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APRESENTAÇÃO

A região de Encruzilhada do Sul. no Estado do Rio Grande do Sul, é bastante
promissora quanto ao seu potencial uranífsro.

De 1969 a 1971, foi realizado pormenorizado estudo na bacia residual do Cerro
Partido, próxirru à Encruzilhada do Sul. Desse trabalho foi extraído o relatório
preliminar, divulgado na presente publicação.

Trata-se de uma região a merecer investigações muito mais aprofundadas, em
virtude da presença de intrusivas graníticas, sieníticas e riolíticas, afetadas por eventos
tectõnicos, em condições tais que tornam a região extremamente promissora.

0 prec<?nte relatório nada mais é do que o registro preliminar desses trabalhos.

Diretor-Executivo da Área Mineral
Comissão Nacional de Energia Nuclear
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ABSTRACT

The Cerro Partido residual basin is a shallow (85 meters) and small (25 km2)
sedimentary basin, a remainder of the erosive cicle, enclosed in the pre-cambrian
granitic rocks of the Rio Grande do Sul Shield.

Grades of 0.2% U^O^ were found in its upper-paleozoic sandstones and shales
drilles for uranium. The small size and thicknesses of these concentrations prevent
their economic mining.

However, the different levels of the shield exposed by tectonics, the intrusive
granitic, nolitic and syenitic rocks, the anomalous uranium contents in ?°'!imentary
and crystalline rocks recommend further investigations on the shield area.



1 - INTRODUÇÃO

1.1 - Histórico

Em 1959 uma equipe do Departamento de Exploração Mineral (DEM) da
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) baseada em informações bibliográficas
e verbais, localizou, na Bacia Residual do Cerro Partido, uma série de anomalias
uraníferas. Análises realizadas em amostras seletivas de um folhelho carbonoso,
encontrado em superfície, indicaram teores de até 1,7% de U3O8.

Posteriormente foi encontrada uma vênula de pechblenda em fratura do granito
adjacente à bacia

Ainda em 1969 foi iniciado, pelo DEM, um levantamento geoiógico-tectônico,
em escala 1:5.000 e realizado pela Companhia Brasileira de Geofísica, um estudo
estrutural por eletrorresistividade.

Em 1970 e 1971, iá com o convênio CNEN-CPRM, foram perfurados cerca de
105 furos, com profundidade média de 54 metros, num total de 5.600 metros.

1.2 — Geologia

A Bacia Residual do Cerro Partido situ3-se (Fiq. 1) a cerca de 20 km a noroeste
da cidade de Encruzilhada do Sul, na latitude 30^27'S e longitude52°59'Wgr.,possui
7 km de comprimento por 3,5 km de largura, área de aproximadamente 25 km2 , e
altitudes entre 200 e 300 metros acima do nível do mar.

É uma pequena bacia sedimentar paleozóica, resíduo do ciclo erosivo, encravada
no complexo granítico pré-oambriano, constituído pelu Gnaiss Cambai na borda norte
e pelo Granito Intrusivo Encruzilhada nas demais.

Segundo Tessari e Picada, (1966) o gnaiss da Formação Cambai, de idade
pré-cambriana superior, pode ser classificado petrograficamente como biotítico, forma
grandes estruturas do tipo sinciinal e anticlinal, é concordante com tochas mais antigas,
tendo sido formado por migmatização de tipo sílico-alcalina dos metamorfitos (xistos,
quartzitos, mármores) da Formação Vacacai.

O granito Encruzilhada, ou melhor o Complexo Granítico Intrusivo Encruzi-
lhada, ocupa extensa área, apresenta-se com alinhamento segundo a direção NE, possui
variações texturais e composicionais importantes, é mais jovem e intrusivo nas
Formações Vacacai, Cambai e Sienito Piquiri. É, no entanto, anterior à Formação
Maricá e pode ser classificado, na sua maior parte, como um granito subalcalino.

Aproximadamente 10 km a oeste da bacia encontra-se o contato de uma intrusão
sionítica nas rochas da Formação Vacacai, posteriormente metamorfisada e cata-
c'asada, denominada sienito gnaissóide Piquiri, onde foram localizadas diversas
anomalias radiométricas.

As rochas pré-cambrianas são cortadas por diques ríol (ticos e andesíticos de
direção geral NE, de idade Eopaleozóica.

