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essencial do que é necessário
para a vida dos homens é

a água, o fogto, o ferro,
o sal...

(Bcl-asiástico 39: 31" )
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RESUMO

Esta dissertaÇão tem como objetivo contribuir para um me.Ihor

conhecimento sobre os aspectos geológicos que envofvem os

evaporitos Paripueira na porção alagoana da Bacia de

Sergipe/Alagoas. O estudo de tais depósitos reveste-se de grande

importância econômica pois os saís são produtos básicos para a

producão de matéria-prima para diversas indústrias. São

reconhecidas duas fases evaporíticas: Paripueira e Ibura, ambas

depositadas durante o Cretáceo Inferior. Os dados foram obtidos
a partir de estudos petrográficos, geofisÍcos e geoquímícos,

envolvendo testemunhos de sondagens, perfilagens de poÇos/

perfis compostos, finhas sísmicas e análises químicas. os

evaporÍtos Paripueira estão dlstribuídos em três principais
áreas relacionadas aos baixos estruturais, formando bacias
aparentemente ísoladas, denominad.as de Paripueira, Maceió e

Coruripe. Nessas áreas o intervaÌo safifero é formado

essencialmente por depósitos de hafita rrregularmente dispersos,
e ocupando diferentes posiçöes estratigráficas no Membro Maceíó,

com espessuras, profundidades e quantidade de camadas variáveI,
apresentando intercaÌações de rochas carbonáticas e

s i ] i c i c ] á s t i cas , não sendo encontrados sais rnais sofúveis ' As

maiores profundidades ocorrem na área de Coruripe, atual porçåo

submersa da bacia. l\ sub-bacia de Paripueira destaca-se como

área promissora e economicamente viáveI para mineracão por

dÍssoIução subterrânea. São reconhecidas duas fácies haIíticas,
denominadas de bandeada e cristaloblástica, com predominância da

primeira sobre a última. Os resultados ana.Liticos para teores de

bromo e geoquímica orgânica apontam uma origem marinha para as

salmouras responsáveis peJ-a formação desses sais. A

irregularidade na distribuiçåo das camadas salíferas, e a

diferenca de espessuras em poÇos refativamente próximos,

evidenciam sucessívos avanços e recuos da sal-moura cujo aporte
ocorreu, em condiÇões de pré-concent ração, pobre em carbonatos e

sulf at-os .



.AB S TR¡.C T

This dissertation has an objective to contribute to a better
understanding about the geologlcal aspects that involve t.he
Paripueira evaporites on the alagoan site of the S ergipe,/Al agoas
Basin. The study of such deposits has a great economic
refevance/ once the sa.lts are basic elements for the productin
of raw material-s for several industries, Two evaporitÍc phases

are known: Paripueira and Ibura, both originated during the
Eocretaceous. The data were obtained from petrographics,
geophysics and geochimicals studies/ envolving driIl cores, well
logs, composed profiles, seismic lines and chernical- anafisys.
The Paripueira evaporites are distributed in three principal
areas related to the structural- low 1ands, forming apparently
isolated basins wich are named Paripueira, Maceió and Cururipe.
In these areas the saliferous interval j-s formed basically by
deposits of halita anomalously distributes and occuping
differents stratigraphics positions in Maceió Member, with
thickness, deepness and quantity of variable layers, presentig
intercalated carbonate and silìcicl-astics rocks. More sofubÌe
salts are not found. The qreat deeps are present j-n the Coruripe
area/ the atual submerged portion of the basin. The Paripueira
sub-basin is important as a promise area, economic viable for
prospection by underground dissolution. Two hafíticaÌ facies are
knon wich are named as banded and crystal-foblastic, with
predominance of the first. The anafyticaf results of the bromj-ne
and organic geochemical contents indicate marine origin to the
brines wlch are responsi.ble for the formation of those salts.
The irregularities in the distribution of the sal-iferous layers,
and the thickness difference in weffs rel-atively near each other
indicated poÍnt out to successives forward and backward
moviments of the br.ine, wich have happened in pre- concentrated
conditions, poor ín carbonate and suffate.
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INTRODUçÃO

A margem contínental brasileira

A origem e a evolucão das bacias sedimentares da margem

continenta.l brasileÍra estão Iigadas aos processos de ruptura da

.Iitosfera e deriva continental divergente, que resultaram na

separação das atuais pfacas da África e América do SuI, conforme
modelo evo.Lutivo de margem continental tipo Atlântica (ASMUS &

PORTO, L972) .

No processo evolutivo dessas bacias são reconhecidos
d.iferentes aspectos tectônicos, estruturais, sedimentares e

pa leonto lógi cos, que permitem a individua I i zacão de dois qrupos

distintos: a) ¡nargem leste, para o trecho que tem início na

Bacia de Pefotas até a Bacia de Sergipe /Alagoas; b) margern

equatorial, para aquelas bacias situadas a partir da Bacia
Potiguar até a Bacia do Amapá (ASMUS 6 PORTO, 1980; FRANÇOLIN e

SZATMART. 1987,. CIANG & KOWSMANN, 1987).

Nas bacias margi-nais, com algumas excessöes, são

encontrados depósitos evaporiticos cuja origem e distribuição
envol-vem diversas variáveis, como tectônica, cfima, fisiografia
e aspectos físico-guimicos reinantes à época de sua formação,

Na marqem leste, a seção evaporítica encontra-se
distribulda a partir da Bacia de Campos até a Bacia de

Sergipe /AI agoas, ant.ecedendo a megasseqilência marinha (PONTE eL

a1., 79'78) , sendo representada por depósitos de anidrita,
halita, com sedimentos cl-ástlcos e carbônáticos lntercalados e,

Localmente, por depósitos de silvinita, carnalita e taquidrita.



1.2 - Importância econômica dos sais solúveis

A irnportância econômica dos sais solúveis está Ìigada à

produção de matéria-prima de diversos produtos, tais como os

sais de potássio, usados na indústria de fertilizantes, a

halita, ut.il-izada para a fabricação de soda cáustlca, cloro,
ácido cloridrico e hipoclorito de sódì.o, que são consumidos pela
indústria têxtilf fabricação de detergentes, celuJ-ose, alumina,
borrachas, pfásticos (PVCIMVC), além de subståncias para

tratamento d'água, dentre ôutros.

Apesar de relevantes, os depósitos evaporÍticos da margem

continenta.L brasifeira têrn sido pouco estudados' devendo-se,

contudo, destacar, dentre outros, os trabal-hos realizados pela
CPRM com os sais ]bura, na porção sergipana da Bacia de

Sergipe/Alagoas (FONSECA, I913; COUTINHO & FERNANDES, I9'13;

LISBOA et dJ., Ig'r.3) e, posteriormente, pefa PETROBRÁS, também

com os mesmos depÓsitos (CARVALHO et a] .I L9'l 4; SZATMARI et aL.,
1.9'79; FEIJÓ, 1980; CERQUETRA EI Af., L9B2; CERQUEIRA ET âf.,
L986; PONTES et af., f991) . Tais estudos tratam de aspectos
mineralógicos, geoquimicos, e s trat igráficos, pal eogeográfíco s,

pal eoeco tógi cos, geofisicos e econômicos desses depósitos.

1.3 - Caracterização do tema e objetivoe

A escoÌha dos depósitos evaporíticos da Bacia de

Sergipe/AI aqoas, como objeto de estudo, pode ser justificada sob

vários aspectos:

a) trata-se de uma bacia sedimentar muito bem conhecida em

termos de sua evofução tectono- s edimentar (I,ANA, 1985; L.ANA &

MILANI , 198 6, LÄN.ê,, 1990 ) ,



b) a prospecção para o petróleo na bacia perrnitj-u a geraçåo

de inúmeras informaçöes ainda näo devidamente interpretadas;

c) a sua estratigrafia registra a presenÇa de duas

importantes fases evaporiticas: Parípueira e Ibura (SCHALLER/

1969) ;

d) ao contrário da maioria das bacias da margem feste,
grande parte dos seus depósitos evaporíticos Iocaliza-se na

porção emersa, o que, sem dúvida, facilita a utilização de

técnicas exploratórias para esses sais.

Dada a extensão do tema proposto/ optou-se por restringir o

estudo aos evaporitos Paripueíra na porcão alagoana da citada
bacia, cuja distribuição e atual estado de conhecimento serão

comentados oportunamente.

Assim, este traba.Iho teve como objetivo geral a aval-íaçåo
geológica dos depósitos evaporlticos Paripueira, na porÇão

alagoana da Bacia de Sergipe/Ä.lagoas. Como objetivos especlficos
tentou-se localizar e delimitar as diversas ocorrências,
identificar a origem e natureza das rochas evaporfticas,
reconhecer fácies a partir de dados de sondaqens, definir
prováveis ciclos, correlacionar dados de poços visando a

interpretaçåo da geometria e evoÌuÇão paJ- eogeográ fi ca das

ocorrências, reconhecer o curso da sal-inidade com base em

anáfÍses qulmicas, interpretar o ambiente deposicional,
contribuir para a compreensão da história deposicional das

seqüências evaporiticas no contexto da abertura do Atlântico SuÌ

ef f ina.Imente, aval-iar as possibilidades de aproveitanento
econômico das diversas ocorrências.

1A Metodologia adotada

o estudo dos depósitos evaporíticos na bacia foi' em grande

parte, facilitado pela existência de inúmeros dados provenientes



da pesquisa para petróleo (PETROBRqS) et Ìoca.Imente. pela

expforação dos sais solúveis (SALGEMA MINERAÇÃO) . Tais

informações/ apesar de confidenciais, foram cedidas por essas

empresas para utilizaÇão como fonte de pesquisa acadêmica, desde

que observadas algumas restriÇöes na divulgaçåo dos resul'tados.

Deve-se destacar que este importante acervo de informaÇòes,

composto por testemunhos de sondagens, perfis e dados

geofísicos, compõe a base deste trabalho.

1.4.1 - Lêventanento bibliográfico

Na fase inicial foram Levantadas as referências gerais
sobre a geologia de evaporitos, envofvendo modefos, gênese'

sedimentaçäo, estratigrafia e exempJ-os mundiais. Posteriormente,

foram selecionados artigos especlfÍcos sobre geoquímíca e

geofÍsica, part i cuJ. armente agueJ-es que tratam de técnicas que

poderiam auxilíar na obtenção dos objetivos propostos neste

trabalho, especiafmente geoquimica orgânica, geoquímica de

evaporitos e perfilagens qTeofísicas em seções evaporiticas. Nìrma

fase seguinte foram consultadas pubficaÇöes que tratam das

ocorrências de sais nas bacias da margem contínental e' em

especial, na Bacia de Sergipe/Alagoas. Ao f inal" foi possiveL

reunir um acervo consideráveI de artigos que permitiram o

desenvolvimento das fases seguintes '

1".4.2 - Coleta de dados

Todas as informaÇões foram de subsuperficie, obtidas, na

área de pesquisa, junto às empresas PETROBR-AS e SALGEMA

MINERÄÇ.Ã,o que atuam naquela bacia, respectivamente com petróIeo
e sai s so.lúvei s .



Junto a PETROBRÁS foram obtidos, inicia.Lmente, dados
inéditos cie oito poços perfurados na porÇåo aJ.agoana da bacia,
os quais, atravessam o intervalo evaporitico parì-pueira,
Posteriormente, foram tiberados os dados de mais dezessete
poços/ dÍstribuidos nas partes emersa e submersa da bacia.

JuntÒ à SAI,GEMA MINERA.CÃO foram reunidos dados de sondagens
refacionad.os à sua área de concessã.o. no municlpio de Maceió,
correspondendo a perfilagens geofÍsicas (raios gama, sônico,
neuträo, densidade, caJiper e dipmeter) , num total de vinte e

três pocos da área de producão daquela empresa. Também, foram
cedidos para estudos os dados de sondagens da sua área de
pesquisa, com três poÇos testemunhados e perftlados, desde o

topo até a base do interval-o evaporitico. correspondendo a

aproximadamente 600 metros de testemunhagem contínua.

De posse destes dados, foram realizadas as descrições dos
intervalos t.estemunhados, comparando-se os perfis resultantes
com as interpretações de perfilagens geofisicas. Os perfis
geofisicos foram utiÌizados or i entat ivamente na determinaçäo dos
litótipos presentes no j-ntervafo objeto deste trabalho.

