183-186-189-192-198
12) 3-RE-3-RN/186-189-192
13) 3-RE-5-RN/174-177-180-183-186-189-192-195
14) l-RO-l-RN/261-264-267-270-273-276-279-282
15) 3-RO-2-RN/270-273-276-279-282
16) 1-SBN-2-RN/72-81-90-99-108-117
17) l-RNS-22/405-408-411-414-417-420
18) l-RNS-36/276-279-282
19) l-RNS-41/276-282-288-294
20) l-RNS-49/279-288-297
21) l-RNS-54/459-468-477
22) l-RNS-60/213-222-231-240
23) l-RNS-67/273-282-291-300
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APÊNDICE 03.^
Análises paleontológicas, para caracterizar a idade e

as biofácies correpondentes ao marco radioativo e adjacências.
Quantidade mínima de cada amostra necessária para

análise: 15 gramas.
Local onde foram feitas as análises - Cenpes/Petrobrás/Rio.

POÇOS/PROFUNDIDADE DE AMOSTRAS DE CALHA (em m)
1) 1-GMR-5-RN/189-198-207-216
2) 1-MA-7-RN/126-135-144-153-162
3) 1-MR-l-RN /168-171-174-177-180-183-186
4) l-PML-l-RN/264-267-270-273
5) 3-PML-2-RN/240-243-246-249-252-255
6) 3-PML-3-RN/285-288-291-294-297-300
7) l-PS-l-RN/306-309-312-315
8) 1-PT-2-RN/189-198-207
9) l-RE-l-RN/177-180-183-186-189-192-198

10) 1-RE-2-RN/168-171-174-177-180-183-186
11) 3-RE-3-RN/186-189-192
12) 3-RE-5-RN/174-177-180-183-186-189-192-195
13) l-RO-l-RN/264-267-270-273-276-279
14) 3-RO-2-RN/270-273-276-279-282
15) l-RNS-41/276-282-288-294
16) l-RNS-54/450-459-468-477-486
17) l-RNS-60/213-222-231-240
18) l-RNS-67/273-282-291-300

APÊNDICE 04.
Análises mineralógicas (rocha total) utilizando di-

fratometria de raio-x (DRX) em radiação (CuKCC) em amostras não
orientadas de granulometria de cerca de 0.0053 mm de diâmetro.

Quantidade mínima de cada amostra necessária para
análise: 2 gramas.
Local onde foram feitas as análises - Cenpes/Petrobrás/Rio.

POÇOS/PROFUNDIDADE DE AMOSTRAS DE CALHA (em m)
1) 1-GMR-5-RN/198-207-216
2) 3-GMR-34-RN/63-72-81-90-99-108-117-126-135
3) 1-MA-7-RN/144
4) l-MR-l-RN/171-174-177-180-183-186
5) l-NMR-l-RN/252
6) 1-PML-l-RN/267-270
7) 3-PML-2-RN/240-243-246-249-252
8) 3-PML-3-RN/291
9) 1-PT-2-RN/198

10) 3-RE-5-RN/183-186
11) l-RO-l-RN/264-267
12) l-RNS-36/279
13) l-RNS-41/276-282-288-294
14) 3-RNS-49/288
15) l-RNS-60/213-222-240
16) l-RNS-67/264-273-282-291-300
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APÊNDICE 05.
Análises mineralógicas em amostras orientadas de gra-

nulometria abaixo de 2 micra de diâmetro utilizando difratome-
tria de raio-x em radiação (CuKoc) .

Quantidade mínima de cada amostra necessária para a
análise: 5 gramas.
Local onde foram feitas as análises - Cenpes/Petrobrás/Rio.

POÇOS/PROFUNDIDADE DE AMOSTRAS DE CALHA (em m)
1) 1-GMR-5-RN/198-207-216
2) 3-GMR-34-RN/63-72-81-90-99-108-117-126-135
3) 3-PML-2-RN/240-243-245-249-252
4) 3-PML-3-RN/291
5) l-RO-l-RN/264-267
6) 3-RNS-41/276-282-288-294
7) l-RNS-49/279-288-297
8) l-RNS-60/222

APÊNDICE 06.^
Análises mineralógicas utilizando espectrometria de

raios infra-vermelho em amostras de granulometria de cerca de
0.0053 mm de diâmetro.

