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Resumo

A CPRM tem feito um importante estudo na Bacia do Amazonas no 
Estado do Pará, e as rochas sedimentares fosfáticas nesse ambiente podem 
ser importantes no fornecimento de nutrientes às atividades agrícolas locais. 
Além disso, o governo local tem programas de incentivo à agricultura 
sustentável, podendo ter a rochagem como um fundamental aliado destes 
programas.

Palavras Chave: Bacia do Amazonas, Paleozóico, Rochas sedimentares, 
Fosfato, Rochagem.

Introdução

O Projeto Fosfato Brasil, desenvolvido desde 2009 pela CPRM 
(Serviço Geológico do Brasil), tem como objetivo a ampliação das reservas 
brasileiras de fosfato, através da avaliação do potencial brasileiro para novos 
depósitos, sejam eles sedimentares e/ou magmatogênicos. O trabalho aqui 
apresentado refere-se a dados obtidos nas áreas Altamira - Itaituba e Monte 
Alegre - Alenquer, referente a municípios do Estado do Pará, inseridos nas 
bordas sul e norte, respectivamente da Bacia do Amazonas, com o objetivo de 
se localizar mineralizações de fosfato de origem sedimentar para a produção 
de fertilizantes. Como este setor produtivo ainda esta em desenvolvimento 
no Brasil, a produção nacional ainda não é autossustentável, o que demanda 
importações com preços crescentes. Por isso, alternativas consorciadas ou 
não aos fertilizantes como a calagem, fosfatagem e o pó de rocha são ações 
ainda usuais. 
1 CPRM - Serviço Geológico do Brasil, Superintendência de Belém. firmino.correia@cprm.gov.br, 

marcelo.vasquez@cprm.gov.br
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Objetivos

No intuito de ampliar as descobertas, foram realizados estudos 
orientativos de geoquímica e geofísica nas principais mineralizações de 
fosfato existentes no Brasil, tendo sido destacadas várias anomalias geofísicas 
como potenciais para a descoberta de depósitos de fosfato magmatogênico, 
em todo o território nacional. Os resultados até 2010 estão publicados em 
um informe de Recursos Minerais da CPRM (Abram et al. 2011). 

E aliado a este objetivo principal, pretende-se neste trabalho alertar 
e tornar relevante a possibilidade de ampliar o conhecimento de pequenos 
depósitos e/ou ocorrências pouco potenciais à produção de fertilizantes, 
porém muito importantes à produção agrícola de subsistência e de pequenos 
pólos ainda esquecidos ou desprovidos de grandes créditos agrícolas, 
tomando como base a estimulação do uso de pó de rocha como insumo 
importante da produção.

Metodologia

Uma pesquisa bibliográfica contínua e estudos dirigidos aos alvos 
potenciais das principais rochas sedimentares clásticas e químicas da Bacia 
do Amazonas, norteiam e orientam os trabalhos realizados até o momento. 
Incluindo interpretações de dados aero geofísicos e imagens de satélite 
e radar, geoquímica de solo e sedimentos de corrente, coleta de dados 
geofísicos terrestres, além de um mapeamento sistemático na escala de 
1:50.000. 

Contexto Geológico

Embasado por terrenos granito-greenstones e cinturões de alto grau 
metamórficos pré-cambrianos, o arcabouço estratigráfico da Bacia do 
Amazonas, considerando-se as premissas da Estratigrafia de Seqüências, 
apresenta duas importantes megasseqüências de primeira ordem, que 
totalizam cerca de 5.000 m de preenchimento sedimentar e ígneo. São elas: 
uma paleozóica, constituída por rochas sedimentares de naturezas variadas, 
associadas a um grande volume de intrusões de diques e soleiras de diabásio 
mesozóicos, e uma mesozóico-cenozóica sedimentar. (Cunha et al. 2007).
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O trabalho desenvolvido pelo Projeto Fosfato nesse âmbito tem 
trabalhado principalmente nas seqüências clásticas pelíticas e químicas do 
Devoniano ao Carbonífero, passando pelas formações Barreirinha, Curiri, 
Oriximiná, Faro e Itaituba, além de seqüências clásticas mais arenosas como 
as das formações Erere e Maecurú.  Mas outras formas de ocorrências podem 
ser encontradas, por exemplo: magmáticas e supergênicas como visto no 
contexto tectônico do estado do Pará (Figura 1).