Foram real-izadas amostragens nos testemunhos de sondagens,
para fins de estudos geoquÍmicos e petrográficos, necessários a

devida caracterização desses depósitos, A amostragem de halita
foi reafizada em testemunhos de halitas basais do poço pp-III,
com treze amostras e espaÇamento aproximado de um metro entre
cada cofeta. Ainda, foram coletadas cinqüenta amostras de

arenitos, fol-hel-hos e rochas carbonáticas intercalad.as aos sais
soÌúveis, nos três poÇos testemunhados, para anáLises
petrográficas e de geoquímica orgânica.



1.4.3 - Trabalhos de laboratório e gabinete

Esta etapa consistiu na anál-ise e interpretacäo dos dados

obtidos na fase anter.ior, sendo distribuída em estudos
petrográficos, geofísicos e geoquímicos.

a) Estudos petrográficos

Foram confeccionadas trinta e cinco lâminas del-gadas de

rochas carbonáticas, rochas siliciclásticas e halita, O estudo
das rochas carbonáticas teve como objetivo a def.inição de fácies
carbonáticas e, para tanto, adotou-se as classificações de

DUNHAN (L962) e FOLK 11962) . Tal caracterizaÇåo objetívava a

identificação dos componentes biótÍcos, caso estivessem
presentes, apesar das restriÇões impostas pelo ambiente
evaporÍtico, extremamente desfavoráve1 à presenÇa de restos
orgânicos, conforme mencionado por ROUCHY et a-l . (1986) .

Com as Lâminas das rochas silicicl-ásticas pretendeu-se
observar a natureza desses sedimentos, as possiveis alteraçöes
diagenéticas e suas impJ-icações ao meio evaporítico. Como

compJ-emento aos estudos petrográficos foram real-izadas alqumas

anáIises por difratometria de raj-os-x em amostras de rochas
carbonáticas e folhelhos, como forma de auxil-io à determinacão
dos minerais no exame petrográfico, bem como na aval-iacão do

processo de dofomitização dos calcários.

b) Estudos geofísicog

A geofísica de poço foi a principal ferramenta empregada na

análise do intervalo sallfero. Foram realizadas interpretaÇões
nos dados de 26 poços da área de Maceió util-izando-se de perfis
rreutrão, sônico, densídade e raios gama, aÌém de caliper e

dipmeter. o uso conjunto de dols ou mais perfis, afém de

diagramas apropriados (tipo cross-pfots) , tornou possivel a

individual i zaçäo das diversas camadas que compõem a seqüência
evaporitica da área, a partir das características registradas em



cada perfil / permitindo a

razoável segurança.
identificação da Iitología com

Dentre os perfís utilizados teve destacada importåncia a

perfilagem em raios gamaf para o caso de depósitos evaporiticos,
pois permitiu que fosse estabelecido, com relatíva faciJ,idade,
os intervalos portadores de halita, caracterizados pela ausência
de eÌementos radÍativos, Índícando ainda a profundidade e

espessura de cada camada.

Para as demais porÇÕes da bacia foram utilizados mapas de

gravimetria (BougerJ, seÇões sismicas e perfis de poÇos

perfurados e interpretados pela PETROBR-É,S. A partir de tais
dados foi possivel definir e delimitar as prováveís áreas de

ocorrência de sais solúveis na bacia.

c) Estudos geoquimicos

os estudos geoquimicos constaram de anáJ-ises de geoquimica

orgânica em amostras de fofhel-hos que apresentavam e.Levados

teores de carbono orgânico, além de geoquimica do bromo aplicada
aos intervalos de halita,

A geoquimica orgânica foi realizada em amostras obtidas corn

testemunhagem no Baixo Estruturaf de Maceió, com o objetivo de

avaliar a natureza do ambiente deposicional a partir do contêúdo
orgânico dos sedimentos intercal-ados aos sais solúveÍs daquel-a

área. As anáfises foram efetuadas nos laboratórios do Centro de

Pesquisas da PETROBRÍ,S (CENPES), utilizando-se as seguintes as

segûintes metodologias: teor de carbono orgânico total- (TOC),

piróIise rock-evaJ, petrografia orgânica, cromatografia liquida
e gasosa, afém de espectrometria de massas (biomarcadores) .

As anáfises quirnicas visando a obtenção dos teores de bromo

foram feitas nos laboratórios do complexo industriaf da mina de

potássio de Taquari -Vas souras, em Serqipe, a partír de 1-3

amostras de halitas basais coletadas em testemunhos de sondagem



do poco PP-IIL AIén dos teores de bromo, foram verificados os

teores para K' , Na', Mgn*, Ca*', C.L , H2o e residuos insofúveis,

I.4.A - Análise dos dados, inter?retação e redação final

Correspondeu à úftima fase dos trabafhosf ocasião em que

foram reunÍdos os dados de campo e laboratório para avaliação
conjunta dessas informaÇões. Foram discutidos com maior
profundidade os resu.ltados anaf itj.cos de geoquímica, petrografia
e interpretações dos dados geofisicos. Perfis, mapas e seÇÒes

estratigráflcas foram confeccionados para uma melhor compreensäo

dos depósitos evaporiticos. Ainda, considerando-se os atuais
critérios de mineração adotados para as halitas da região de

Maceió, apresenta-se sugestöes para um melhor aproveitament-o

desse bem mineral pata as demais áreas de ocorrência' tendo-se
como base os perfis de poços perfurados para petróleo na bacia.



2 - A BÀCIA SEDTMENTÀR DE SERGIPE / ÀI.AGOÀS

2.L Àspectos gerais

A Baciâ de S erg ipe /A.I agoas está situada na margem

continenta.L brasilelra, entre as latitudes 9" e 11" 30' S' e

long.itudes 35. e 37' W, aproximadamente lEíq. 2.1). Entre a borda
interna, na parte emersaf IÍrnite com o continente, até a borda
externa, representada pela zona de transição crustal' na porção

submersa, estima-se que a sua área total seja de 42.400 km2, dos

quaÍs cerca de 12.000 km'/ estão emersos (PONTES et a-l ., 1991),

Toda a área encontra-se subdivÍdida em diversos blocos,
limì-tados por grandes falhas, e podem ser dj-ferenciados sob

vários aspectos, tais como: profundidade e configuracão da

superfície do eÍìbasamento, natureza da cobertura sedimentar,
intens j-dade do falhamento e padrão de anomal-ias gravimétricas
(I,ANA, 1990) .

Afguns autores dividem a bacia em duas áreas distintas,
denominadas de Bacie de sergipe e Bacia de Àlagoas,

individuaf i zadas com base em diferenÇas estruturais e

estratigráficas (FErJÓ & LANA, 1990; FErJÓ, 1992 - in FEIJÓ,

L994) . Porém, de acordo com as recomendaçöes contidas no Código

de Nomenclatura Estratigráfica (PETRI et af.' 1-986a) e do Guia

de Nomencfatura Estratigráfica (PETRI et af., l9B6b), foi
mantlda, neste trabalho, a caracterização originaÌ da bacia
proposta pela Comissão de Revisão Estratigtráfica da PETROBRI'S

(scraLLER, 1969) .



Fig. 2.1 - LocalizaÇão da Bacia
(conforme OJEÐA &

Sedimentar de SerqiPe/Alagoas
FUGTTA, 19'7 4) .



2,2 - EsLtatigrafia

A seqüência sedimentar da bacia repousa sobre rochas igneas

e metamórficas, de idades pré-cambriana e eopaleozó.ica, que

formam o ser¡ embasamento. Os primeiros ciepósitos correspondem

aos sedimentos não marinhos do Grupo Baixo São Francisco,
seguidos por rochas transicionais da Formação Muribeca e

marinhas do crupo Serqipe (FiS. 2.2), cobertas peJ-os clásticos
continentais da FormaÇão Barreiras e depósitos quaternários
(SCHALLER, 1969) .

Eig. 2.2 - Li toestrat igra f ia geral da Bacia de Sergipe/Alagoas
(conf<¡nne ABREU & POTTER' 1990) .
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A partir da Idade Alagoas (Cretáceo Inferior), com o Oceano

Atlântico SuI ainda na fase embrlonária, a Bacia de

Sergipe/Alagoas comeÇou a sofrer os efeitos da invasäo marinha,

tendo como conseqÍiência a deposição dos sedimentos transicionais
(I acustre /marinho ) da formaÇäo Muribeca.

Essa formação, de acordo com a subdivisão proposta pela

Comissão de Revisão Estratigráfica da PETROBRÁS (SCIaLLER,

1969), é composta por cinco membros, aqui relacionados pela

ordem de deposição: Maceió, Tabuleiro dos Ma¡tins, Carmópo1.is,

Ibura e oiteírinhos.

2.3 - Ewolução Tectono-sedimentar

A história geológica da bacia está associada aos eventos

tectônicos que determinaram a ruptura e separacão do

meqacontinente Gondwana. O ajustamento às tensões produzÍdas

pelo estiramento crustal e possíve1 rotaçäo diferenciaf das

placas, ocorridas no Cretáceo Inferior/ permitiu o

desenvol-vimento de feicöes estruturais importantes, como falhas
normais e transcorrentes, aÌérn de dobramentos de grande

arnplitude (FIGUEIREDO & GABAGL IA, 1986) . Tais f al-hamentos foram

responsáveis pel-o surgimento de uma sucessão de ho-rsts, grabens

e blocos escal-onados, l-imltados por fafhas tracionais N-S, e

feicões arqueadas positivas (domos) e negatívas (baixos),

interpretadas como associadas a falhas transcorrentes N 30" E

(LANA & MILANT, 1986) .

2.4 - Os evaporitoa da Bacia de Sergipe / AJ-agoae

O avanÇo do mar que se processava de sul para norte,
através do "Goffo Paripueira" (OJEDA, 1981), uJ-trapassando as

L2



barreiras restritivas, teria
baixos estruturais de Pontal
além do Baixo de Mosqueiro,
bacia (Fiq. 2 .3) .

penetrado na

de Coruripe,
este úItimo na

bacia,
Paripuei
porção

inundando os

ra e Maceió,

sergipana da

A,FRICA

BACIA DE

BRASIL
PARNAIBA

æ
NIGERIA

G rtcrrr D?rotrclo

fllllì ans¡rrros E coNcLoMERADos

f------l ¡or-nelxo

fFl nocx¡s ERUPrrvag

BACTA DE v"
PARÀNA V V

r"t ANGOL A

aY;

slJl 
", 

^Ltort

v

^rl:,

Fiq. 2.3 Bsboço pal-eoqeográfico no fínal do Eoaptiano
(conforme OJEDA, 1981) .
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As seqüências evaporíticas da bacia são encontradas nos

membros MaceiÓ e lbura' com características ir'em distintas/ tânto

litológicas quanto estratigráficas, onde os evaporitos

Paripueira representariam os primeiros efeitos da invâsåo

nari¡lha, ern co¡tcìiÇÕes cle resLr.iÇãt-r, sobre a bacia (CARVALHO eL

aL. , 1"91 4) .

A deposicåo do intervalo Paripueira ocorreu durante a fase

transicíonal, de condiÇöes continentais para marinhas, onde são

registrados espessos pacotes de haÌitas, com sedimentos

cfásticos e químicos intercalados (FLORENCIO, 1995) '

A itlade desses depósÍtos é considerada como sendo aptiana -
Andaï A.Lagoas segundo a defiDição cronoe strat i gráfi ca Iocal
(REGA-L I et ãf. , Lg't 4) , com base no estudo de paÌinomorfos

encontrados em cfásticos j-ntercafados aos pacotes de hal-itas

(UESUGUI , L981 ¡ CALDAS & FLORENCIO, L992\ ' Contudo, é prováveJ-

que os depósitos situados na porÇão suf da margem continental-

brasileira sejam mais ant-igos ("ASMIIS, f975) .

Numa fase posterior aos evaporitos Paripueira, uma nova

transgressão cobriu de forma progressiva áreas da bacia,

anteri.ormente sr¡.bnetidas à erosão, tendo uma ampJ i t-r':de regionaÌ

na poïÇão sergipana (OJEDA & FUGITA, 1'9'7 4) ' A aridez do cfima e

as condições restritivas de circulaÇão de água resultaram na

deposiÇão dos evaporitos Ibura. Partes da bacia, refacionadas a

baixos estruturaís pré-existentes, sofrerarn uma subsidência

diferencial, focalizada e contínua, formando aJ-gumas sub-bacias

onde foram precipitados espessos pacotes evaporiticos' com

calcários, anidrit-as, halitas e sais de potássio e magnésio

(CÃRVALHO et af., L9'74).



