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ABSTRACT

A facies of evaporites from the Carboniferous of Amazonas Valley, Brazil, reveal
ed by two deep wells drilled near the axis of the middle Amazonas river syncline, IS

described.

The author begins with a resume of the Geology of the Amazonas basin and of
the increase of our knowledge of this valley thanks to wells drilled by several Brazilian
institutions.

The Carboniferous of this valley is then considered. This Carboniferous must be
referred to the Middle Pennsylvanian on account of the fusulinids Millerella and Fusu
lin ella. These fusulinids were found in the well called Nova Olinda, in the section
of evaporites.

Clastics and limestones are found between beds of evaporites (anhydrite and salt)
III the two wells examined.

RESUMO

Descrcve-se, no presente trabalho, facies de evaporito do Carbonifero da Amazonia,
revel ado por duas sondagens profundus proximas ao eixo do sinclinal amazonico.

A espessura total dos pacotes de evaporitos, intercalados em outros sedimentos, e
da ordem de algumas centenas de metros. Fosseis indices (Fusulinella silvai Petri,) en
contrados em sedimentos intercalados em evaporitos, em uma das sondagens, permitem a
datacao da epoca de deposicao dos evaporitos como sendo do Pensilvaniano.

INTRODU<;AO

A Geologia da Amazonia £oi estabelecida em suas bases por Hartt (1872,
1874, 1896, etc.] e Derby (1877, 1878, 18941 na segunda metade do seculo
passado, e por Katzer (1903) no inicio do presente seculo.

A partir de 1915, gragas a orientacao eounomica dada por Gonzaga de
Campos ao Service Geologico e Mineralogico do Brasil, incrernentou-se 0

estudo geologico da Amazonia, aparecendo entfio as sondagens ai realizadas

" Trabalho similar foi apresentado ao XX Congresso Internacional de Geologia realizado
no Mexico em setembro de 1956.



36 BOL. SOC. BRAS. GEOL. V. 7, N. 1, 1958

para pesqui sa de carvao e de petrol eo como um novo elemento aux iliar da
geologia de superficie, (v. Oliveira 1940, p. 3) . A capacida de das sondas
utiliz ada s era em torn o de 500 m., contudo a maioria dos fur os realizad os
fora m mais ras es devid o as dificul dad es tecnicas encontradas. Estas sondas
tinharn, por cons eguinte, que ser local izadas proximas as bordas da ba cia
sed irnentar do Medi o Amazonas, onde afloram sedimentos marinhos do Pa -

leozoico.

A pa rtir de 1938 as pesquisas de petroleo no Brasil passaram para 0

Conselho Nacional do Petroleo, que in iciou pesquisas por metodos geologicos
e geofisicos ; perfuracocs profundas foram realizadas a partir de 1950.
Desde 1954 as pesquisas petr olifera s da Amazonia estfio a cargo de um novo

organi smo, a Petr ohr as S . A .

Cracas aos estudos iniciados pelo Conselho Nacional do Petrole o e con
tinu ados pela Petrobras, novos dados foram obtidos para um melhor escla
recimento da geologia da Amazonia.
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A bacia sedimentar da Amazonia propriamente dita, na area compreen
did a dentro do territorio brasileiro, esta limitada, ao N pelo escudo pre-Cam
briano das Guianas, e ao 5 pelo escudo pre-Cambriano Goiano-Matogrossense.
Ceclogicamente ela se divide em 3 partes: 1') a Hegijio da foz do rio Ama
zonas, compreendendo a ilha do Marajo e outras ilhas proximas e os terre
nos limitrofes do continente 2) A regijio do Medio e Baixo Amazonas e 3)
A regiao do Alto Amazonas onde 0 ri o toma a den orninacao de Solimoes.
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A regiao do Marajo e, estruturalmente. urn graben, atingindo, os sedimen
tos , no centr o da bacia, mais de 4.000 m, de espessura. A maior parte desses
sedimentos e de idade cenozoica e os sedimentos mais antigos pertencem ao
Mesozoico. Nao se conhecem sedimentos do Paleozoico neste graben.