Os sedimentos que preenchem a bacia, com uma espessura máxima de 85 metros
são constituídos por arenitos e siltitos oxidados na base (8-20 m), varvitos, siltitos e
arenitos carbonosos piritosos, intercalados de lâminas de carvão na parte superior
(40-70 metros). Foram depositados em plataforma continental, inicialmente em
ambiente periglacial e posteriormente parálico. Alguns geólogos rio-grandenses
consideram estes sedimentos como sendo exclusivamente do subgrupo Itararé. Porém
uma análise da constelação de megaesporos indicou idade Pensilvaniana Superior, ou
seja, da Formação Rio Bonito (Fig. 2).
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DO CERRO PARTIDO

DESCRIÇÃO

Solo arçilo- arenoso Alteração de

rsch-is. Níveis limonitizodos

Intercaíaçães de arenito grosseiro
o conglomeràtico no t6pc a médio

a fino no base corr siltito e orgi-

lito carboposo,cor cinza,piritoso.

Alguns niveis com CaCo.Turbini-

tos

Ambiente redu'or fossilifero (plantas)

estra'ificação principaimente hori-

zontal, mas algumas vezes oblí-

quo .

Siltito ou folhelho siltico cor cinza
escuro a preto,mcit piritoso,mais
carbonoso CoCoi abundante em
alguns níveis, intercolaçSes de o-
renifos finos e mesmo turbínitos.

Nitns da carvão ou folhelho carbo-
noso, pedaços da carvão dissemi-

nados omb'enfe redutor foesiliferc

( plantas) macrossporos da forma-

ção Rio Bonito.

Estrntificoçõo príncipolmente /

horizontal.

Varvitos cinzocloro CoCoj abundan-
te raramente oxidados. Contato /
gradativo.

Siltitos cerímico»,cores crema róseo e
bordeaux,oxidado»,niv limonitizodos /
estrat oblíqua Co Co, contato grado-
tivo.
Arenito ròseo maciço, conglomeróti-
co na base,mais fino no topo, ge-
ralmente oxidado.

Oronito ròseo,grosso, biotitico.

OBS.

RAD
4 0 - 8 0 Cps

RAD.
50-100 cps As
maiores radico-
tividades 3000-
4000 cps en -
contradas no bn
se desto como -

do ou no topo &

camada abano.

Pico anômalos

RAD
3 0 - 6 0 cps

RAD.
3 0 - 6 0 cps

É um complexo

gronitico " INTRU

SIVO"

RAD. 60-100cps

CNEN DEM.h.olinhares



1.3 — Tectonica

A tectonica enquadra-se dentro dos sistemas regionais, cujos falhamentos mais
importantes tèm direção nordeste, mais precisamente N 20o- 50 E.

Ne área da bacia Residual do Cerro Partido a tectonica é intensa e pode ser
ordenada da seguinte maneira:
Sistema N 30? E — parece ser o mais antigo, corta as rochas çjraníticas, mas não o

devoniano Caneleiras.
Sistema N 10? E - corta o devoniano Caneieiras.
Sistema N 50? E - corta o carbonífero.
Sistema NW - corta o carbonífero e parece ter influência sobre as mineralizações

de cobre *» ouro, que ocorrem n^s quadrícuIas de Caçapava e
Encruzilhada.

Sistema NS - é nítido em algumas lineações do cristalino, mas tênue em
sedimentos.



2 - INDÍCIOS URANfFEROS

2.1 — Em Superfície

Em superfície, os levantamentos radiométricos e geoquímicos localizaram
anomalias dispostas preferencialmente ao longo das bordas da bacia residual.

Como pode ser visto no mapa, (Fig. 3) com exceção de uma pequena área a NE,
não há praticamente sobreposição entre anomalias radiométricas e geoquimicas.

As "manchas" mais radioativas apresentam valores médios de até 700 cps e as
geoquimicas de até 6 ppm de U3O8.

No extremo NW da área, foi localizada uma vênula de pechblenda com 1 cm de
espessura, ocupando uma fratura do granito.

2.2 — Em Subsuperf ície

Nos perfis gama são observados 2 tipos principais de "picos" anômalos.
0 1? tipo, normalmente está situado logo acima do contato entre os sedimentos

oxidados sotopostos e os redutores sobrepostos. Este contato muitas vezes coincide
com camadas desiltitos argilosos, varvóides, muito finos e impermeáveis.

Estes "picos" anômalos geralmente estão relacionados com camadas de folhelhos
carbonosos, e em alguns locais atingem radioatividades elevadas (superiores a 1.000
cps), com teores de até 0.2% de U3O8 , embora a espessura não ultrapasse 40 cm. Estes
locais, onde a mineralização é mais acentuada, estão relacionados com os fratura-
mentos e em especial com o fraturamento N30°W.