A SED IMENTAÇÃO EVÀPORÍ TICA

3.1 - Generalidades

Os depósitos evaporíticos são gerados a partir da

evaporacão de salmouras concentradas que precipj-tam os sais nela
dissolvldos. Para que isso ocorra é necessário que exista urn

ambiente essenciafmente árido, onde a taxa de evaporaÇão supere

o influxo d'água, seja esta de origem marinha, fluvial,
meteó¡ica ou subterrânea (HÄRDIE, 7984; SONNENFELD' L992a) .

De acordo com SONNENFELD (1984), o termo "evaporitos" está
restrito a rochas qeradas a partir da concentração de soluções

aquosas, ou seja, correspondem a precipitados hidroquimicos de

soluções concentradas pôr evaporaÇâo e formados com ou sem

influência biogênica. Estão intimamente interre I acionado s com as

condições geológicas e anbientais de sua formação, ocorrência
g'eográfica, propriedades fisicas e quimicas, bem como seu uso

industrial . Tais rochas representam um importante grl¡po de

depósito sedimentar com relevante valor econômico (PARRISH &

BARRON, 1986) .

A maior parte dos principais depósÍtos evaporiticos foi
diretamente precipitada a partír da água do mar, concentrada em

bacias restritas, separadas do oceano por barreiras que impediam

a sua ljvre ci.rculação (STEWART, 1963).

Depósitos menos significativos são formados a partir de

lagos salinos, no interior dos conti¡rentes, denominados de playe

lakes ou de "lagros salinos dessecados" (VALYASHKO, 79"72) '
aliment-ados por ric.rs, cujos compotretrl-es iô¡ricc¡s <iependent cia

compos:ição das roct¡as da regiåo (ETCHEBEHERE ' L9911 ,

Apesar desses depósitos terem se originado de LLma mesma

fonte, no caso o oceano, os evaporitos mostram uma diferenciaçåo



na sua composiÇão quimica. Isso pode ser atribllído,
principalmentc/ às difcrcntcs solubilidades dos componentes

originais da áqua do mar (RI CIITER-BERNBURC, 1912). Assim, em

condiÇÕes dc intcnsa cvapôrJÇão, os componentes menos solúvcis
são precipitados, cnquanto aqueles altamente soÌúveis permanccem

em solução na safmoura, até que, gradativamente, o seu ponto dc

saturação sej a atinqido (Fiq. 3 . 1) .

EMIGRAISPRÐPITAIË

^<Éoq or<oÀ()
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Fig. 3.1 - Relação entre a

necessária para precipitar
(adaptado de

làl¡ta Saisde K
e l!þ

salmoura original e a concentração
os príncipais minerais evaporiticos
BLÀTT et a-l ., 1980) .



A precipitaÇão dos evaporitos seque uma seqüência bem

defínida, de acordo com a solubilídade cle cada componente

(Fig.3,2). Os principais depósitos, formados a parLir da

progressíva evaporação da água do mar, sãô: calcário (CaCOr) 
'

gipsita (CaSoi.2Hro) | halita (NaCl), silvita (KCl) e carnalit'a
(KCl .MgCl j,. 6HlO) (SONNENFELD , I992b) '

- É s c..,t c\¡ c{

H 8 Ë I I õo, r.,, e sotub¡tictade

53=9

Fig. 3.2 - Composição normativa dos sais dissolvidos
na água do mar, em funçåo de sua sofubifidade

(adaptado de CARVALHO et af., I91 4).



3,2 - Composição química da água do mar

A composição quirtlca das águas ocêånicas não

variaÇÕes sígnificativas dcsdc o Pré-Cambriano (BA-AR, 1977)'

um contcúdo nódio dc sal em torno de 3,5'à em peso. Serìs

m¿ris comuns estão listados na Tabela 3.1

Ion Teor (ppm) lôn Teor (ppm)

CI- 18.980 Can2 400

Na' 10.560 380

SO¡ - 2 .650 HCO:r- 140

vlg'' L.270 Br: 65

Tabela 3.1 Teo¡ nédio dos sa.is conl-idos na água do mar

(conforme BRAITSCH, I97LJ .

HOLL'AND ('L912) acredita que os evaporitos marinhos estão

entre os mais úteis sedimentos para a reconstruÇão da hlstória
qeológrlca da áqua do mar. Acha provável que os maiores

constituintes da água do mar raramente ultrapassaram a metade ou

o dobro da concentração atuaÌ nos últimos 700 milhões de anos.

HOLLAND (1974) afirma que todas as evidências atuais
indícam que a composiçäo das águas oceânicas permaneceu

constante clurante o Fanerozóico. A sua composição seria
controlada peÌo equllibrio quirnlco entre a áqua e os sedlmentos

oceånicos.

HORITA et al . (1991), com base em dezenas de anáIises de

incfusões ffuidas real-izadas em halitas primárias do Permiano,

teve
com

ions
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de origern marinha, verificaram que a composíção química dessas

salmouras era semelhante à composição química da água do mar

atua.I . Nesse estudo foi efetuada uma l:ecônstrução da composição

inicial para as condiÇÕes de pré-evaporação.

Conforme SONNENFELD (I992b), todos os evaporitos do

Fanerozóico mostram a seqüência de precipitados derivados da

concentração de salmoura evoluinclo de gipsita a halita, até

silvita ou caïnalita e, em raros casos, para taquidrita ' A

reversão dessa seqüência indica a progressiva diluiçåo da

salmoura.

BLATT et aL. (1980) considera a gipsita, a anidrita e a

halita os mais comuns minerais evaporiticos marinhos. A salmoura

original, cujos componentes são precipil-ados, é normafmente

gerada de duas maneiras: a partir da água do mar ou como

salmoura reconstituida, sendo esta produto da água de chuva ou

água suhrl,errânea,

3.3 Formação dos depósitos evapori ticoo

Os estudos sobre a formaÇão de depósitos evaporiticos
remotam ao século passado' com os experimentos de USIGLIO e de

VAN' T HOFE (j¡ TUCKER, fgSS) envofvendo evaporaÇão da água do

mar e sintetj-zaÇão de minerais evaporiticos, com a f inal-idade de

de.terminar o campo de estabilidade e controles de precipitação'

o primeiro moclef o cle deposiÇão evaporiLica foi apresenLãdo

por OCHSENIUS, em L871 lin RAUP, 1970 e FIGUEIREDO' I9'79), com a

famosa "teoria cte barr:as", na qual a restrição à círcul ação

normaf das áquas seria estabel-ecída por barreiras posicionadas

na área de inf l-uxo (FiS. 3.3) e a deposição evaporltica
ocorreria em lagoas rasas. TaI conceito estava baseado na



evaporaÇão da água do mar em bacia fechada
sucessão evaporitica teórica.

e no cálculo da

turos mais tarde, SCRUTON (1953) introduziu o modelo de

águas rasas, guardando a caracterização inicial dada por
OCHSENIUS (op, ci ¿. ) por'ém, ¡nc¡s L¡ anclo que a Lr'ás da barra exi-s Le

um padrão de circuJ-ação caracLeristico, sugerido inicial-mente
por KING (L947), e que tal padrão infl-uencia a precipitaÇão dos

diversos minerais evaporiticos: correntes superficiais vindas de

regiões de baixa sal-inidade para regiões de alta salinidade,
enguanto eu€r em direção oposta, fluxo de correntes de áreas de

alta para baixa salinidade, devido à densidade da distribuicão.
Tais correntes contribuem para a interdigitacão lateral de

fácies evaporíticas porque diferentes minerais evaporiticos
precipitam assim gue a sal-moura excede a sua solubilidade.

Fig. 3.3 - Modelo clássico de "bacia barrada",
(conforme SELLEY, 19BB) .

Um model-o s j-milar ao de águas rasas foi utilizado por
SCHMALZ (1969) para explicar a deposição evaporitica em águas

l

\l ./

,(, ì

N.M.

Concentração da água do mar por evaporaçåo

¿¿¿¿¿
/l/,/ ,./

zi ,z) _-<

Barreira restringindo
a conexão com o
mar aberto.

I sutrorrus densas.
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profundas. Tal modelo consiste em uma bacia barrada, com um

dique baixo separando parcialmente a bacia do mar aberto
(Fj-g.3.4). Mudanças de densidade resultantes da evaporação podem

provocar um grande efeito na circulação das salmouras. A

deposlção evaporitica pode se desenvofver em três fases. A

primeirar corÌ a evaporação na superf icie, resu.ltaria num

acréscimo de densidade, podendo precipitar carbonato de cálcio.
Um exemplo dessa fase é a atual situação do Mar Mediterrâneo. A

sequnda fase corresponderia a uma fase euxinica. A acumulação de

salmouras al-tamente densasr êrr profundidade, tornaria o ambiente
pobre em oxi qênio, causando uma mortandade genera,l j zada dos
organismos bentônj-cos. A terceira fase ocorreria com a continua
evaporação, e concentraÇão da salmoura nas porçÕes mais distais,
permitindo a formaÇão de gipsita e, posteriormente, precipitação
de hal-ita.

evaporit-ica cle águas profuncias
(conforme SCHMALZ, 1,969) .

3.4 - M<.rdel-<.r cle bacia
em sua fase inicial

2L

evaporaçao
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HITE (1970) chama a atenção para afguns dos principios
básicos que governam a deposição evaporitica, afirmando que:

a) a deposicão de cada fácies de um depósito evaporitico
deve ser precedida pela deposição de outra fácies mais solúve.l-;

b) toda bacia evaporitica marinha contendo espesso depósito
deve ter sido submetida a um refJ-uxo. Sem o refluxo os depósitos
incluiriam urn amplo espectro de minerais e a rel.ativa quantídade

de um mineraÌ em relação a outro estarj-a d.iretamente
proporcional à relação dos elementos originaì-s contidos na água

do mar;

c) o refluxo é controlado pela elevacão ou queda do nivel
do mar, mudancas na capacidade de transporte do caminho de

acesso, ou mudanças na taxa de evaporaÇão. Destes,
provavelmente, as afteraÇöes do nÍve} do mar säo os mais

significativos. Quando o nivel do mar é afto, a bacia sofre um

grande refluxo. Ao contrário, quando o nivel do mar é baixo, o

reffuxo é pequeno ou inexistente (Fig. 3.5) .

Depós1tos menos importantes, em termos de volume, são

formados em planícies costeiras ou margens de lagos safinos em

regiöes áridas. Taís depósitos são denominados de saåkhas e

foram descritos inicialmente na década de 60 para ocorrências de

gipsi ta-anidri ta distribuídas ao J-ongo da Truciaf Codst, zo\a

costeira do GoÌfo -ê.rábico (BUTLER, 1969; SHEARMAN, t91B).

Nas regiões de sabkha os evaporitos são formados no

interior dos sedimentos ainda inconsolÍdados (RENERO, 191 4) '
como resuftado da evaporaÇão da sal-moura interstícial, o que

provoca a precipitaÇão dos sais solúveis nos espaços porosos dos

sedimentos. Uma região de sabkha é bem diferente de uma salina
costeira (Fig. 3. 6) . No primeiro caso a deposição ocorre no

.interior dos sedimentos, enquanto no segundo caso a depos.ição é

subaquosa (WARREN & KENDALL, 1985) .
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MAR ABERTO CONTINENTE

N.M.

r,(E - t,13
I.r' / ctæ- Me 1,17.1,n

/9
Bcrole

(A) FASE TRANSGFESSIVA INICIAL

MAB ABEFf,O CONTINENTE

N.M.