A ba cia do Solimoes nfio e hem conhecida geolcgicamente. A regiao e
coberta pOl' sedimentos continentais do Cenozoico, existindc, proximo as
fronteiras com 0 Peru, noticias escassas de afloramentos com Iosseis do
Mesozoico e Paleozoico.

Na regifio do Medic e Baixo Amazonas a partir do rio, a su cessao das
formacoes, tanto ao N como ao S, e a seguinte: Aluvifio, Terciario (conti
nental), Carbonifero (Marinho l , Devoniano (Marinho}, Siluriano (Marinho )
e Cristalino, compreendendo Iormacocs pre-Silurianas e pre-Cambrianas,

Mendes (19571, p. 11) admite para a regiao do Medio e Baixo Amazo
nas, dois sistemas de Ialhas : SW - NE j a assinalado pOl' Dixon (Hela
torio cia Conselho Nacional do Petroleo para 1950, p. 86) e NW - SE
(aproximadamente coincidente com 0 sistema marajoara) .

CARBONIFERO DA AMAZoNIA

Rochas do Carhoriifero, conhecidas como serie Itaituba, aparecem em
afloramentos espor adicos as margens de diversos afluentes tanto do N como
do S do rio Amazonas. 0 mergulho regional e para 0 ric Amazonas. De
ha muito sao conhecidos braquiopodos, moluscos e outros foss eis nestas 1'0

ehas, 0 qu e permitiu estabeleeer a idade paleoz6iea superior para esses
fosseis, sendo que a maioria dos pesquisadores favoreeia idade uraliana.
Contuclo a descoberta de fusulinideos perteneentes aos generos Millerella e
Fusulinella (Petri 1952 ) permitiram localizar a serie Itaituba no Pensilva
niano Medio l Moscoviano ] .

Diversas sondagens realizadas pel o antigo Servi<.;o Geologico e Minera
logico do Brasil, proximas a borda da bacia, localizaram outras areas cle
ocorrencia do Carbonifero. Essas sondagens permitirarn estabelecer uma
espessura maxima para 0 Carbonifero de cerca de 280 m. Nos afloramentos
a rocha mais comum e 0 calcaria, contudo, nas sondagens, arenites e folhe
lhos sao relativamente comuns. Ar enitos e folhelhos tarnbern aparecem em
afloramentos quando protegidos pOl' calcario,

Com 0 inicio de sondagens profundas (1953), novos dados foram obtidos
com rela ciio ao Carbonifero.

SONDAGENS PROFUNDAS DO MEDIO AMAZONAS

Com 0 resultado negativo das sondagens na bacia do Marajo, as vistas
do Conselho Nacional do Petroleo se dirigiram para 0 Medic Amazonas onde
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foram realizadas duas sondagens: Alter do Chao e Nova Olinda A son
dagem de Alter do Chao se localiza nas proximidades da cidade de Santarem
a qual fica it margem direita do rio Tapajoz, proxima it sua foz no rio
Amazonas e a sondagem de Nova Olinda se localiza it margem direita do
rio Madeira, a cerca de 50 Km acima da foz no rio Amazonas.Estas son
dagens sao profundas e localizadas proximas ao eixodo sinclinal amazonico,
enquanto assondagens anteriores eram rasas e localizadas proximas it borda
da bacia.

A sondagem de Alter do Chao tinha atingido, em lunho de 1955, a
profundidade de 2760 mea sondagem de Nova Olinda, 2744 m.

Os sedimentos mais profundos, encontrados em ambas as sondagens,
ate a data acima mencionada, sao arenitos intercalados com folhelhos, os
quais, possivelmente pertencem it base do Carbonifero ou ao topo do
Devoniano.

E muito provavel que sedimentos marinhos do Devoniano e Siluriano,
nao atravessados pela sonda, existam por baixo do Carbonifero.

Estas sondagens trouxeram elementos novos it geologia amazonica as
quais passaremos a expor abaixo:

1) As sondagens revelaram grande espessura de sedimentos nas regroes
proximas ao eixo do sinclinal amazfmico, provavelmente ultrapassando

3.000 m.