Quantidade mínima de cada amostra necessária para
análise: 0.5 gramas.
Local onde foram feitas as análises - Cenpes/Petrobrás/Rio.

POÇOS/PROFUNDIDADE DE AMOSTRAS DE CALHA (em m)
1) 1-GMR-5-RN/198-207-216
2) 3-GMR-34-RN/99
3) 3-PML-2-RN/240-243-246-249
4) 1-PT-2-RN/198
5) l-RO-l-RN/264-267
6) l-RNS-41/276-282-294
7) 3-RNS-49/279-288-297
8) l-RNS-60/222
9) l-RNS-67/282

APÊNDICE 07.^
Análises mineralógicas em detalhe utilizando micros-

copia eletrônica de varredura (MBV).
Quantidade mínima de cada amostra necessária para

análise: 1 grama.
Local da execução das análises - Cenpes/Petrobrás/Rio.

POÇOS/PROFUNDIDADE DE AMOSTRAS DE CALHA (em m)
1) 1-GMR-5-RN/207
2) 3-PML-2-RN/243-246
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3) l-RO-l-RN/264-267
4) 3-RNS-49/288
5) l-RNS-60/222
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APÊNDICE 08.
Análises mineralógicas, por meio de auto-impressão em

película fotográfica da marca kodak preto & branco 400 ASA,
utilizando-se auto-radiação dos minerais radioativo.

Quantidade mínima de cada amostra necessária para
análise: 2 gramas.
Local onde foram feitas as análises - Cenpes/Petrobrás/Rio.

POÇOS/PROFUNDIDADE DE AMOSTRAS DE CALHA (em m)
1) 1-GMR-5-RN/207
2) 3-PML-2-RN/243
3) l-RO-l-RN/267
4) 3-RNS-49/288
5) l-RNS-60/222

APÊNDICE 09.
Análises mineralógicas, por meio da fluorescência de

raios ultravioleta. Aparelhos utilizados - "mineralight" e
fluoroscõpio.

Quantidade mínima de cada amostra necessária para
análise: 5 gramas.
Local onde foram feitas as análises - ÜFOP - Ouro Preto e Cen-
pes/Petrobrás/Rio.

POÇOS/PROFUNDIDADE DE AMOSTRAS DE CALHA (em m)
1) 1-GMR-5-RN/207
2) 1-MA-7-RN/144
3) 1-MR-l-RN/177-180
4) 3-PML-2-RN/243-246
5) l-RO-l-RN/264-267
6) l-RNS-60/222
7) l-RNS-67/282

APÊNDICE 10.
Análises químicas de elementos maiores (P2O5).
Quantidade mínima de cada amostra necessária para

análise: 20 gramas
Local da execução das análises - Laboratório da Geosol - BH.

POÇOS/PROFUNDIDADE DE AMOSTRAS DE CALHA (em m)
1) 1-GMR-5-RN/198-207-216
2) 1-MA-7-RN/144
3) l-MR-l-RN/177-180
4) 1-PML-2-RN/240-243-246-249-252
5) l-PT-l-RN/198
6) l-RO-l-RN/264-267
7) l-RNS-41/276-282-288-294
8) 3-RNS-49/288
9) l-RNS-60/222

Método aplicado - Espectrometria de fluorescência de raio-x.



APÊNDICE 11. _
Análises químicas de elementos maiores (oxidos):

SÍ02, A12O3, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, Na20f K20, MnOf TiO2.
Quantidade mínima de cada amostra necessária para

análise: 20 gramas.
Local da execução das análises - Laboratório da Geosol - BH.