(B)

FASE REGRESSIVA

Fig. 3.5 - Modelos de bacia evaporitica. Fase transqressiva (A),
com o nivel- do mar alto ,' fase regressiva (B) , com o nível do

mar baixo. Os números representam a densidade aproximada da

salmoura (conforme HITE, I970ll
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evaporação
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PANELA DE EVAPORAçÃO COSTEIRA

Fig. 3.6 - Modelos

de uma salina
deposicionais
costeira (B) ,

de uma região de sabkha (A)

conforme RENFRO' L974.
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3.4 - Ciclôs êvaporíticos

Uma bacia evaporitica ê, em geral, marcada por fases

alternadas de alta e baixa salinldades. Essas variaçÕes permitem

que a sequência sej a dividida em intervalos ou ciclos
correL ac ionávei s {CARVALHO / L9B7a) , Cada ciclo caracteriza-se
por conter, na base e no topo, extensas camadas de folheÌhos
negros altamente orgânicos (HITE. 1970; KIRKLÄND & EVÄNS / 1981)'

A sucessão vertical de um cicÌo evaporitico tem lnicio com

os componentes menos solúveis na base, prosseguindo com os mais

so-l-úveis no topo. determinada pela fase de concentraÇão mais

el-evada da salmoura, voltando novamente ao nivel mais ba.ixo

(Fiq. 3.7).

Tal sucessäo vertical ta¡nbém pode ser observada

horizontalmente (FiS. 3.8), tendo em vista a contemporaneidade

de mudanças na concentração da safmoura ao longo da bacia, desde

as regiões proximais, l-imites com o mar aberto, até as áreas

maís dístais, próximas ao continente (RICHTER-BERNBURG, L9'12) '

Cicfos ou repetição de seqüências são praticamente

universais em bacias evaporiticas. Em geral, os cicfos maiores
podem ser subdivídidos em pequenos sub-ciclos o que evidencia as

diversas variacões ocorridas em uma sucessão safina.

Exempfos de ciclos deposicionaís em bacias evaporlticas têm

sido mencionados por STEW.ART 11963) | para a Bacia de Zechstein,
na A1emanha, a qual- exibe quatro grande ciclos, com diversos
sub-cicfos menoresi por BOSSELINI & IARDIE (1973) para sais do

norte da ltália, e por MATTHEV{S (1977)' para evaporitos da BacÍa

de Michigan (EUA) , dentre outros. No Brasil, FONSECA (1973),

CARVAÌIHO et al-. (191 4) e CERoUEIRA et af. (1986), destacam os

cicfos deposicionais para os evaporitos Ibura, em Sergipe, e

SZATMARI et aJ. \1"919) ' para os depósitos da Bacia do Amazonas.

tÃ



SALINIDADE
+

l-K I
rrt

ffi
t:t

Sais de potássio e magnósio

Halita

Anidrita

Calcário / dolomita

Folhelho pretoFASE REGRESSIVA

Fiq. 3.1 - Perfil ideal
( conforme

de um ciclo evaporitico completo
CARVALHO, 1987b).

JJ JJ-J
-JJJJ Hailta J)

JJ-.rJ

JJ

NaCf

J
J

I

Fig. 3.8 Sucessão vertical e horízontal- de um ciclo
evaporitico (adaptado de RICHTER-BERNBURG, 1'912l, .

26



4 _ OS EVAPORITOS PARI PUE IRA EM ÀI,AGOAS

4.1 - À segúência ev-aporí tica paripueira

Os sais Paripueira representam a seqüência mais antiga,
sendo encontrados na base da Formação Muribeca, Mernbro Maceió. Ä
sua ocorrência foi identificada, inicia.Imente, nos poÇos A,L-2 e

ÄL-3, perfurados pela DRILEX em 1941, como parte dos programas
pioneiros desenvolvidos, na época, pelo Conselho Nacionaf do
PetróIeo. Posteriormente, por meio de sondagens realizadas pela
PETROBRé.S, foram Ìocalizados idêntlcos pacotes evaporíticos,
dentre os quais, o da focalidade de paripueira, na porção norte
da bacia.

TEIXEIR-ê, & SALDÄNHA (1968), num trabalho pioneiro sobre a

ocorrência desses sais na bacia, verificaram que a sua
distribuição estava rel-acionada aos baixos regionais existentes,
sendo estes, bem deÌineados pe.l_os levantamentos gravimétricos
realizados pefa PETROBR-Á,S. Assim, os evaporitos estariam
distribuidos em três importantes feiÇões estruturais formando
sub-bacias aparentemente isoladas, nas áreas de paripueira,
Maceió e Coruripe.

Os poços perfurados nessas áreas foram selecionados para
estudos, tendo suas denominaçôes originais alteradas conforme
recomendaçÕes da pETRoBRÁ.s (Fiq. 4.1).

4.2 - O Baixo de Paripueíra

O Baixo de Paripueira faz parte de um amplo conjunto de
bfocos escalonados denominado de Baixo Regional de Alagoas
(LANA, 1985) . Limita-se a oeste pelas rochas do enbasamento,
nediante fafhas normais com rejeitos superiores a 2,000 metros.
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Com base em seções transversais à bacia, estima-se que, nessa

á.rea, a espessura dos sedimentos atinja cerca de 8.000 metros
(CHANG & KOI/ûSMANN, 1986) ou, até 10.000 metros (LÄNA, op. cjt' )

Os sais sofúveis eståo distribuidos numa área onde estão

situados os poÇos P-L, P-2, P-3, P-4t P-5, P-6 e P-7 (Fiq. 4.2\.
Com base nos perfis desses pocos verífica-se a ausência de uma

unifornidade vertrcal na seqùênci,a, com os sais irregula¡mente
dispersos e ocupando diferentes posicöes estratigráficas no

Membro Maceió, com espessuras, profundidades e número de camadas

variávej-s, intercaÌadas por espessos pacotes de sedimentos

clásticos.

As ¡naiores profundidades para os depósitos evaporiticos são

obtidas na direção NE do baixo estruturaff ondef no poÇo P-5, os

pacotes saliferos são encontrados num íntervalo aprox.imado de

-L.6L4 a -2,843 metros/ respectivamente topo e base. Em direçâo
à extremidade SW, a profundidade do intervalo diminui, com

-1.075 a -I.285 metros no poço P-3. O interva.Io com maior

espessura totaf corresponde ao do poço P-7' com 1.646 metros.
Porém, nos poços P-1 e P-7, situados no Municipio de Paripueira,
l-ocalj-zam-se as maiores espessuras efetívas de sais sofúveis,
com um total de 348 e 349 metros de halita' respectivamente
(rab. 4.1,).

POçO Topo do aal,
(m)

Base do eaf
(m)

E epeaaura
total (m)

E apeEaura
efetiv-a (m)

P-1 -1.396 1.053 348

P- -1.614 -z - ó4J L.229 19

P-3 -1.0 /5 2ro

P-4 -I. JU{ L.349 45. 35

P-5 -1" .460 1.640 180 56

P-6 -1.363 _¿. Lþö 805 329

P-1 -2 .904 L .646 349

Tabela 4.1 - Dados gera.is para os sais da

sub-bacia de Paripueira.
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Est.ima-se que o grande aporte de terrigenos ocorrido durante
a deposiÇão das camadas evaporiticas dessa área, conforme
registro em todos os perfis. estaria ligado a ocasionais
mudanÇas climátlcas (ÃIMEIDA et al ., 1992), associadas a uma

acentuada subsidência nessa parte da bacia (LÄNA/ 1990), o que

permitiu a deposlção de espessos pacotes, A predominância de

folhelhos intercafados ao sal, nos poços P-1 e P-7, em contraste
com os demais que apresentam uma dominåncia de clásticos mais
grossos, sugere que o depocentro estaria nas suas imediaçöes.
Essa idéia é reforçada peÌa maior espessura efetiva apresentada
nos perfis desses poÇos.

4.3 - O Baixo de Maceió

O Baixo de Maceió Ìocaliza-se a oeste da Cidade de Maceió,
possuindo, em planta, Ì.ma forma elipsoidal e direção aproximada
NE-SW para o seu eixo maior. Seus contornos gravimétricos mais

negativos recaem sobre os canais que interfigam as lagoas Mundaú

e Manguaba (Fiq. 4.3).

Ao norte da área encontra-se uma estrutura alongada,
conhecida como o ?rer¡d "Cogueiro Seco - Tabufeiro dos Martins",
tendo mais de 25 km de comprimento e cerca de 3 km de ì-argura,
com direção SIù-NE, sendo seccionada por fafhas normais,
transversais ao comprimento, que formam blocos distintos, onde o
maior deles coincide com o campo petrolifero do Tabul-eiro dos

Martins. Seu limite com o Baixo de Maceió se dá mediante um

conjunto de blocos escalonadosr coÍr fafhamentos normais
(provavelmente l-ístricos), em que a incfinaÇão do pÌano estaria
entre 60 a 80 graus e rej eito totaf de aproximadamente 350

metros (TEIXEIRA, 1961 ).
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Fig. 4.3 - Mapa de gravidade residual- (Bouger) na área

do Baixo de Maceió (adaptado de TEIXEIRAT 1'967) .

A ocorrência de evapor j-tos f oi constatada por me j-o de

sondagens realizadas para petróleo, com os poÇos M-1, I'L-2 e M-3

(Fig. 4.4). Nos demais poÇos, situados fora desse poligono, não

foram encontrados sais sol-úveis , razã.o pela qual foram
perfurados os poÇos de producão e pesquisa da SALGEMA MINERAÇÃ.O

(Fiq. 4.5) .
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4,4 - O Baixo dê Coruripe

A ocorrência de evaporitos nessa área foi identificada com a

perfuraÇão do poço c-1 pela PETROBRÁS (TEIxEIR?{ & SALD.ANFa/

1968), com o intervalo sa]ifero situando-se a uma profundj-dade

de -2.623 a -2.647 metros, respectivamente topo e base, tendo
uma espessura efetiva de 14 metros de saf (Tab, 4.2),

Na plataforma continental, atual porÇão submersa da bacia, a

Ieste do poco C-1, foi constatada a ocorrência de evaporitos,
inlcialmente com o poÇo C-2, com espessura superlor a 250

metros. Essa sondagem, apesar de não ter atingido a base de todo
o pacote safifero, chegou a ultrapassar 3.000 metros de

profundidade, sendo interrompida no interior do corpo salino
(CÄRVAI,HO et af., 1974) . outras ocorrências tambén sào

verificadas na porção submersa, mediante perfis dos pocos C-3,
C-4 e C-5 (ris. a.6) .

Nessa área observa-se uma grande complexidade tectônica e

enorme variação de profundidade do topo do Membro Maceió (ABREU

& POTTER, 1990) . Provave.Imente é uma das áreas mais profundas da

bacia, pois os sais ocorrem sempre a profundidades superiores a

2. 600 metros .

A configuração dessa parte da bacia, em uma seção
transversal, mostra um acentuado fafhamento na área da atua.l
porÇão submersa, pro.longando-se de forma aproximadamente
paral-ela por toda a linha de costa. Esta feiÇão, conhecida como

finha de charneira, é resuftante dos processos dístensivos e

termais sofridos pela crosta durante a fase rjft, onde a maior
subsidêncla estaría nos limites da zor'a de maior afinamento
crustal (CIIANG & KOI^ISMANN, 1986) . A -linàa de charneira possui
extensão regional e corresponde a um eixo de ffexura que separa
a pfataforma rasa de uma estrutura homoclinal com profundidade
crescente (OJEDA, 1981) .



POçO Topo do sal
(m)

Base do sa1

(m)

E spes sura
total (m)

E spes sura
efetíwa (m)

L-1 -2.623 -2 .641 24 L4

c-2 -2.826 -3.069 243 LL1

c-3 -? ?2? -3.361 45 43

c-4 -3.061 _? ô?? 9L2 62

c-5 ", 
q)A -3.945 27 I6

Tabela 4.2 - Ðados gerais para os sais da

sub-bacÍa de Coruripe.
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¿q À mineração do sal-gema em Maceió

Na região de Maceió os intervalos mineralizados em hal-ita
são extraídos utilizando-se a técnica de mineração por

dissotução aubterrânea, contrastando com o método convencj-onaI

de salões e pilaree \room and piJJar) empregado em Sergipe, na

extraÇão de silvínita, para a producão de cloreto de potássio
(CEROUEIRÀ et al.. , 1982).

Essa técnica permite a mineração de j azidas a grandes

profundidades, por meio de poÇos tubulares, com reduÇäo

substancial dos custos de produção, sem o inconveniente da

geração de rejeitos e com a vantagern de se obter um produto

final de elevada pureza (RICHNER et al ., 1992) ,

Nesse método, com o poço devidamente instafado, a água é

injetada sob pressåo pelo tubo central e dirigida à base da

camada a ser minerada (não revestÍda), onde o sal é dÍssolvido,
retornando à superficie pelo espaço anu.Iar do revestímento, sob

a forma de soluÇão saturada de cloreto de sódio, com

aproxímadamento 300 gramas/litro (Fi9. 4.7). A produção de saf
em cada poço é contínua, podendo-se extraír por ano cerca de

60.000 tonetadas. Na jazida de Maceió, a vida útil de cada poÇo

tem variado de 12 a L4 anos de extraÇão ininterrupta (MELO &

FLORENCTO, 1995) .