Contexto Político-Econômico

A atual política agrícola estadual tem como fundamento a mudança de 
paradigmas de produção por modelos mais eficientes em termos do uso dos 
recursos naturais, conjugada ao estímulo a atividades e práticas agropecuárias 
de baixa emissão de carbono, à otimização das áreas já antropizadas, e à 
preservação da floresta nativa, o que pressupõe a necessária incorporação de 
conhecimento, informação e tecnologia, em termos de processos produtivos, 
produtos e gestão.

Com isso, o objetivo fundamental desta política é promover a 
intensificação, diversificação e verticalização do setor agropecuário e 
florestal, sob o triplo enfoque de garantir a segurança alimentar da população, 
orientar a produção para uma economia de baixo carbono e incentivar 
a recomposição da cobertura florestal de áreas protegidas, sempre na 
perspectiva de elevar o valor agregado e a competitividade da produção local, 
e o incremento dos níveis de renda e emprego da população. (Nunes, 2012)

Para os materiais serem usados como agrominerais através do método 
de rochagem (uso direto de pó de rochas silicáticas e fosfáticas) devem 
seguir algumas premissas: a maioria das rochas potenciais é a base de 
silicatos cuja solubilidade de macro e micronutrientes é mais lenta que a 
dos compostos solúveis (sulfatos, fosfatos, carbonatos, cloretos,...) usados 
pela industria de corretivos e fertilizantes; sua exploração deve ser próxima 
a fonte consumidora, principalmente pólos de agricultura familiar.

Um exemplo interessante e que pode fornecer subsídios para um 
programa de trabalho em conjunto com a rochagem são os programas 
de frutas, principalmente cacau e banana, que tem seus maiores pólos 
agrícolas nas regiões do Baixo Amazonas e Xingu (Figura 2). O mesmo 
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pode ocorrer para os programas de plantio de florestas, que objetivam a 
conservação da biodiversidade no entorno dessas regiões bem como na 
região da Transamazônica.

Resultados

Na Figura 3, tem se cartografada as áreas onde os estudos foram 
desenvolvidos, e o resultado da escolha dessas locações refletem, neste 
momento, as principais áreas com um importante potencial ao estudo da 
rochagem, não só pelo seu aporte mineral de rochas fosfatadas, mas também 
porque podem compreender entre outras, rochas básicas também relevantes. 

Os resultados analíticos de rochas (Tabela 1), solos e sedimentos 
de corrente, aliados aos aero levantamentos gama espectrométricos 
e os levantamentos gama espectrométricos terrestres, têm mostrado 
predominantemente que as rochas clásticas finas como os pelitos e folhelhos 
são os principais hospedeiros da mineralização fosfatada, e estas em geral 
são representadas pela formação Barreirinha. Outras unidades também têm 
hospedado a mineralização, porém o seu controle e continuidade espacial 
são menos precisos.

Tabela 1.  Principais resultados analíticos de rochas encontradas no flanco 
sul da Bacia do Amazonas.

Sample Al2O3 % CaO % Cr2O3 % Fe2O3 % K2O % MgO % MnO % Na2O % P2O5 % SiO2 % TiO2 % LOI % Sum %