2) A maior parte desse pacote sedimentar deve ser referido ao Paleozoi
co, sen do todo 0 Paleozoico de origem marinha. Os sedimentos referidos
ao Carbonifero, possuem espessuras em torno de 1 500 m. em Nova Olinda
e em torno de 1.300 m. em Alter do Chao. Nao foram con tados aqui os
pacotes de diabasio intrusivos nestas rochas. Esta enorme espessura de sed i
mentes marinhos do Carbonifero e urn fato novo para 0 Brasil.

3) Os evaporitos sao as rochas predominantes do Carbonifero, apare
cendo, niio so em pacotes isolados, como misturados a cutros sedimentos.
Evaporitos com tal desenvolvimento eram desconhecidos no Carbonifero brasi
leiro antes dessas sondagens. Outras sondagens confirmaram a grande espes
sura desses sedimentos. Infelizmente os dados sobre essas sondagens per·
manecem ineditos,

4) Sedimentos meSOZOlCOS (areias, siltes e argilas l foram verificados
na sondagem de Nova Olinda possuindo a espessura de 410 m (170 m.
580m. ) . Esses sedimentos contem dentes de repteis considerados mesozoicos
(provavelmente cretacicos l pelo paleontologo Llewellyn Ivor Price (comunica
gao verbal); eles parecem ser de origem continental, assim como os sedi
mentos superiores considerados terciarios.
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FACI ES DE EVAPORITO DO CARBON IFERO

Os evap ori tos da sondagem de Nova Olinda aparecem, desde a profun
did ad e de 770 m ale a de 2420 m , intercalados com sedime ntos clas ticos e
calcar ios, Esses sed imentos p ossuem Iosse is qu e penn item cc locar 0 facies
de evapo r itos dentro do Car bo nifero (Pensilvaniano Medio ) . F osseis indi
ces so enco n tra mos, contudo , no inte rvalo de 1360 m a 26 00 m, os qu ais sao
co nst ituidos de produ tid eos e outros braquiopod os, moluscos, cr inoides e
crustaceos hranquiopod o•• alem do for ami nifera Tetrataxis. Esses fo seis
po de riam indi car lanlo a idarle carbo nifere como it perm iana, Contudo
encontramos a 2132 m., portanto, denl.ro ci a zona de evapo r ites, os lusulinideos
Millerella cf. marblensis Thompson e Fusulin ella siloui Petri os q ua i. inrli
cam id ad e pensil vaniana medi a . Millerella c f. uuirblensis Th ompson tamhem
c encontrada a pro fundidade de 2166 Ill. olocamos, portanto, lod o 0 paco
le com eva por ites, a parti r da profundidade de 770 111, no Ca r bo nife ro, basead o
na sua uniformidade Iitologica. Devid o a essa un ifor mid ad niio cremes qu e
haja hialo no meio desse pacote. Dessa maneira a parte supe rio r poderia
ser qu ando muito de idad e pen silv aniana super ior .

Situacao identica oco rre na sondagem de Alter do Chao, apenas njio
foram encon trados os fusulinideos carac ler isticos do Pensilvani ano me dic,
talvez por faita de pesquisa, tendosido enco ntrados, por outro lado, os bra
q uiopo dos ca racteris ticos e 0 Iorarn inifer o End othyra.

Os evapo r ites corneca rn a aparecer, em Alter do Chao, desd c a pro fun
d idade de 1160 m, tambem intcrcalados com cl asticos e calcarios, ate a pro
fundida de de 2700 m. Os fosseis (p ro ductideos e outros braquiop od os, rno-
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lusco,s e crustaceos branquiopodos l aparecem desde a prcfundidade de
2060 m. ate a profundidade de 2455 m.