Os "picos" anômalos do 2° tipo. estão associados a sedimentos mais grosseiros,
ao longo de toda a coluna, que geralmente são os turbiditosda unidade superior, mas
que eventualmente pode ser o conglomerado basal, logo acima do embasamento
granítico. Dificilmente apresentam radioatividades superiores a 600 cps.

Isto poderia ser explicado da seguinte maneira:
a) A presença dp granites intrusivos e do sienito gnaissóide Piquiri deu origem a um

teor anormalmente alto de U.ânio singenético nos sedimentos.
b) O Urânio singenético existent na parte inferior, atualmente oxidada, foi quase

totalmente solubílizado pela frente de oxidação e redepositado onde as
condições hidrodinâmicas permitiram a ascensão das soluções (fraturamentos) e
seu contato com sedimentos carbonosos redutores sobrepostos, formando
compostos urano-orgânicos.

c) O Urânio singenético existente na parte superior, permaneceu em parte disperso
e em parte foi remobilizado ao longo das estruturas sedimentares mais grosseiras
e permeáveis (turbíditos), tendo sido recíepositado, de maneira bastante irregular,
em locais onde mudanças hidrodinâmicas (diminuição da velocidade do fluxo das
soluções) e mudanças litológicas, condicionaram.
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RESULTADOS DE ANÁLISES

Área — Cerro Partido Encruzilhada do Sul-RS

Furo

CP-1-S4

CP-1-S6

CP-1-S7

CP-1-S12

CP-1-S21

CP-1-S24

CP-3-S2

CP-2-S3

CP-2-S5

CP-2-S7

CP-3-S7

CP-3-S9

CP-3-S10

1 ntervalo

26.20 - 26,40

13.10- 13.20

30.50-30.70

51.40-51.60

21.50-21.80

11.90- 12.10

26.80 - 27,00

31.70-32.00

3.10- 3.30

51.00-51.50

4 .40 - 4,70

34.00 - 34.20

33,50 - 33.70

Esp.

Metros

0,20

0.20

0.20

0.30

0.40

0.20

0.25

0.40

0.20

0.60

0.40

0,20

0,20

%eU3Og

Lab.

0,23

0.200

0.280

0.28

0.004

0,032

0,064

0,048

0.28

0.089

0.060

0.110

0.078

Esp.

Metros

0.^.

0,20

0.30

0.30

0.4P

0.30

0,30

0.40

0.30

0.60

0.40

0.30

0.30

%eU3O8

Log.

0,260

0,140

0.220

0.066

0,170

0.074

0,076

0,093

0,229

0,183

0,103

0.089

0,065

Rd Máxima

Cps M. Soupris

4.250

1.970

3.750

1.100

3.150

1.280

1.385

1.900

2.750

3.730

1.390

1.500

1.500



3 - CONCLUSÕES

Devido à presença de sntrusivas graniticas, sieníticas e riolíticas com teores
urarí feros anormais e também devido aos eventos tec tônicos, que expuseram

i diferentes níveis do embasamento, a região é promissora.
Isto foi confirmado pela abundância de anomalias nos sedimentos, indicando a

presença, em quantidade acima das normais, de Urânio.
Os indícios uraníteros de subsuperfície, encontrados nos sedimentos, apresentam

em alguns casos teores razoáveis, como nos furos CPI S4-(0,23%), CP1 S6-(0,20%),
CP1 S7-(0,20%), CP2 S7-(0,16%) e CP3 S9-(0,14%), porém a pequena espessura e
extensão, não permitem sua exploração econômica.

Os indícios mais radioativos mostram nítida preferência pelos sedimentos
carbonosos, situados logo acima da fácies varvóide, fino, impermeável, que separa os
arenitos oxidados sotopostos, dos arenitos e folhelhos carbonosos redutores sobre-
postos.

Esta preferência é ainda mais acentuada nas adjacências dos cruzamentos dos
fraturamentos NW e NE.

Os melhores teores são encontrados no flanço oeste de um bloco tectônico mais
alto, formado pelos referidos cruzamentos.

Na parte oeste da bacia, onde não existe fraturamento NW, não foram
encontrados indícios uraníferos interessantes.

Indícios de menor interesse (menos de 600 cps) são encontrados ao longo de
toda coluna, relacionados com sedimentos mais grosseiros.

Concluindo, pode-se afirmar que a área do Escudo Sul-riograndense é poten-
cialmente uranífera e merece uma prospecção para Urânio de caráter regional, com
especial ênfase no estudo da tectônica. Aliás, isto já está sendo realizado pela
CNEN-DNPM-CPRM, inicialmente através de um levantamento magnetométrico e
aerocintilometrico, em fase final de execução pela Texas Instruments.
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