1 7,72 32,01 <0.01 2,11 1,09 0,26 0,06 0,86 24,69 24,34 0,61 5,78 99,55

2 5,45 10,39 <0.01 39,01 0,5 1,9 0,21 0,28 7,28 9,17 0,21 23,62 98,04

3 13,71 9,75 <0.01 3,78 2,23 0,35 0,02 0,19 9,77 57,71 1,17 4,99 103,68

4 11,58 28,01 <0.01 2,89 1,34 0,3 0,03 0,7 22,1 22,28 0,61 5,94 95,78

5 8,36 23,54 <0.01 24,38 0,58 0,48 0,11 0,19 20,54 9,2 0,31 12,75 100,44

6 10,89 29,34 <0.01 2,51 1,02 0,28 0,02 0,34 24,1 22,46 0,58 4,86 96,38

7 7,85 28,63 <0.01 4,85 1,12 0,43 0,09 0,96 22,26 26,57 0,67 6,32 99,76

8 14,58 9,73 0,03 26,43 <0.01 2,11 0,17 0,08 7,42 35,68 0,72 6,56 103,52

9 19,45 1,72 0,01 25,5 1,34 1,76 0,12 0,08 2,2 41,76 0,99 6,95 101,89

10 7,54 2,29 0,04 8,34 1,92 0,63 0,04 0,05 1,75 71,88 1,14 3,22 98,84

11 7,03 5,21 0,02 11,18 0,25 0,78 0,05 0,04 4,23 70,05 0,8 2,8 102,44

12 15,98 2,33 0,03 22,84 0,8 3,43 0,18 0,05 2,26 48,79 0,83 5,95 103,48

13 13,36 2,68 0,02 27,13 0,06 1,52 0,12 <0.01 4,99 43,2 0,69 7,77 101,52

14 18,39 11,46 0,01 10,56 3,27 1,25 0,03 0,33 9,78 41,69 0,88 5,27 102,92

15 12,37 19,51 0,03 8,11 2,23 0,92 0,03 0,27 15,35 33,8 0,64 4,71 97,98

16 14,97 2,87 0,03 14,96 2,16 2,59 0,19 0,06 3,24 50,92 0,91 6,44 99,34

17 12,61 7,5 0,03 22,34 <0.01 1,79 0,12 <0.01 7,16 41,29 0,64 6,52 99,99

18 13,87 2,81 0,03 31,52 0,02 2,37 0,2 <0.01 3,89 33,73 0,62 9,62 98,67

19 17,69 2,88 0,03 24,8 <0.01 3,4 0,23 <0.01 6,44 33,44 0,61 9,24 98,76

20 15,52 1,26 0,01 25,52 0,95 1 0,08 0,04 3,23 38,13 0,71 10,17 96,63

21 17,35 3,67 0,01 31,72 0,06 2,65 0,17 0,01 5,26 31,15 0,73 9,71 102,48

22 9,72 15,83 <0.01 17,85 0,05 1,16 0,08 0,1 12,56 32,24 0,57 5,3 95,48

23 14,05 12,38 0,01 9,98 2 1,04 0,05 0,3 9,86 44,71 0,8 4,93 100,12

24 14,19 19,02 0,03 9,66 2,03 0,8 0,08 0,22 15,12 32,03 0,68 5,15 98,99
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Figura 2.  Localização dos municípios que mais produzem frutas do estado 
do Pará. In: Nunes, 2012. 

Outro fator importante quando se fala em rochagem para as áreas 
indicadas, é que os folhelhos e pelitos ora mencionados, são rochas de 
densidades amenas e em geral físseis e de fácil quebra e desagregação, isto 
é, podem ser transformadas em pó sem a necessidade de uso de explosivos 
para desmonte.

Figura 3.   Mapa geológico do Pará (Vasquez & Travassos, 2008) com as 
áreas potenciais para estudos de rochagem de rochas fosfatadas.
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Essa boa correlação do CaO com o P2O5 vista em campo, também é 
retratada nos resultados de geoquímica analítica e acaba por se confirmar 
através dos resultados analíticos de difração de raios X que  indicam a 
formação de cristais raros mas bem definidos de carbonato-apatita de origem 
marinha. O resultado analítico das amostras de solos coletados nessas regiões 
(quase 655 amostras) também mostra resultados interessantes, mesmo 
compondo perfis intemperizados, cuja média encontrada é de 330 ppm, e 
nas porções mais anômalas os valores podem oscilar entre 1000 e 2000 ppm 
de P, com um pico de até 7900 ppm no solo.

Como sabemos o fósforo (P) é o segundo nutriente mais comumente 
aplicado às culturas. Os solos brasileiros normalmente apresentam baixa 
quantidade desse elemento e sua mineralogia e pH favorecem a alta 
capacidade de fixação do fósforo, formando compostos com ferro (Fe), 
alumínio (Al) e manganês (Mn). Pelo fato desses compostos serem insolúveis 
e indisponíveis às plantas, aplicações de P superiores às requisitadas pelas 
culturas tornam-se necessárias.