A relacao clasticos : nao clasticos (" elastic ratio "] e muito baixa, isto
devido a espessura de evaporitos. Esta relacao e de 0.56 na sondagem de
Nova Olinda, sendo aproximadamente a mesma na de Alter do Chao. Tam
hem nas sondagens antigas, localizadas proximas a borda da bacia amaze
nica, a relacao clasticos - njio clasticos e baixa, sendo .em duas destas,
0.25 e 1.2. Contudo os responsaveis por esses valores nas sondagens antigas
sao os oalcarios enquanto nas duas sondagens aqui tratadas os responsaveis
sao os evapor ites. Os calcarios sao pouco frequentes nas duas sondagens
aqui consideradas aparecendo, de preferencia, proximos a base do Carbonifero.
Cremos que e mais elucidativo representarmos a relacao niio evaporites: eva
porites em lugar d o "elastic ratio". Essa relacao na sondagem de Nova
Olinda e de 1.1 e na sondagem de Alter do Chao e de 1.5. Essas relacoes
se referem so aos sedimentos nfio tendo sido consideradas as intrusoes de dia
basic que cortam 0 pacote do Carbonifero.

Pequenas expcsicdes de evaporitos ja eram conhecidas lIO Carbonifero
do Amazonas em afloramentos e nas sondagens antigas. 0 engenheiro
Salustiano de Oliveira e Silva (comunicaca o verbal), encontrou em diversos
afloramentos de calcario carbonifero do rio Tapajoz, pequenas lentes de ani
drita. A sondagem de Campina, localizada a margem do rio Parauari, Esta
do do Amazonas, foi iniciada proximo ao contacto entre os afloramentos
do Carbonifero e do Terciario. Apos atravessar 13 m de Terciario, penetrou
no Carbonifero tendo a sanda atravessado 280 m de sedimentos desta idade,
Aparecem, nesta sondagem, a partirda profundidade de 145 m, diversas
camadas de gipsita intercaladas em calcaria. A primeira camada, que e
a mais espessa, possui 7 m de espessura. Depois desta encontrarn-se outras
pequenas intcrcalacocs de gipsita ate a profundidade de 130 m. A sondagem
de Barreira realizada a margem do rio Tapajoz (Sondagem n. 122) alcan
gou quatro camadas de gipsita intercaladas em calcario do Carbonifero, sendo
a espessura maxima atingida 0.32 m. A respeito desta sondagem, Oliveira e
Leonardos (1943 p. 351) citam urn pacote de gipsita de 8 m. Obviamente
houve engano devido a erro tipogriifico no original (Cuimaraes 1936, p. 41).

Tambem no Pensilvaniano Medio do Peru, grupo Tarrna, aparece um
Ieito de gipsita localmente bastante espesso para ser explorado (Newell,
Chronic e Roberts, 1953, p. 34) .

A scndagem do Conselho Nacional do Petroleo localizada em Carolina,
Estado do Maranhao, atravessou 7 m de argilito intercalado com anidrita
t 113 m a 120 m de profundidudc ) e 16 111 de anidri ta !Jura t97 m a 113 m l .
Este pacote esta in tercn larlo em sedimentos considerados de idade permiana.
E possivel que a anidrita de Carolina possa ser correlacionada com parte'
dos evaporitos de Alter do Chao e I ova Olinda.

Estudando os biotopes do Carbonifero das sondagens aqui tratadas, prin
cipalmente a de Nova Olinda que e a mais conhecida paleontologicamente,
verificamos 0 seguinte:
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1) Biotope caracterizado peIa predominancia de braquiopodos, apare
ccndo tambem briozoarios, entroclas de crinoides e, em dois testemunhos,
fusuIinideos.

2) Biotope caracterizado pela grande abundancia de crustaceos bran
quiopodos.

3) Biotope caracterizado pela associacao gastropoda,s - Ioraminifero
Tetrataxis,

4) Biotope caracterizado peIa ahundancia de pel ecipodos.

o primeiro hiotopo indica claramente ambiente marinho, se bem que
os braquiopodos tendam para tamanho pequeno 0 que indicaria ambiente
irnproprio para esses animais, taIvez, salinidade um tanto acima da normal.
Em certos pacotes, principalmente, quando aumenta a porcentagem de calca
rio, as rochas sao densamente fossiliferas se bem que os [osseis estej am, em
sua maioria, quebrados.

o segundo biotope indicaria ambiente paralico devido ao aparecimento
cornum de crustaceos branquiopodos (Piveteau 1953, p. 264).