Durante a fase produtiva a configuraÇão da cavidade formada

com a dissoluçåo do saf é controlada mediante o emprego de

sonar. Com essa ferramenta é possivel deterrninar a geometria,

direÇåo preferenciaf da dissol-ução, volume e orientaÇäo de cada

caverna. Os dados fornecidos pelo sonar irão auxifiar às etapas

produtivas de desenvo.Ivimento, ajustando-se de modo a otimizar a

recuperação do sal .



A alturâ e o diâmetro máximo da cavidade, gerada pela

retirada do sal, são definidas em funÇão da espessura do corpo

salino e da rnafha para a }ocaÇão de cada poço. Na área de

Maceió, onde são mineradas as camadas dos evaporitos Parípueiraf
utiliza-se um diåmetro máxímo de 60 metros para todo o intervaLo

salifero, mantendo-se a diståncla de pelo menos 100 metros entre

cada poço. Com isso, o espaçamento mÍnimo entre as duas cavernas

geradas no f ina.I da fase produtiva será de 40 metros.

Se cada poÇo for instafado no centro de uma área de I00 x

100 metros, grande parte do saf existente em torno da cavidade

será mantido, pois na fase final de extraÇäo a cavídade gerada

tenderá a uma configuracåo ciIíndrica (Eiq' 4. B) . Assím,

considerando-se uma configuraÇäo final de 120 metros de altura
por 60 metros de diâmetro, o coeficiente de recuperaÇão será de

aproximadamente 202:, o que corresponde a um total de 732 ' 000

toneladas de sa.L obtidas em cada poço.
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5 - CARAC TE RI Z.Aç.Ã,O DO INTERVATO EVAPORÍTICO PARI PUE TRÀ

5.1 - Estudos geofisicos

A geofisica de poço fol a principal ferramenta empregada na

anáIise do intervafo sa.Iifero, especialmente para os depósitos
situados no Baixo Estrutural de Maceió, Para a obtenÇão de

maiores informaçöes sobre a Iitologia desse intervalo foram
rea-lizadas interpretaçöes nos dados de perfilagens de 26 poços

da área, utllizando-se perfis neutrão, sônico, densidade e raj-os
gama, a.lém de caJiper e dipmeter.

PaÍa as demais porÇões da bacia foram, inicialmente,
uti-Iizados mapas de gravimetria lBouger) e seÇões sismicas
efaborados pel-a PETROBRAS, de forma a facilitar a identificação
de áreas com prováveis ocorrências de evaporitos. Com a

definicão dessas áreas foi possivel uma melhor seleçäo dos
perfis de pocos para estudos. Os dados dos poços cedidos pela
PETROBRAS jâ estavam devidamente interpretados, reaLj-zando-se
apenas algrumas confirmacões dessas informacões.

As propriedades mais importantes e possiveis de serem

medidas com o uso de perfilagens, såo:

- radiatj.vídade natural das rochas (GR);

- conteúdo de hidrogênio ou porosidade neutrônica (ØN) ;

* densidade total das rochas (pb) ,'

- tempo para o som percorrer um pé da formação (Ât) .

O uso conjunto de dois ou maís perfis, além do uso de

diagramas apropriados (cross-p-lots) , torna possívef a

individua I i zaçäo das diversas camadas que compôem uma seqüência
evaporitica, a partir das caracterlsticas registradas em cada
perfil, de modo a permitir a identificação dos tipos litológicos
com razoável segurança (AIGER & CR-A.IN, L966¡ SCHLUMBERGER,

1969) .
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Mediante o uso combj-nado desses perfis, observando-se a
tabefa de valores (Tab. 5.1) propostos pela SCHLUMBERGER (NURMI,

I918), foram ind.ividuaf izados os intervalos de halita em cada

poço. Procurou-se definir os demais litótipos intercalados, na

tentativa de se reconhecer possíveis ciclos de baixa e afta
salinidades, através da provável presenÇa de rochas carbonáticas
e suÌfatos (gripsita/anidrita), al-ém de sais de potássio, como

sllvinita e carnafita, sendo estes sugeridos pelos intervalos de

elevada radiatividade exibida nos perfis de raios gama'

AIém dos valores atribuídos pela SCHLIIMBERGER para cada

perfllagern analisada, foram levados em consideraÇão os vafores
encontrados para os sais Ibura (Tab. 5.2) nos trabafhos de

avaliaÇão geológica da sub-bacia evaporitica de Taquari-
Vassouras/ em Sergipe (CERQUEIRÄ et a-l ., 1'982) .

Dentre os perfis utilizados deve-se destacar a importância
da perfilagem em raios gama' para o caso de depósitos
evaporiticos, pois permite ao intérprete estabelecer com

facil-idade os interval-os portadores de halita' caracterizados
pela ausência de elementos radiativos, indicando ainda a

profundidade e espessura de cada camada.

Para seÇões com intercaÌaÇöes de arenitos, calcários,
dolomitos e sais, típicas de intervafos evaporíticos, o uso dos

perfis densidade, neuträo, sônico e raios gama são

imprescindivei s, determinando-se a litologia com rel-ativa
precisão ( FRANK & BEMERGUY, 1912) .



Minerais e

rochas

Composição Densidade

(pb)

Velocidade

(^r)

Porosidade

øN (GNr)

Raios-gama

fAPI)

Calcita CaCO¡ 2.7 t0 47.5 0 0

Dolomita CaMg(CO¡): 2.876 43.5 4 0

Quartzo si02 2,648 51.5 -4 0

Calcáno (quando Ø=lo%o) 2,540 62 l0 5-t0

Dolomita (quardo Ø=10%) 2.683 5ti t3.5 I 0-20

A¡cnito (quando Ø=10%) 2.485 65,3 3 l0-30

Folhelho ', )-) 1\ 70- 150 25-60 1r0-140

Halita NaCl 2,032 67 0 0

Anidrita CaSO¿ 2.977 50 0 0

Gipsita CaSO¿.HzO 2,351 52,s 49 0

Trona NazCO',.NaHCO¡.HzO 2,100 65 40 0

Silvita KCt I.[t63 74 0 -500

Camalit¿ KCl.MgCþ.6HrO 1.570 78 65 200

Lângbcinilå KzSOq.2MgSO¡ 2,820 52 0 275

Polihalita KrS04.MgS04. 2CaSO4.2H2O 2,790 57,s 15 I80

K¿inita MgSO¿,KCl,3HzO 2.t20 45 22s

Enxofre 2,030 r22,0 45 0

Linhit¿ 0,7-t,5 t40-t 70 Alto >50% 0

Carvão I,3-l,s It0-t40 Alto>50% 0

Antracito I,4-t,8 Alto>50oln 0

TabeJ-a 5.1 - Características de regj-stros/ em diferentes
perfilagens, para minerais evaporiticos e rochas

associadas (NURMI, 19?8) .
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EVAPORITO Composição

PERFIL

GR

(unid.'API)

PERFIL

NEUTRÃO

Ø CLN

PERFIL

DENSIDADE

pb (g/cm3)

PERFIL

SÔNICo

Àt (pseg)

Anidrita CaSO¿ 10a 15 0a3 2,85 a 2,93 55 a60

Halita NaCl 5 a 15 0 a -0,15 2,O5 a2,10 68 a'14

Silvinita KClNaCl 250 a 550 -0, l5 1,95 a2,01 72 a74

Carnalita KClMgCl2.6HzO l2O a210 45 a50 1,60 a 1,65 77 a78

Tabela 5.2 - VaÌores de registros para os sais Ibura
(conforme CERoUEIRÄ. et a-I ., I9B2\ .

5.2 - LitoLogia do intenralo Paripueira

.ê, litologia do intervaÌo saLifero foi estudada a partir de

testemunhos de sondagtens obtidos em três poÇos para pesquisa de

evaporitos, perfurados ao suf do campo petrolífero Tabuleiro dos

Martins, região de Maceió (Fig. 5.1).
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Na anáfise nacroscópica do material testemunhado observou-se
uma nitida predominância de hafitas/ com folhelhos e rochas
carbonáticas intercaladas, além de arenitos de granulaçäo fina a

grossa nas seções basais (FLORENCIO, 1995) . À ausência de

ìntervalos com anidrlta ou sais mais solúveis que a halita,
inviabilizou a idéia de se realizar uma divÍsão da seqtiência em

ciclos correlacionáveis, a exemplo do que foi realízado com os

sais Ibura (CARVALHO et a] ., 1974).

5.2.1 - A-reni tos

Na sub-bacia de Maceió os arenitos estão presentes, em sua

maioria, na base da seqüência, sendo raramente encontrados
intercafados ao sa.L. Nas demais áreas, principalmente na sub-

bacia de Paripueira, encontram-se intercalados ao intervaJ-o
sa.Lifero exibindo espessuras variáveis.

A partir da análise do material- testemunhado verificou-se
que os arenitos ocorrem, em grande parte, cfassificados como

arcóseo a sub-arcóseo, segundo FOLK (191 4), na forma de rochas

de granufação fina a média (WENTWoRTH, 1'922 - jn DÀVIS JR.'
1983) com raros qrãos grossos, mal selecionados, muito
compactos, com porosidade baixa ou ausente, predominando

cimentação calcítica, raramente silicosa, com matriz
praticamente ausente, exíbindo feldspatos afterados e

vacuolizados, tendo como minerais acessórios muscovita, clorita,
agregados de óxido de titânio e opacos (Foto.5'1).

Em raros interval,os a maturidade mineralógica, sugerida pela

ausência de feldspatos, contrasta com a pequena maturidade

textural . As estruturas sedimentares são incipíentes e apenas

sugestìvas de estratificação cruzada tabuÌar.
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As alteracões diagenéticas são identífícadas a partír dos

seguintes eventos: compactaÇão mecânica, evidencianda peÌo
empacotamento fechado, com grãos fragmentados; bem como

compactaçäo química/ sugerida pelo crescimento secundário em

quartzo e cimentaÇão calcítica/ onde o cimento abriu a rocha
deixando os grãos com pouco contato, além de provável corrosão
dos grãos pela percolacão de fluidos.

Feldspatos sericitizados, presença de óxido de titârrio e

gfauconita såo também indicativos de alteraçöes diagenéticas, A

qfauconita, aparecendo como qråos e agregados, sugere uma

diagênese precoce.

SOMBRÄ (1990), ao estudar os efeitos do soterramento em

arenitos das bacias rnarg.inais bras.il,eiras, af irma que nas f ases

de soterramento moderado a alto as a.IteraÇões são governadas por
reaÇöes químicas como compactaÇão química, cimentacâo e

dissoluÇão, sendo dependentes da natureza dos reagentês,
pressäo, temperatura ê tempo.



Foto 5.1-

selecionados
Fotomicrografia

(aumento de 37,5
de arenito com gräos mal

vezes, com nicol cruzado)
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5.2.2 - FoLhelhos

os folhelhos, depois da halita, são os litótipos dornínantes,

send.o encontrados na base, intercalados aos sais e no topo da

seqüência salifera. A partir do material testemunhado verifica-
se , macro scopicamente, a presenÇa de três variedades distintas:

a) folhel-ho cínza claro a cinza escuro' com niveís
saÌiferos, por vezes calcíferos, exibindo Ìaminações com

rnergulhos acenLuados em parte da seqüência, aIém de ocasionais
fraturas preenchidas por haÌíta avermelhadai

b) folhelho marrom, calcifero, por vezes carbonoso,

apresentando laminações com mergulho acentuado em partes da

cofuna. Fraturas preenchidas por calcita são comuns em diversos
níveis dessa ocorrência, além de nódulos e finissimas lâminas de

halita avermefhada intercafadas;

c) folhelho orqânico, preto, exj-bindo Iaminações

incipientes, com ocasionais fraturas verticais preenchidas por

cafcita e hal-ita, ocorrendo, ainda, níveis com intercal-ações de

arenito muito fino,

Fósseis de ostracodes e conchostráceos são encontrados nos

folhelhos do topo e da base da seqüência. Alguns niveis possuem

afta concentracão de matéria orgânica, indicativa de um ambiente

fortemente anóxíco.

