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ABSTRACT

This paper deals with the aragonite precipitation problem studied
in a well core sample of Carm6polis Oil Field, Sergipe State, Brazil .

The author tries to explain the origin of aragonite and associated
calcite, occuring as dirty yellow roughly square patches 2 mm thick,
in silty shale matrix, well shown on the foliation surfaces,

RESUMO

Esta nota diz respeito ao problema da precipttacao da aragonita
estudada em um a amostra de testemunho de sondagem do Campo Pe
trolifero de Carm6polis, Sergipe, Brasil.

o a utor tenta 'ex plica r a origem da aragonita e calcita associadas,
ocorrendo com o maculas quadrangulares de cor amarelo-suja com cerca
de 2 mm de espessura, bern visiveis s(lbre as superficies de estratifi
ca\;fw de folhelho siltico.

INTRODUgXO

Varias hipoteses sabre os possiveis fenomenos fisico
-quimicos que propiciariam a cristalizacao do CaCO g sob a
forma, ora de calcita (sist ema t rigonal) , ora de aragonita
(sistema rombico) , encontram-se na literatura.

Vaughan (1917 , 1924) , Smith (1940), Cloud (1955),
New ell (1955), Togari e Togari (1955) , Lowenstan e Epstein
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(1957) sao alguns dos autores que se preocuparam em ten
tar desvendar 0 problema da origem dos depositos de arago
nita acicular. Outros, como Friedman (1959)" se ocuparam
com as questdes da identificacao. Alem disso, citacoes so
bre os varies aspectos da deposicao da aragonita sao encon
tradas em muitos periodicos e livros-textos. Uma discussao
mais conpleta, versando sabre as propriedades e geologia,
tanto da aragonita quanto da calcita, e oferecida pelo traba
lho de Johnston, Merwin e Williamson (1916).

Nao obstante 0 grande esforco dispendido, muitas duvi
das ainda pairam em torno do assunto.

Pretende-se neste trabalho, efetuar comunicacao sobre
uma interessante ocorrencia de aragonita encontrada em urn
folhelho calcifero do Campo Petrolifero de Carmopolis
(Sergipe) .

Sao devidos agradecimentos as seguintes pessoas: prof.
dr. Setembrino Petri pela orientacao prof. dr. Sergio Esta
nisiau do Amaral pela revisao do texto, prof. dr. Franco Levi
pela determinacao espectroscopica, prof. Darcy Pedro Svisero
pela determinacao em difratometro de raios X, ao prof. Vi
cente Jose Fulfaro pelas sugest6es ; e a Petrobras (Petroleo
Brasileiro S. A.) pelo fornecimento da amostra e permissao
para publicar este trabalho.

DESCRI(::AO E IDENTIFICAl;AO DO MATERIAL

A aragonita apresenta urn aspecto pulverulento e se acha
associada a calcita, formando manchas de coloracao amare
lo-suja de forma quadrangular, nas superficies de estratifica
~ao do folhelho, e com espessuras de 1 a 2 mm (ver figura).

Para a determinacao da freqiiencia destas manchas, elas
foram medidas em tres superficies diferentes de foliacao da
rocha matriz, constatando-se uma abundancia de 35% em area.

A amostra em pauta provem do testemunho de sonda
gem nv 5, do poco de prefixo Cp-5-Se (Carmopolis nv 5, Ser
gipe) , cortado no intervalo 554-557 m de profundidade. 0
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Superficie do folhelho calcifcro, t cstemunho de so ndagem , obser va ndo -se
pcq ue nas areas r et angulares em qu e ocorrem rninusculos cristai s asscctadcs

de aragonita e calcita . A escala , na bas e, e centtmctrtca.

campo de Carmopolis situa-se a cerca de 50 km no rumo NNE
da cidade de Aracaju.

Este folhelho muito calcifero esta associado a uma sec
C;;ao evaporitica constituida de camadas de halita, anidrita,
dolomita, calcarios, alem de raros e delgados leitos de carna
lita. a pacote de evaporitos e rochas associadas, citado por
varies autores mas sem uma designacao especial, foi incluido
por Petri (1962 , no Grupo Baixo Sao Francisco e proposto pa
ra sua designacao 0 termo lbura. A localidade de lbura se
situa proxima as sondagens lhasa n9 ' 2, 3 e 4, e Itatig n9 ' 3 e 4.

a po formado pela mistura de cristais finissimos de ara
gonita e calcita, de cor amarelo-suja, e anti-higt-oscopico mas
umedece facilmente com alcool etilico, em virtude da meno r
tensao superficial.

Examinado com uma lupa de mao ou com um micros
copio binocular nao e factivel a distincao de qualquer deta-
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lhe, a nao ser a sua textura muito fina. 0 exame em mi
croscopio petrografico mostra todas as caracteristicas da
aragonita. Efetuado 0 diagrama de po no aparelho de di
fracao de raios X, foi confirmada a determinacao microsco
pica, mostrando ainda achar-se associada a calcita.