Nos outros dais biotopes 0 ambiente seria paralico ou de baeias fe
ehadas.

Como esses biotopes estao interealados entre si e com depositos salinos
conclui-se que a regiao sofria oscilacoes periodicas variando 0 ambiente
entre marinho normal e 0 de regifio eosteira e forman do, as vezes, bacias
isoladas de evaporacao onde a salinidade tornava-se bern superior it normal
de maneira a produzir os depositos de evaporitos.

Os evaporitos sao constituidos de salgema e anidrita. A espessura total
de salgema atravessada pela sondagem de Nova Olinda, nao incluindo peque
nas Ientes em outros sedimentos, e de eerca de 400 m, A camada mais es
pessa inicia-se a cerca de 84.0 m de profundidade alcancando quase 250 m
de espessura con tendo apenas pequenas intercalacfies de anidrita e folhelho.

As analises dos testernunhos niio revelaram a presence de sais mais
raros como os de potassic.

A espessura total de anidrita atravessada em Nova Olinda, nfio incluin
do pequenas lentes em outros sedimentos, e de cerca de 320 m, Os paeotes
mais espessos de anidrita estfio loealizados proximos it base da seccjio carbo
nifera enquanto os paeotes mais espessos de salgema estao localizados no
topo da seccao. 0 paeote mais espesso de anidrita loealiza-se, no pO<$O de
Nova Olinda, entre as profundidades de 2180 m e 2.300 m, possuindo portan
to, 120 m de espessura. Existe, eontudo, 12 m de folhelho dentro deste
paeote.

Na sondagem de Aller do Chao temos situacao semelhante. A espessura
total de sa lgema atravessada e de cerca de 320 m. Tamhem aqui a eamada
mais espessa de salgema esta colo cad a no topo da seccao carbonifera, tendo
cerca de 260 m de espessura, con tendo pequenas intercalacfies de anidr ita,
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A espessur a total de anidrita atravessada em Alter do Chao, niio incluin
do pequenas lentes em outros sed imen tos, e de cerca de 180 m. 0 pacote
mais espesso de anidrita, localiza-sc entre as profundidades de 1770 m e
1870 m tendo, portanto, 100 m de espessura.

Os evaporitos encontrados na base da seccao Carbonifera, em ambos
os pogos, sao constituidos sornente de anidrita, aparecendo a salgema, nos
2/3 superiores da seccao carbonifera.

Quase todos as sedimentos carboniferos dessas sondagens pos suem forte
gosto salina. Algumas argilas tornarn-se mesmo em uma massa plastica
disforme quando expostas a atmosfera, devido ao carater higroscopico do sal
contido nesses sedimentos.

o salgema quando puro e limpido e perfeitamente transparente. Fre
quenternente ele acha-se impregnado de impurezas tomando en tao as cores
rosea au escura, podcndo se tamar translucido. A anidrita possui a cor
branca,

Tanto a sondagem de Nova Olinda como a de Alter do Chao sao atra
vessadas par quatro pacotes de intrusivas basicas (diabasio }. E interessante
assinalar a preferencia dessas intrusives pelos evaporitos.

Como os diabasios da bacia sedimentar do Parana no sui do pais sao
de idade retica consideramos, embora precariarnente, as intrusivas encontra
das nessas sondagens, como da mesma idade.

A textura do diabasio proveniente da parte central da intrusao mars
espessa da sondagem de Nova Olinda, e bem grosseira, tendo alguns cris
tais de plagioclasio mais de 2 mm de comprimento. Nos primeiros II m,
esta intrusao, em contacto com as sedimentos, possui textura Iina e apre
senta fragmentos de siltito envo lvidos pelo diabasio, A textura dos outros
pacotes de intrusivas de Nova Olinda, e fina.