Margas

As margas são de coloração marrom. freqüentemente

encontradas em diversos nÍveis, intercaladas nas halitas,
exibindo finíssimas IaminaÇÕes mi cro-onduI adas, com afternância
de material argiloso e calcifero, assemelhando-se a este.iras

algais. Eraturas preenchidas por calcita e halita avermelhada

são comuns em vários niveis (r'oto 5.2).

tÀrsTtTUT0 tlE 0ËûilÉ¡Jtf^s - i.tsp
_ ulELto.t[ÒÂ *.
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5.2.4 - Ca1cários

No naterial testemunhado os calcários são encontrados na

forma de lâminas milimétricas a centimétricas, em sua maioria,
ocorrendo tanbém como nódu.Ios de carbonato de cá.Icio
intercalados aos folhelhos, ou ainda na forrna de calcíta
disseminada em veios que preenchem fraturas. Apresentam-se como

rochas de coforacào creme, raramente ultrapassando 20

centimetros de espessura, ocasionalmente porosos e

doÌomitrzados. Ocorrem co¡no mudsLones e wackestones (Fotos 5.3 e

5.4), conforme classificação de DUNHAM 11962).

Os lnudstones apresentam raros grãos de quartzo, bíotita,
muscovita, pelóides e fragmentos vegetais. Em testemunhos do

poÇo PP-I, foram observados fragmentos fossilizados de algas
vermefhas lCoralirtacea?) fortemente recristalizados, A matriz
que suporta os grãos da rocha é predominantemente micritica.
Tais lítótipos apresentam-se, em geral, taminados e exibindo
alternância entre níveis mais micriticos e niveis margosos. As

caracteristicas qerais destas rochas indicam que elas foram
depositadas em condicões de baixa energia.

Os wackestones apresentam-se na forma peloidal, por vezes
laminados, com matriz micritica recristaÌizada, ocasionalmente
cimentados por um mosa.ico de catcita espática/ intercalados por
niveis carbonáticos e argtilosos, alguns com ostracodes, tendo
como acessórios biotita/ fefdspato, quartzo e opacos.

Nas demais áreas de ocorrência, a partir das anáIises dos
dados de poÇos, verifica-se a presenca de inúmeras camadas de

calcário intercaladas aos sais solúveis, com espessuras
variáveis, porém, raramente superiores a 10 metros.



Foto 5.3
(aumento

Fotomicrografia de mudstone

31 , 5 vezes r com nicol Paral-elo )

Fotos 5.4 t¡otomicrograf ia de

(aumento de 31,5 vezes,

wackestone, com ostracode
nicol paralelo) .
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5.2.5 * Hal-itas

Em todas as seÇões testemunhadas observa-se a presença de

ha-Litas com crista.IizaÇào grossa e cristais de dimensões médias

de 4 mi.Iimetros. Ocotrem, em grande maioria, como haÌitas
bandeadas. exibindo uma alternância de bandas escuras e cJ-aras,

sendo esl-as, com coloraÇões diversas, em sua maioria incolor,
porém variando entre branca. marrom, c)Lnza, preta, rósea,
alaranjada ou vermefha, conforme o tipo de ímpureza associada.
As bandas escuras refletem a maior ou menor disseminaÇão de

material argiloso. Vêrlfica-se que, em alguns casos. as

seqüências halíticas apresentam*se avermelhadas, sugerindo
ôxidaÇão do ferro, presente como impureza associada devído à

exposição sub-aérea, resultado de ocasionais dessecaqöes do

paleolago salino.

Na parte superior das camadas de halita, próximo ao contato
com as rochas clásticas, é comum a ocorrêncj.a de brechas de

colapso originadas por subsol-uÇão do sal, tipo karstificaÇâo,
provavelmente em decorrência do influxo de água doce de origem
continental . Os fenômenos de subsoÌução se dão ern condições de

pequeno soterramento, o que é indicado pelo inexpressivo
desenvolvimento das brechas de dissol-uÇão/ nunca superior a 50

centímetros. Em alguns niveis as halitas exibem cristaÍs
estirados, provavelmente relacionados a fluxo gravitacional e/ou
falharnentos.

5.2.5.1 - Fácies de halita

Em todos os testemunhos analisados as hafitas mostram-se

extremamente pobres em termos de variaçäo de fácies,
contrastando com o que se verifica em Serqipe, com os sais
fbura, onde seis fácies são perfeitamente distintas (CÄRVÃIHO et
a.I . , 791 4; CERQUEIR-A. et a.f . , 7982\ .



No intervalo testemunhado foram reconhecidas duas fácìes
haliticas, aquì. denominadas cle bandeada e cri s taloblástica, com

predominância da primeíra sobre a úItima (Fotos 5.5 e 5.6) .

a) Halita bandeada

Esta fácies é caracterizada pela alternância de bandas
claras e escuras, com espaÇamentos de 40 centÍ.metros,
aprox imadamente / p¡edominando cristais de granulaçäo grossa, As
bandas claras são normafmente incolores, em alguns casos
leitosas et raramente, alaranjadas ou róseo-avermel-hadas. É

prováveÌ que nos intervalos Ieitosos sejam encontrados cristais
hoppers, índicativos de cristalizacão na superficie da salmoura,
com posterior decantacão (SHEARMAN, 1978) . As bandas escuram
exibem coloraçåo variando de marrom a preta, conforme a

quantidade de argila dissemÍnada, sugerindo influência
continental, Ocasionalmente esta apresenta bandas límpidas, com

crist.ais de granuJ-ação maÍs fina, j-ndicativos de cristalizaçåo
l-enta no fundo da sub-bacia evaporitica, em porções ma.is

afastadas da margem.

As halitas róseo-avermelhadas, presentes em a.Iguns niveis,
são encontradas geralmente em contato com a base dos folhefhos.
A sua colo¡aÇão é atríbuida à presenÇa de óxido de ferro
disseminado, conforme foi verificado em testes quÍmicos
comparatívos.

A rede, aqui denominada como a parte da rocha evaporÍtica
que envolve os cristais de halita, está constituida por uma

finissima película argilosa, com espessura estimada em cerca de
0/ 1 milímetros, envolvendo continua ou parcialmente os cristais,
sendo insignificante em termos de volume.

Mi croscopi camente os cristais de halita exibem, em sua
rnaioria, formas subedrais, alguns com bordos parcialmente
dissolvidos ou formando microkarst gü€, conforme BEIN et
al . (1991) pode ser produto da dissoÌução por exposiçäo sub-
aérea. Apresentam, como inclusões, cristais de calcita, material
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argíloso/ fragmentos de dr¡.lomita e finissimas placas de

muscovita, além de vazios intergranuLares.

b) HaIita cri s tal obl ás ti ca

É caracterizada pela domÍnância de crístafoblastos euédricos
a subédricos, com dimensÕes superiores a 5 milimetros, contidos
em uma mâtriz ou envoltos por uma rede de natureza argi-Iosa,
raramente calcifera, nunca u.Itrapassando a 50 centimetros nos

testemunhos analisados.

Essa fácies pode ser encontrada no topo ou na base das

halitas bandeadas, próxì-rno ao contato com os folhelhos ou

calcários, bem como em meio aos folhelhos íntercalados. Sua

ocorrênc.ia pode ser ínsignificante em te¡mos de volume, se

comparada à facíes anterior,
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F'ot-o 5.5 - t{¿ì11ta

bandeada.

Foto 5.6 - Halita
cristaloblástica .
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5.3 - AnáIÍses guimicas

As amostras obtj-das para análises inorgânicas correspondem
ao ínterva.Io de Ìralrt.as basais dos testemunhos do poço de

pesquisa PP-III, situadas num intervalo de 1.044,0 a 1.059,6
metros de profundídade, respectivamente topo e base, com

espaçamento aproximado de 1,,2 metros entre cada amostragem. As

análises foram reaflzadas nos laboratórios da Mina de Potássio
de Taqu ar i-Vas souras, em Sergipe, determinado-se os teores de

K, Na' , r{g", ca", so¡', CI-, H.,o, Br- e residuos lnsÕlúveis (Rr),
Os métodos anafiticos utilj.zados foram os sequintes: voÌumeti:ia
para cl.oretos e bromo, turbidimetria para suffatos e

espectrometria de absorção atômica para sód.io, potássio, cálcio
e magnésio cujos resultados estão expressos em percentagem na

Tabela 5,3. Os Leores para SO.r'- foram inferiores a Ot25-t não

sendo, portanto, detectados no material analisado.

Para anáIises de natureza orgânica foram retiradas amostras
de folhelhos negros correspondentes aos testemunhos dos poços

PP-I, PP-II e PP-III, sendo realizadas anáÌises para teores de

carbono orgånico tota.I (TOC) , pirólise rock^eva.f I cromatografia
líquida e gasosa, além de espectrometrj-a de massa

{biomarcadores) .
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Amostrâ K* Na* Mg.- CAt* CI HtO Br RI

0t o,o2 3 5,87 o,02 0,1 3 55,62 0,23 0.003I 7,80

02 0,03 38,97 0,01 0,o2 60.17 0.07 0.0046 o,43

03 0,03 38,91 0,005 0,08 60,17 0,07 0,0052 o5q

04 0,007 38,9s 0,005 0,02 60,1 r 0,03 0,0076 0,65

05 0.04 38,94 0.006 0,02 60.14 0,05 0.0096 0.63

06 0,04 39,06 0,005 ônt 60,32 0,l5 0,0098 0,01

07 0,04 ?q on 0,005 0,02 60,21 0,1 3 0,01 04 0,l0

08 0.20 3',7.84 0.01 0.04 58,63 0,12 0,0095 tot

09 0.02 39.00 0.004 0.03 60.22 0,09 0,0053 0.27

l0 0,02 38,95 0,003 0,o2 60,1 I 0, 13 0,0055 0.27

il 0,04 39.02 0,005 0.05 60,30 0,08 0,0058 0.28

12 0,04 38,82 0.0r 0.03 59,98 0,16 0,0066 0.95

13 0.01 3 8,83 0,0r 0.03 59 q7 0,l9 0,0066 o,71

Valores expressos em percentagens

Tabela 5.3 Resuftados anafíticos para as hal-itas
basaís do poÇo PP-III.

5.4 - Geoguímica do bromo

o teor de bromo na água do mar é de aproximadamente 65 ppm,

sendo considerado muito baixo se comparado ao teor de cloro que

é de 18.980 ppm em média. Tais conteúdos têm se mantido
praticamente constantes desde o flnal do Pré-Canìbriano (BA.AR,

7971) , não havendo mudanÇas signlficativas na relaÇäo Cl-lBr até
os dias atuais (HOLL.AND, I912ì HOLLÄND, I91 4; HORITA et âf.,
1991).



Ao ocorrer a evaporaÇão os c:loretos conservam o bromo na sua
forma iônica (Br-) e, como a sua solubilidade é elevada. apenas
uma pequena frâÇão do bromo pr:ecipita-se com os cristais de sa},
aumentando gradualmente a sua concentraÇão na salmoura resídual
(VALIASHKO| 1956) . Portanto/ na seqüência de precipitados também

haverá um acrescimo gradual do teor de bromo, pois o total desse
efemento na fase sólida dos cÌoretos dependerá da concentraÇäo
de bromo na solução original (RAUP & HITE, 1978).

Com base nestes conhecimentos pode-se refacionar o teor de

bromo de um cloreto ao teor de bromo da salmoura a partír cla

qual esse cloreto se cristaÌízou. TaÌ refaÇão pode ser expressa
por um coefÍciente de distribuicåo (ou partição), que representa
a percentagem em peso de Br- na fase fiquída, a partir da qual
ocorreu a cristafizacåo (BRÀISTSCH, 1917). Ou seja, o

coeficiente representa a relaÇão entre o conteúdo de bromo no
precípitado e na salmoura, sendo diferente para cada evaporito e

até para um mesmo m.ineral (Tab. 5. 4 ) .

MINERAL PRECIPITADO K Teor de Br- (ppm) a 25 'C

Salmoura Halita Silvita Carnalita
Halita:

- lnício da precipitação de halita......

- lnício da precipitação de carnalita ..