Os testes de coloracao sugeridos por Meigen (Holmes,
1921; pp. 262) deram resultados negativos. Parece que os
metodos fisicos e quimicos nao podem ser usados, muito ade
quadamente, para 0 reconhecimento do material em conside
racao, em vista de sua granulacao excessivamente fina. Para
o caso, 0 melhor metodo de identificacfio e pelo diagrama de
dif'racao de raios X, ajudado pelos metodos opticos.

GENESE DA ARAGONITA DE CARM6POLIS

A precipitacao da aragonita deve ter ocorrido penecon
temporaneamente ou, no maximo, em periodo sucessivo a de
posicao do sedimento que originou 0 folhelho, de qualquer
maneira, antes da compactacao da rocha. A espessura rela
tivamente pequena, apresentada pelas manchas de aragonita,
parece sugerir 0 fato acima, po is 0 adelgacamento deve ser
o resultado da compressao durante a compactacao do folhelho.

Segundo Vaughan (1924) e Smith (1940) 0 CaC03 de
textura fina, encontrado em forma de aragonita, seria 0 re
sultado de uma precipitacao direta da agua do mar sem par
ticipacao imediata de agentes organicos, Este processo de
precipitacao quimica, a partir de uma solucao supersaturada,
poderia ser a possivel explicacao da origem da aragonita de
Carrnopolis,

De acordo com Clarke (1924, pp. 220) 0 CaC03 precipita
dentro de uma variacao de salinidade entre 72.000 a 199.000
p. p. m. e de densidade entre 1,0500 e 1,1264. Alem disso,
segundo Krumbein e Sloss (1963, pp. 225), experrencias de
laboratorio demonstram que, quando 0 volume da agua do
mar e reduzido, por evaporacao, para cerca de metade 0

CaCO;1 e precipitado com traces de hidroxidos de Fe e AI.
Nestas condicoes, com volume reduzido e tendo atingido os
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limites dos intervalos de salinidade e densidade necessaries,
a precipitacao do CaC03 devera ter ocorrido. A formacao
da aragonita, no caso em consideracao, poderia ter sido in
duzida pela presenca de CaSO. em pequena quantidade, que
teria entrado em solucao salida. Pois, sabe-se que CaS04,
ou carbonatos de Pb, Sr ou Zn quando em presenca do CaC03 ,

entram em solucao salida com 0 ultimo propiciando a sua
precipitacao sob a forma de aragonita. Alem disso, este fato
aumenta bastante a estabilidade relativa da aragonita que, sob
certas circunstancias, pode se tornar ate mesmo mais estavel
do que a calcita (Johnston, e Williamson, 1916). Pela espec
trometria foram comprovadas, na amostra em consideracao,
a existencia indubitavel de Zn, duvidosa de Sr. e ausencia
de Pb.

A transformacao parcial para a calcita pode ter ocorrido
quase simultaneamente it deposicao da aragonita. Se este
for 0 caso, demonstraria rapidas fases de instabilidade, talvez
ocasionadas pela invasao periodica de aguas de composicao
diferente daquela da "agua-mae". Isto e perfeitamente plau
sivel, considerando-se 0 ambiente transicional em que foram
depositados os sedimentos do pacote de onde provem a amos
tra. Outra hipotese seria admitir a transformacao parcial
para calcita, apos a retirada do testemunho, pois entre a per,
furacao do poco e 0 exame deste material, decorreram mais de
10 meses, Neste caso, poder-se-ia pensar em baixo teor de car
bonatos de Pb, Sr ou Zn ou do CaSo., em solucao salida com
a aragonita. Urn teste, por via umida, efetuado para S04
deu resultado negativo, demonstrando a inexistencia deste
anion, e portanto do CaSO" Ainda existe a possibilidade de
a transf'ormacao ter ocorrido, muito lentamente, no periodo
entre a deposicao da aragonita e a retirada do testemunho.

De qualquer maneira, 0 unico elemento catalizador de
precipitacao do CaC03 sob a forma de aragonita, que ao mes
mo tempo atribuiu-Ihe uma certa estabilidade pas-deposicio
nal, deve ter sido 0 Zn, encontrado, muito provavelmente,
sob a forma de ZnC03 em solucao salida.
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A interessantissima conf'iguracao quadrangular, assumi
da pelas manchas de aragonita nas superfi cies de est r ati f ica
<;300 do folhelho, poderia ser 0 resultado de um fenomeno de
substituicao de cristais de halita anteriormente formados.

Muitas duvidas ainda subsistem sabre as condicoes na
turais de precipitacao da aragonita, razao porque, n300 se
pode estabelecer afirrnacoes mais categoricas na explicacao
das ccndicoes reinantes durante a deposicao do material em
consideracao,
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