A primeira intrusiva atravessada pela sonda em Nova Olinda tem 50 m
de espessura (780 m - 830 m ) , 0 contacto inferior desta intrusiva se da com
anidrita e 0 superior com siltito e anidrita. A anidrita no contacto aparece
escura, dura, massies e recristalizada, Nao se nota alteracao no siltito,

A segunda intrusiva tem 30 m de espessura (1200 m - 1230 m}. 0
contacto superior desta eruptiva se da com anidrita e salgema. A anidrita
aparece ai dura e compacta e 0 diabasio esta sempre umido e com gosto de sal,
mostrando a sua impregnacao. 0 con tacto inferior nao foi recuperado. No
testemunho n." 355 (1227 m - 1228m I, aparece, metido no diabasio, uma
brecha de arenito claro com massa fundamental de diabasio,

A terceira intrusiva tem 30 m de espessura (1300 m - 1330m). 0 con
racto inferior do diabasio se oa com sa lgerna. E le esta todo fra gmcntado
, inj etado pelo diabasio. Aparecem tarnbem, misturados COIl1 0 sal , Iragmen
los dc an idrita. A anidrita qu aparece logo abaixo do sa lgcma estii multo
fraturada. 0 contac to superior se da 'om anidrita e salgema , 0 diabasio
csta fraturado e atravessado por veio s de sa lgema, anidrita pirita.
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A ultima intrusfio e a mai s espessa, tend o 110 m de espessura (1745 .
1855m'l.

E dificil observar contactos entre salgema e outros sedimentos, nas son

dagen s aqui considerad as, por 2 razoes : 1) 0 contacto nao e brusco mas

o sal passa de limpo para impuro, impregnando os sedimentos adjacentes

em uma larga fai xa . 2 ) Esses sedimentos, impregnados de sal, absorvem

agua e se desmancham, desaparecendo, por conseguinte, 0 contacto, na test e

munhagem. 0 qu e foi possivel observar, a esse respeito, esta relatado abai

.xo ; todas as ohservacfies foram feitas na sondagem de Nova Olinda:

1) Contacto siltito - salg ema. Profundidade 1249 m. 0 siltito mos

tra fraturas paralelas ate 0,5 em de largura, por ond e penetrou 0 sal.

2) Zona proxima ao contacto siltito-salgema. Profundidade 1478 m .

Este testemunho e constituido de salgema. Nota-se no interior do salgema

faixas de ar gila esc ura. Estas faixas njio sao planas mas sinuosas, as vezes

formando angulos de mais de 45° com 0 eixo do testemunho; pequenas fa

lhas . cortam estas faixas; a espessura das mesmas tambem nfio e uniforme.

Em uma delas foi medida a espessura maxima de 1,5 em. e minima de 0,5 em.

3) Contacto salgema e anidrita com folhelho cinzento. Profundidade

1499 m. 0 salgema possui faixas de argila escura, iguais as descritas acima,

e a anidrita esta quebrada e cimentada por siltito.

4)
1582 m.

Zona proxima ao contacto anidrita-folhelho cinzento.

o fclhelho forma veios anastomosantes na anidrita.

Profundidade

5) Contacto anidrita-folhelho cinzento. Profundidade 1585 m. Em

uma das amostras aparece, no interior do testemunho, salgema, em form a

de uma barra , em contacto vertical com uma brecha de anidrita cimentada

por siltito.

o estudo desses contactos de evaporitos com sedimentos clasticos sug ere

Ienomenos de injecao de salgema nas rochas encaixantes, os quais, muitas

vezes, tiveram intensidade suficiente para fragrnenta-Ias produzindo brechas.

Alias Landes (1951, p. 256) afirma que "salt flows so readily under pressure

that it is unlikely that deepl y buried sedimentary layers of salt have not

suffered som e contortion and distortion ". A qu estao e de se saber se esses

fenomenos de inj ecfio, aquidescritos, produziram estruturas ou foram apenas

Ienomenos lccais, Esta questao so pode ser resolvida com outras sondagens

na area em apreco.

o problema da pos sibilidade de aproveitamento do sal encontrado nas

sondagens de Nova Olinda e Alter do Chao ainda njio pode scr considerado.
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COMPARA<;XO ENTRE AS SONDAGENS DE NOVA OLINDA E
ALTER DO CRA 0

Com parando os perfis Iito-paleontologicos dos pecos de Nova Olinda e
Alter do Chao, notamos notavel paralelismo entre os dais pogos, sugerindo
uniformidad e de condicdes e de eventos geolcg icos a pesar dos pecos estarem
sepa rados p ar uma di stan cia de cerca de 50 0 km.