0,l3

0,07

540 70

Silvita:

- Início da precipitação de carnalita ..
0,073 4 000 280 2.900

Carnalita:

-Início da precipitação de carnalita., ,

n 5, 4.850 350 3.500 2.500

Bischofita:

Início de sua precipitação 7.350 530 3.800

Tabefa 5,4 - Vafores de

imporlantes minera j s

K (coeficiente de partição) para os mais
evaporiticos (conforme BRAITSCH, 1971) .



A determinaÇão do teor de bromo em minerais evaporiticos tem
sido empregada, com refativo sucesso, na prospecÇão geoquimica
desses depósitos (VALYASHKO/ 7956; B.A.AR, 19'17 ; R-AUP & HITE/
1978; KUMOV et a.f ., 1981). Um bom exemp.lo é a utifizaÇão do teor
de bromo nas hafÍtas como guia de detecÇão de horizontes de alta
concentracão, a partir dos quais pode-se prever a existência de

depósltos potassiferos (OGIENKOf 1959) .

Os resultados analíticos para os teores de bromo das hafitas
dos evaporitos Paripueira na sub-bacia de Maceió mostram, para o

intervalo estudado, a existência de duas fases bem distintas de

safinidacies. A pri.meira, corresponde a uma fase de salinidade
inicial progressiva, cujo máximo é de 104 ppm de Br-. A segunda
mostra uma salínldade recessiva, cujo minimo é de 38 ppm de Br-
(Fiq. 5.2).

Atrlbui-se o aumento de salinidade ao continuo processo de

evaporaçåo na bacia, concentrando gradual-mente a sa.Imoura
existente. Este processo, caso näo tivesse sofrido interferência
com a diluição da salmoura, teria um des envo.Ivimento normal, com

concenLraçòes cada vez crescentes, cufminando com a deposição de

sais de pÕLássio e magnésio.

A fase finaf de salinidade recessiva, constatada através do
perfil de bromo, mostra que o processo de inversão de sal,inidade
progressiva ocorreu de forma gradua.L e continua, ao contrário da

fase inicial que teve uma discreta tendência recessiva. Admíte-
se que a diÌuição da salmoura seja uma conseqüência do af l-uxo de

águas continentaÍs, traduzidas peÌo alto teor de insofúveis
contidos nas hal-itas. Este fato é reforÇado não só pela relaÇão
bromo r¡e¡sus insol-úveis, como também pela deposição de folhelhos
imediatamente sobrepostos à camada de sa.I .
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Fig. 5.2 Perfil do bromo para as hal,itas basais do PP-III.



Apesar dessas halitas estarem reÌacionadas a um ambiente de

baÍxa concentraÇão de salmouras, não permit_indo a deposicãc¡ de

sais mais solúveis, os teores de bromo säo compativeis para
halitas primári.as, forrnadas a partir da evaporacão da água do

mar. RÄ.UP & HITE (1978) mencionam um minimo teórlco de 75 ppm de

Br- para as hafitas formadas a partir da continua evaporação da

água do mar. Porém, a maioria das hafitas de origem marinha em

muitas bacias evaporiticas, possu.i um teor de bromo sìtuado
ent-re 35 a 50 ppm (HOLSER et al., 1"912), a exemplo dos sais do

nordeste da Tailândia, onde os teores situam-se em torno de 40

ppn (HITE E JAP.AI{AS E TR, 1979) .

HERRMANN (7912) caÌcuÌando o teor de bromo com base em

coeficiente de partiqão variando de 0,12 a 0,14, afirma que o

Ínício da precipitação de halita, a partir: de água do nar,
ocorre guando os teores cle bromo estão entre 60 a 75 ppm, sendo
tais vafores coerentes com aqueles encontrados em vários
depósítos salinos de diversas idades geológicas. Análj.ses
rea.Ii zadas com ha.l-itas basais dos evaporitos Ibura (LISBOÄ. et
af., I913\ revefararn que as variações dos teores de bromo

situam-se entre 37 a 1,16 ppm, o que torna coerente os resuftados
aqui apresentados.

5.5 - ceoguímica orgânica

A investigaÇão geoquímica teve como objetivo a obtenÇäo de

dados para uma melhor avaliacão sobre a natureza do ambiente
deposicional evaporitico, a partir do conteúdo orgânico dos
fofhefhos intercaÌados aos pacotes saÌíferos. A anáIise do

mater.ial foi reafizada nos laboratórios do Centro de Pesquisas
da PETROBR-ÁS (CENPES), utilizando-se as seguintes metodologias:
teor de carbono orgânico total (TOC) , pÍrólise rock-eva),
petrografia orgânica, cromatografia lÍquida e qasosa e

espectrometria de massãs (biomarcadores) .
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5.5.1 - Teor de carbono orgânico

Os resultados analiticos apresentaram teores de carbono
orgânico total (TOC) com variaçöes entre 5/87? a 1,1 ,94ì (Tab.

5.5) . Ta.is resuftados podem ser considerados elevados se

comparados com aqlreles apresentados por RODRIGUES & T,AKAKI

(1987) para os folhelhos orgânicos das bacias de Campos (2,0-¿) e

Espíríto Santo \4,0t¿,), bem como aqueles obtidos por SOLDAN et
a.f . (1988), para folhefhos orgânicos das bacias do Paranál
Ararìpe e Taubaté, com respectivamente 5,6? (Fln. Irati), 10,8?
(Fln, Santana) e 5,6? (Ftn. Trenembé) . Esses autores, em arnbos os

casos, consideraram tais vaÌores como caracterizadores de um

a¡nbiente rico em matéria orgânica.

POçO PROFUND IDADE (m) TOC (t)

PP- I 1.079 1,42

PP-I] 1.082 5,81

PP-II 1.109 L] ,94

PP_]I] 1.04?, 8,37

Tab. 5.5 - Teores de carbono orgânico total (TOC) .

Assim, os resuÌtados obtidos podem ser considerados
extremamente elevados e expressam condiÇões ambientais
fortemente redutoras, o que favoreceu a preservação do conteúdo
orgânico. Caso atingissem um nível. de maturaÇäo adequado, tais
rochas seriam excefentes geradoras de hidrocarbonetos .



5.5.2 - Pirólise rock-eva7

Este método é utilizado para a determinação do tipo de
matéria orgânica. Três tipos de querogênios podem ser
reconhecidos : os tipos I e II , que estäo relacionados a

ambientes redutores marinhos ou .lacustres e são derivados de

organismos p.Lanctônicos, e o tipo IIl que é proveniente de
pÌantas terrestres/ transportadas a um ambiente marinho ou não
marinho/ com moderado nivel de degradação. guerogênios
intermediários säo comuns/ especialrnente entre os tipos II e

IIT. Eles resultam da mistura de rnat.éria orgânica marinha e

terrestre, ou da biodegradaçåo de matéria orgånica residual,
recicfada de antigos sedimentos pela erosào, ou profundamente
alterada por exposição subaérea (TISSOT et af., L9'19; TTSSOT &

PELET/ 1981,' jn HERBIN eL af., I9B1).

Nas amostras anaLisadas o cragueamento térmico mostrou a

existência de um pico Sr pêerìeno¡ devÍdo à pouca quantidade de

hidrocarbonetos gerados, e um pico 52 grande, confÍrmando o bom

pot.encia.l gerador. Segundo BLANC-VAILERON et af. (1991), os

val-ores de T*"" (temperatura máxima de piróIise, em graus
celsius), abalxo de 435 qraus, indicam um estádio térmico
imaturo para a geraÇão de hidrocarbonetos, conferindo com os

tamanhos dos picos Sr e S: (Tab. 5.6),

POçO PROF.
(m)

S1
(mgHC/qrocha )

S2
(mgHC/grocha )

T**
("c)

IH
(mqHc/groc )

PP-I] 1.082 38,13 430 650

PP-II 1.109 10, 69 L32 , 1't 428 140

Tabefa 5.6 - Resultados analíticos para pirólise rock-evaf.



5.5.3 * Petrografia orgânica

As análises do conteúdc¡ orgânico confirmaram os vafores de

IH (indice de hidrogênio) encontrados através da pir.ólise rock
erza-2. Verificou-se a predominância de materiaf amorfo (a1gálico
ou derivado de bactérias), pólens e esporos/ afém de raras
ocorrências de materiaf lenhoso (vitrinitas e inertinitas). A

vitrinita é derivada, princípalmente, de complexos lignín.icos-
cefulósicos das plantas, sendo f reqi]entemente encontrada
dispersa em sedlmentos marinhos, ]evada pefo escoarnento
superfícial no continente (áqua meteórica), ventos ou rios.

5.5.4 - Cromatografia líquida e gasosa

A cromatografia liquida permite a determinação dos
componentes de ó1eos e extratos orgånicos contido nas rochas,
conforme a sua constituição (BRUNING/ 1984) . Os componentes como

ó.Leos e extratos orgânicos obtidos das amostras, puderam ser
anafisados através da cromatografia liquida, permitindo assim a

determinaÇão de suas composições, tals como: parafinas (normais,
iso e ciclo), aromáticos, resinas (compostos sulfurados,
nitrogenados e oxigenados) e asfa.Itenos. A cromatografia em fase
gasosa permitiu detalhar as fraÇões obtidas por meio da

cromatogrãfia liquida, obtendo-se, assim, maiores informações
sobre a constituição do material anafisado.

Os resul,tados da cromatografia liquida mostraram uma

predominância de resinas e asfaltenos (48,2?, e 53,9?) ern relação
às fraÇões saturadas (35å e 438). Os cromatogramas resuftantes
revefaram uma razão pristano/fitano menor que 1 (Fiq. 5.3), aÌém
da predominância de hidrocarbonetos isoprenóides e cícficos
sobre os saturados.
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r!.00 2Í!, õ0 37.60 .l¡,00 62.50 60.00 6-.50

15.00 ?2.ã0 æ.00 Ír.50 .a8.00 62.õ0 60.00 67.50 75,00

Fig. 5.3 Cromatogramas resuftantes dos extratos orgânicos
(P:pristano, F:fitano) nas amostras 33.2 e 37.5.
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A relaçåo pristano/fiLano tem sido utilizada por DIDyK et
af . ( 197 B ) como ind.icadora de condições paÌeoambientais de

sedimentacão. TEN HAVEN et af. (1987) fimitam essa utilização
fazendo restriÇÕes quanto ao seu uso na indicaÇão do nÍve.l. de

oxi.genação. Segundo RODRIGUES e TAKAKI (1987) quando há uma

maior proporçäo de pristano em relação ao fitano (p/T > 1),
provavelmente a matéria orgânica é de origem continental. Em

função dos resultados obtÍdos, essa afirmação reforça a idéia de

um ambiente de salinidade elevada pal:a a deposiçäo do intervalo
evaporitÍco Paripueira, com matéria orgânica de origern marinha.

5.5,5 - Isótopos de carbono

A razã.o isotópica ô t'C tem sldo utilizada pela geoquímica
orgânica como um dos i¡rdicadores de ambiente, a partir de óleos
e extratos contidos nos sedimentos gerados por matéria orgânica
marinha e não marinha (PILOT, I91 41 .

Os valores da refaÇão isotópica do carbono em matéria
orgânica, presente nos folhelhos, são funÇões, basicamente, do

tipo de matéria orgânica que fhe deu origem e do meio no qual
el-a se desenvofveu. Quando os teores estão abaixo de -28Yoo (PDB)

caracterizam uma origem a partir de matérla orgânica presente em

lagos de água doce (RODRIGUES & T-AKÀKI, 198?) . SACKETT 17964) |

anafisando sedimentos marinhos recentes obteve um intervalo de

-1"6 a -28oloo (PDB) para a razäo isotópica ô13C.

Os extratos totais das amostras de fo.l-helhos, analisados
para isótopos de carbono, indicam va.Iores situados entre -2 3o/oo a

-27oÁo (PDB), Tab. 5.7. Dados obtidos por AIMEIDA et a-l . (Igg2),
para o mesmô intervalo, em margas e folhelhos, mostraram

resuÌtados entre -L6oloo a -25o/oo, também no padrão PDB. Tais
vafores refletem uma deposiçåo em ambiente de alta salinidade.
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POçO PROFUND IDADE (m) õ t'c ( pog)

PP_ ] -L.O19 -23 oloo

PP-I] -r.oa2 - 2'7 oloo

PP-II -1 109 - 23 o/oo

PP-llt 7.O42 -24 a/oo

Tabela 5.7 - Vafores para isótopos de carbono dos folhelhos
intercafados às camadas de sal na área de Maceió.