POÇOS/PROFUNDIDADE DE AMOSTRAS DE CALHA (em m)
1) 1-GMR-5-RN/198-207-216
2) 3-PML-2-RN/240-243-249
3) l-RNS-41/276-282-294
4) l-RNS-60/222

Métodos aplicados: Espectrometria de fluorescência de raio-x.
SÍO2, Al203, Fe203, Cao, MgO e TiO2
Titulometria
FeO
Absorção atômica - abertura com HF
Na 20
K20
MnO

APÊNDICE 12.
Análises químicas de carbono orgânico total (COT).
Quantidade mínima de cada amostra necessária para

análise: 5 gramas.
Local da execução das análises - Cenpes/Petrobrás/Rio.

POÇOS/PROFUNDIDADE DE AMOSTRAS DE CALHA (em m)
1) 1-GMR-5-RN/198-207-216
2) 3-GMR-34-RN/63-72-81-90-99-108-117-126-135
3) 1-MA-7-RN/144
4) l-MR-l-RN/177-180
5) 3-PML-2-RN/240-243-246-249-252
6) 1-PT-2-RN/189-198-207
7) l-RO-l-RN/264-267
8) l-RNS-41/276-282-288-294
9) 3-RNS-49/288
10) l-RNS-60/222
11) l-RNS-67/28.1-291

Método aplicado - pirólise.

APÊNDICE 13.
Análises químicas de elementos de terras raras: Ce,

Dy, Er, Eu/ Gd, Ho, La, Lu, Nd, Sm e Yb.
Quantidade mínima de cada amostra necessária para

análise: 20 gramas.
Local da execução das análises - Laboratório da Geosol - BH.

POÇOS/PROFUNDIDADE DE AMOSTRAS DE CALHA (em m)
1) 1-GMR-5-RN/198-207-216
2) 3-PML-2-RN/240-243-249
3) l-RNS-60/222

Método aplicado - Espectrometria de plasma (ICP).
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APÊNDICE 14.
Análises químicas de elementos traços (U, K e Th).
Quantidade minima de cada amostra necessária para

análise: 100 gramas.
Local da execução das análises - Laboratório do Instituto de
Rádio-Proteção de Dosimetria - Rio.

POÇOS/PROFUNDIDADE DE AMOSTRAS DE CALHA (em m)
1) 1-GMR-5-RN/198-207-216
2) 1-MA-7-RN/144
3) 1-MR-l RN/171-174-177-180-133-186
4) 3-PML-2-RN/240-243-246-249-252
5) 3-PML-3-RN/291
6) 3-RE-5-RN/183-186
7) l-RO-l-RN/264-267
8) l-RNS-41/276-282-288-294
9) 3-RNS-49/288
10) l-RNS-60/222-231
11) l-RNS-67/264-273-282-291-300

Método aplicado - Espectrometria gama.

APÊNDICE 15.
Análises químicas de elementos traços: Ag, As, B, Ba,

Be, Bi, Cd, Cl, Co, Cr, Cu, F, Ga, Mo, Nb, Ni, Pb, S, Sb, Sc,
Se, Sn, Sr, Th, ü, V, W, Y, Yb, Zn e Zr.

Quantidade mínima de cada amostra necessária para
análise: 20 gramas
Local da execução das análises - Laboratório da Geosol - BH.

POÇOS/PROFUNDIDADE DE AMOSTRAS DE CALHA (em m)
1) 1-GMR-5-RÍJ/198-207-216
2) 3-PML-2-RN/240-243-249
3) l-RNS-41/276-282-294
4) l-RNS-60/222

Métodos aplicados:Espectrometria de fluorescência de raio-x.
Cl, S, Sr, Th e W.
Espectrometria ótica de emissão.
B, Ba, Be, Co, Cr, Ga, Mo, Nb, Sc, Sr, V, Y,
Yb e Zr.
Absorção atômica - abertura com água regia.
Ag, Bi, Cd, Cu, Ni, Pb e Zn.
Absorção atômica - Geração de hidretos.
As, Sb e Sc.
Solubilização da amostra apôs fusão com
Na2CO3 e leitura por ion específico.
P