Os pontos de semelhanca entre os dais po~os sao as seg uintes :

1) Sedimentos mal ccnsolidados no topo da s seccoes , possu indo 580
m de esp essura em Nov a Olinda e 530 m em Alter do Chao. Fal tam dados
sobre a idade desse pa cote em Alter do Chao, devido a ausencia de fosseis.
Em Nova Olinda, os primeiros 170 111 con tern dentes e fra gmentos de peixes,
as quais nfio sao decisi vos para a det erminacfio da idade. Eles sao cons ide
r ad os, duvidosamente, com o Terciarios. Foram enco ntra dos dentes de repteis
em testemunhos inferiores a profundidade de 170 m, os quais, na opini fio
do paleontologo Llewellyn I. Price, sa o de idad e mesozoi ca , muito possivel
mente cretacica,

2 ) Ab aixo d os sed ime ntos mal conso lidado s, ap arece um pa cote de se·
dim entos constituid os predominantemente de silt ito , com ceres de 190 m
de espessura em Nova Olinda e cerca de 540 111 em Alter do Chao.

Em Nova Olinda foram achadas escarnas de peix e, as quais talv ez per 
tencam a pa leoniscide os e, ostracodes. As esca mas sao relativamente grandes
(4 mm ou mais de di fimetro ) , romb oid ai s e brilhantes. N ao sa o, co ntudo,
tao espessas como as ca racter istic as des pale oniscid eos. Os ostracodes sao
do tipo generalisado de cipr ideo s com concha lisa e charn eira curva. Esses
sedimentos foram colocados duvidosamente no Permiano, ap enas como hipo
tese de trabalho, uma vez que os fos sei s nao permitem fixar a idade com se
guranga.

3 ) A seccao ca r bonifera em umbos 0 pofS s cm uito semelhaute, a penas
deslocada para profund ida de ma ior em Alter do Chao. Assim os deposi tos
de eva pori tes comeca m a apa rec er a pro fundiclade de 770 m CIIl Nova Olinda
e 1070 m em Alter no Chao. Em a mb os as po<;os ha q ua lro intrusoes de
diahasio qne pcn stra ram no pacote contendo os eva poritos, niio apa recendo
d iabasio [ora des te pacote. A primeira in lr u.iio a parece proximo ao topo. a
7nO m de profundidade em ova Olinda e 1090 m em Alter do hiio. A se
g unda apa rece a 1200 III em Nova Olin da e 1420 111 0 111 Alter do Chilo. A ler
ce ira a BOO 11\ em ova Olin da e l 900 III em Alle r do Cha o e a qu a rt a
a 1750 III em ova Olinda 2210 111 em A lter do hfio. Essa s intrusiva
perfazem uma espessura tol al dc corea do 220 III em Nova Olinda c 315m cm
Alte r do Chao. A maie r espess ura de in tr u ivas a truvessadas na onda gem
de ova Olinda e de cerca de 110 111 1111 sondage rn de Alter do Chao. cercu
de 145 Ill.

o pa cote mais espesso de salg ema esta localizado proxnno ao topo em
ambos as pogos (250 m de espe ssura em Nova Olinda, 260 m em Alter do
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'Chao) , iniciando-se a 830 m em Nova Olinda e 1160 m em Alter do Chao.
o pacote rnais espesso de anidrita possui tambem val6res semelhantes em
ambos os poc,;os (120 m em Nova Olinda, 100 m em Alter do Chao).

Em ambos os poc,;os a porcentagem de calcario e maior na base, passando
depois a predominar anidrita e finalmente salgema. As relacoes clasticos 
nao clasticos e nao evaporitos-evaporitos sao identicas nos dois poc,;os.

Os sedimentos mais profundos em ambas as sondagens sao constituidos
de arenito.
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