5.5.6 - Marcadores biológicos

As mofécufas orgãnicas aprisionadas aos sedimentos são
denomlnadas de fósseis geoquimrcos ou marcadores biológlcos
(biomarcadores) e representam um potencial indicador para o

estabe.I ecímento das condições ambientais de sedimentação
(RODRIGUES et al . I I9B4J .

Os resuÌtados anafiticos dos marcadores biológicos (terpanos
191 e esteranos 217 - compostos orgânicos de origem biológica
que possuem estrutura e estereoquímica caracteristicas), por
espectrometria de massas acopJ-ada a cromatogrrafia gasosa,
permitem as seguintes observaÇões:

a) a abundância de terpanos, esteranos, metil-esteranos e

compostos como gamacerano, indicam para o ambiente deposicional
um caráter hipersalino;

b) a confirmacão do ambiente marinho, com o uso de
biomarcadores, foi obtida poï meio da análise GC-MS

(cromatografia com fase qasosa acoplada à espectrometria de
massas), detectando a presença, em quantidades significativas,
de marcadores biológicos como o dinosterano (originado de

dinoflagelados marinhos) e o C3e regular esterano (derivado de

a.Igas marinhas do grupo das Chrysophyta) .



AVê,II Aç.ÃO DOS RE SULTÀDOS

6,1 - Considerações sobre o anbiente deposicional

Com base nos resultados obtidos, estima-se que/ no Cretáceo
Inferior, as áreas relacionaclas aos diversos balxos regionais
exisLentes na bacia formavam uma série de lagunas que passaram a

sofrer uma forte influência do proto-oceano que se instalava. Os

arenitos e folhelhos que antecedem à deposicão do sa_I registram
a presenÇa de fósseÍs de ostracodes (Cytheridea? ) . A crescente
influência marlnha, nesse ambiente de circul,aÇão restrita,
submetÍdo a altas taxas de evaporação, proporcionou condicões de
hipersalinidade adequadas para a deposiÇão dos primeiros pacotes
saliferos, tornando imprópria a permanência da fauna até então
existente. Segundo VIANÄ (1986), o Limíte máximo de tolerância
de salinidade para esses organismos é de 30tÁo

Na porÇão alagoana da bacia de S ergipe-Ä.l agoas são
constatadas deposições evaporíticas da fase paripueíra em áreas
distintas, aparentemente isofadas das demais, posicionadas
es t rat i gra ficamente no Mem-bro Maceló, formando três sub-baci.as,
aqui denominadas informalmente de paripueira, Maceió e Coruripe,

Essas áreas, possivelmente, faziam parte de um sistema de
Ìagunas, parcialmente isofadas do proto-oceano que se instalava,
recebendo, porém, perlódicos inffuxos marinhos (FiS. 6.1),
Estima-se que o suprimento de áqua dÕ mar fornecido a essas
áreas jâ era empobrecido em carbonatos e sulfatos , f at_o

sugerido pelas delgadas camadas de rochas carbonáticas e pe.La

ausência de anidritas, nesses depósitos. Teoricamente, o

empobrecimento das salmouras pode ser resultante da segregaçào
desses componentes, precipitados nas porÇÕes intermediárias do
trajeto, conforme modelos comentados por RAUP (L9g2) , e teria
ocorrido nas bacias situadas ao su] da margem atfântica (EVANS,

1978).



Assim/ considêrando-se a posiÇão paleogeográfica da

bacia, en relação ao ploto-Atfântico Suf, estima-se que o aporte
de salmouras ocorreu em condiÇões de pré - concent ração, dada ä ;

sua posiÇão dj-stal em relacão à área de influxo no chamado Go-lfo

Paripueira.

"""'"**x

Fig. 6.1 - Modefo deposicional para as

sub-bacias evaporiticas da fase Paripueira
(A : halita bandeada; B : halita cristafoblástica) .
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Na porção aÌagoana da Bacia de Sergipe-Afagoas os evaporitos
Par.ipueira são caracterizados pol: espessos depósitos de halita,
näo sendo constatada a presenÇa de saÌs mais sofúveis que a

halita, como a si]vrnita ou carnaÌita. porém, pelo menos em

termos teórÍcos, essa possibilidade não deve ser descartada.

Dados geofisicos obtidos por meio da linha sj.smica 4B-RL-615
(LANA, 1985), para.lela à atual. f ilrha de costa/ sugerem que o

aporte de salmouras na área da sub-bacia de Paripueira ocorreu
ao longo da Ìinha de fafha Pratagi da Praia, posicionada a

nordeste de Maceió e com dj recão aproximada NI/ù*SE,

A deposição dos evaporitos foi marcada pelo grande aporl-e de

terrigenos, representados por inúmeras inl-ercalações,
principalmenl-e de folhelhos. Admite-se a Ìripótese de um amblente
de áquas rasas/ com energia baixa a moderada, baseada nas
anáfises dos testemunhos de sondagens. Essas evidêncj-as
correspondem às freqüentes exposições subaéreas dos sedimentos,
representadas por halitas oxidadas, fendas de ressecamento nos
folhelhos e Iaminitos atgálicos. O tectonismo gravitacional,
notâdamente ativo durante a deposição evaporitica, justifica a

ocorrência de espessos pacotes sa1íferos. Atrlbui-se o finaf
dessa fase evaporítica às alteracões cfimáticas e ao término das
condições restritívas necessárias à formação desses depósitos. O

fi¡n das condiÇöes de restrição está representado por espessos
pacotes de fo.Lhefhos no topo do sal, nos quais registra-se a

presenÇa de fósseis de conchostráceos lCyzicus?)
(Dastilbe?) .

6.1.1 - À i-dade do sal

A ocorrência de anidrita, constatada na área <ia atual
plataforma submarina, em dois poÇos anaÌisados, nåo corresponde
à fase evaporitica Paripueira e sim à fase Ibura, poÍs os dados

e petxes
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de palinologia para o intervaÌo dessa ocr¡rrência indrcam a zona
P-21 0, portanto, equiva.Lente em idade aos depósítos Ibura. Essa
afirmaÇão l-em por base o zoneamento bioestratlgrráfico de REGAI,I

eL af. \1.91 4) e as afirmaÇÕes de UESUGUI (1987), o qua].

verificou que os evaporítos Ibura são restritos à parte superior
da zona P-210, correspondendo, portanto, ao Neoalagoas. Essa
idade é a mesma atribuida por REGALI (1989) para os evaporitos
da plataforma continental do Ceará,

CALDAS & FLORENCIO (1992), CALDAS & FLORENCIO (1995), com

base em análises palinológlcas de folhelhos intercalados aos
sais Paripueira, na sub*bacia de Maceió, verifícaram a presenÇa
da forma-guia da zona P-240, atriburndo para esses evaporitos a

Idade Alagoas - ou Aptiano Superior, conforme correspondência
cronoestratigráfica de REGALI & VIANA (1989) .

6.I.2 - Às rochas do intervalo evaporítico

A interpretação das propriedades registradas nos perfis
e1étrico,/acústicos/radiativos, bem como a análise daqueles ia
interpretados, associados aos testemunhos de sondagens, permitiu
verificar que a litologia dominante é representada por espessos
corpos de halita, destacando-se no conjunto as seguintes fácies:
arenosa. pel-itíca, carbonática e halitica.

As maíores profundidades para o interval,o salifero sào
verificadas na sub-bacia de Coruripe, onde o topo do sal situa-
se abaixo dos 2.500 metros em rêlação ao nível do mar, o quef em

princÍpio, j-nviabif iza a sua mineraÇão. Já nas demais áreas o

topo do saf apresenta-se em um horizonte mais raso, com
profundldades máximas de -1.013 metros e -1.614 metros,
respectivamente sub-bacias de Maceió e parj-pueira (FiS. 6.2 e

Fiq. 6.3) .
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A sub-bacia de Paripueíra destaca-se como área promissora,
devido a grande extensåo fateral e balxa profundidade reÌatj.va
de seus depósitos, o que a torna economicamente viável para
mineração por dissolução subterrânea.

A ausência de cíclos bem marcados, que permit.issem a

diferenciaÇão das fases de alta e baixa salinidades,
impossibilitou a divÍsão da seqüêncÍa evaporÍ.tica em ciclos
correlacíonáveis. Suas fases de baixa concentraÇão são marcadas
pe.La acumu.lação de clásticos provenientes do inffuxo
continental, ou mesmo pela precipitação de rochas carbonáticas
em carnadas refativamente delgadas. As fases de díluíção das

sa.Lmouras l-ambén são representadas por um aumenl-o nos teores de

resíduos .rnso.Lúveis contidos nas haÌitas (Fiq. 6.4).

6.2 - A evolução da sub-bacia de Maceió

Os métodos comumente utilizados nos trabalhos
estratigráficos näo podem ser apÌicados com a mesma facÍlidade
nas seqüências salíferas, princlpalmente aqueles refacionados à

correlaÇão estratlgráfica, devido as condicões desfavoráveis à

presenÇa de vida, característica própria dos ambientes
evaporíticos. Para a correlaÇão estratigráfica desses sais seria
necessárío a individualização de fácies contemporâneas ou

intervafos bem distintos dos demais e com grande extensão
lateral, de forma que pudessem atuar, estrati graficamente, como

marcos de correlaÇåo litológica por todo o interva.lo
evaporítico.

A irrequfaridade na distríbuição das camadas saliferas/ e a

diferença de espessuras em poÇos relativamente próximos, sâo

evidências de que houve sucessÍvos avanços e recuos da sa.Imoura,

a.Liados à ação clo tectonismo na área, contemporâneo à deposiçäo
do saì, resultando em fortes variacões laterais de fácies entre
clásticos e evaporitos (Fig. 6.5) .
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Fiq. 6.2 - Mapa de contorno do lopo do saf para a

área da sub-bacia evaporitica dê Maceió.
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Apesar das dificuÌdâdes em se efet-uar a divisão do intervafo
em cic.los corre-l aci onávei s, foi possivel., através dos registros
de perfilagens geofis.icas em raios gama, para os poÇos da área
de produção na sub-bacia de Maceió, se observar um padrão
praticamente repetitivo e índivi dual:L zado para as seções basaf,
média e superíol:/ o que permitiu a indivídual i z ação vertical do

depósito em três unidades distintas (Fiq. 6.6) .

Com base nos dados acima verifica-se que a deposrÇão
evaporítica na sub-bacia de Maceió ocorreu em três fases
distintas (Fiq. 6.11 . .A primeira mostra um padrão
aproximadamente circular, com formação de canais rasos a

nordeste da área e espessura efetiva máxima de 62 metros de

halita. Na segunda fase houve uma expansão generalizada da

bacia, com 2BB metros de espessura efet.iva de halita, próxÍma a

área que corresponde à atua1. borda .Ieste da Lagoa Mundaú. A
última fase é caracterizada pela marcante reduÇão da área,
resumida a dois canais que apresentam espessura efet.iva inferior
a 50 metros de halita.
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Fig. 6.7 - Fases evolutivas para a

sub-bacia evaporítica de Maceió,
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6.3 A gênese do sal

Os resuftados anafíticos para os teores de bromo e

geoquimica orgânìca apontam uma origem marinha para as salmouras
responsáveis pela formação dos evaporitos Paripueira.

Conforme HUDEC & SONNENFELD (1989) a relação Na/Cl na água
do mar é de 0,559 e, na halit.a, essa mesma relacão é de 0,648.
Os resultados ana.Ì.íticos das halitas do PP-III mostram teores
praticamente constantes para sódio e cforo (EiS. 6.4), tornando
coerent-e a re] aÇão acima mencionada.

Os teores de bromo encontrados para os evaporitos Parlpueira
são compativeis para halitas de origem marinha e apresentam, em

média, uma concentraÇão de 69 ppm. Contudo, a.Lguns pesguisadores
advertem que os teores cle bromo en halita, isoladarnente, não
podem ser considerados como um indj-cador preciso da origem
marinha ou näo marinha desses depósitos, a exempfo de HARDIE

(1984) que chama a atenção para evaporitos não marinhos contendo
concentrações de Br- superiores a 100 ppn.

Porém, associando os resultados para teores de bromo aos de
geoquímÍca orgânl-ca e análise petrográfica das rochas
carbonáticas, a origem marinha desses depósitos é incontestável .
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