Um estudo de viabilidade agronômica nestas amostras ainda não foi 
realizado, mas espera-se que em pouco tempo esse deverá ocorrer com o 
apoio de convênios realizados entre a CPRM e intuições especializadas. 
Conjuntamente a essa ação, as análises dos solos onde serão aplicados o pó 
de rocha, devem ser realizadas para que se possa estimar a quantidade de 
fósforo disponível no solo e, assim, orientar os agricultores seja no emprego 
correto do uso de fertilizantes fosfatados ou mesmo para correta aplicação 
de fosfato natural ou de rocha diretamente no solo. 

A solubilidade do fosfato é muito importante para o crescimento 
das plantas entre outros benefícios para as flores e frutos. Na busca pelo 
melhor aproveitamento do fósforo solúvel no plantio, é comum a prática 
da fosfatagem em solos nos quais tal nutriente é considerado baixo. Na 
literatura os testes de solubilidade/mobilidade de cátions e de eficiência 
agronômica têm mostrado que o uso de pó de rocha responde de modo 
satisfatório a partir do segundo ano de aplicação no solo. Além disso, pode 
ser consorciado com uso de fertilizantes comerciais, reduzindo os custos e 
prolongando a eficiência da fertilização do solo. 

A baixa solubilidade das farinhas de rochas fosfatadas faz delas 
um importante componente para a fertilização de áreas com problemas de 
salinidade e locais sujeito a chuvas freqüentes, devidos seus nutrientes não 
serem prontamente lixiviados (Leonardos et al., 2000; Osterroht, 2003) in: 
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Neto e Silva, 2010. A exemplo do que discorreram os autores, entende-se 
que é de suma importância a aplicabilidade desta tecnologia nas lavouras 
encontradas nas regiões de abrangência do Projeto Fosfato, para tanto é 
necessário que os governos estadual e federal iniciem o quanto antes a 
elaboração de projetos consistentes e voltados a esse fim. 

Conclusões

As principais rochas sedimentares detentoras de fósforo nas áreas 
de Itaituba-Altamira e Monte Alegre-Alenquer, são representadas pelos 
folhelhos negros e pelitos cinza-esverdeados da Formação Barreirinha, 
unidade esta bastante expressiva por sua extensão e espessura. Outro fator 
importante, com vistas a sua aplicação na rochagem, é que essas rochas, ao 
contrário das rochas ígneas básicas, são facilmente extraídas das frentes de 
exploração sem a necessidade do uso de explosivos, dada a sua fissibilidade, 
o que reduz o custo de extração em relação aos basaltos.

O Estado do Pará vem despontado no cenário nacional principalmente 
pelas suas culturas de cacau, bananas e grãos, grandes responsáveis pelos 
recursos financeiros injetados no agronegócio regional. Também se observa 
que o governo local esta difundindo idéias positivas com relação ao 
agronegócio sustentável, fator este que corrobora para ações que ajudem 
cada vez mais o pequeno e médio produtor, principalmente com a diminuição 
de custos na compra de insumos agrícolas.

Dessa forma, o uso de pó de rocha tem despontado como uma 
alternativa, e as rochas sedimentares fosfatadas podem ser fornecedoras 
essenciais do elemento “P” importante para o startup das plantas, além 
do desenvolvimento celular para o crescimento das raízes ajudando no 
fortalecimento das mudas, no estímulo à floração e crescimento de sementes 
e frutos.

No Pará, as regiões pesquisadas além de potencias para o fornecimento 
de calcário agrícola e pó de rocha básica, podem ter o pó de rocha fosfatada 
também incluídos neste cenário de sustentabilidade voltada para agricultura, 
até porque atendem os pré-requisitos das frentes de exploração por estarem 
próximas a rodovias e portos, bem como dos pólos agrícolas produtores. A 
CPRM e a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) têm 
realizado estudos iniciais bastante satisfatórios, mas ainda são necessárias 
pesquisas que atestem a mobilidade dos nutrientes e a eficiência agronômica 
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destes pós de rocha no Estado do Pará, além da sua viabilidade comercial, e 
o seu reconhecimento como insumos agrícolas nos órgãos oficiais.
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