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APRESENTAÇÃO

0 presente trabalho visa aos metaconglomerados auro-uraníferos da Serra de
Jacobina, na Bíhia, particularmente, os da Formação Serra do Córrego.

Como a ocorrência é citada corn relativa freqüência na literatura geológica e
como a Serra de Jacobina reassume importância para a retomada de investigações
minerais visando ao ouro, fare ao novo quadro internacional que repentinamente se
deiineou no mercado desse metal, decidimos publicar este relatório, como testemunho
da atenção que a Comissão Nacional de Energia Nuclear tem prestado a esse tipo de
associação mineral.

X
Diretor Executivo da Área Mineral

Comissão Nacional de Energia Nuclear



ABSTRACT

The "Serra de Jucobina" has been studied by many Geologists -.UICI; 1910, the
first one being BRANNER, J.C., who called Jacobina Series the seqi/sncy of quart/tes
with conglomeratic beds at the bottom and intercalations of Jate and schist
Nowadays, there is a tendency to call it "Jacobina Group" and no' "J;>cob;na Scr.es"

The existence of uranium (uraninite) in the gold conglomerates of Jacobina w*>
discovered by WHITE, M.G. (1950).

There is a relationship between the uraniferous pyritic gold-bearing con-
glomerate of Jacobina and the Witwatersrand of South Africa and Blind River of
Canada.

The present report was based in the "Parte Sul da Serra de Jacobina" study
which was made by the School of Geology of the University of Bahia.

The "Serra de Jacobina" consists of a geological unit, isolated, bounded by
faults in the east and west, carved mtJ the basement complex that is constituted of
migmatites, qneisses and granites.

There is a correlationship between Jacobina and Minas Series, the latter being of
Pr>.cambnan age. The rocks of Jacobina suffered a high tectonism and were cut
longitudinally by faults, associated with basic and ultrabasic rocks.

The Jacobina Series was divided into four formations. Bananeka, Serra do
Córrego, Rio do Ouro and Crjz das Almas.

dftfe" main subject of work wa& the study in details of the conglomerates of Serra
do Córrego Formation. In the Canavieira Gold Mine we made the radiometric research
of the work front, sistematic sampling and gamma-ray of drilled holes. Many ore
products from the jig of Canavieira Mine were ana1 /sed to determine a representative
uranium content.

RESUMO

0 objetivo principal deste trabalho é o estudo em detalhe dos metaconglo-
merados da Formação Serra do Córrego. No interior da Mina de Ouro de Canavieira
foram efetuados levantamentos radiométrícos nas frentes de trabalho, amostragem
sistemática e gama-perfilaçjem dos furos de sondagens. Em diferentes pontos da mesa
vibratória da referida mina, foram coletadas amostras com a finalidade de se
determinar uma possível média representativa do teor de urânio

A Serra de Jacobina mereceu atenção de diversos estudiosos desde 1910, sendo
J.C. BRANNER o primeiro a denominar a seqüência de quartzitos com intercalações
de folhelhos e xistos e camadas conglomeráticas na base de Série Jacobina.

A presença de utânio (uraninit.a) nos metaconglomerados aurfferos da Serra de
Jacobina foi descoberta por M.G. WHITE (1950). Os metaconglomerados auríferosde
Jacobina foram comparados aos existentes nas jazidas de Witwatersrand na África do
Sul e Blind River no Canadá.

O Grupo Jacobina constitui-se numa seqüência geológica homogênea, limitada
por falhas nos flanços leste e oeste, encravada no embasamento cristalino, constituído
de migmatitos, gnaisses e granitos. As rochas deste grupo são correlacionáveis às do
Grupo Minas, de idade Pré-Cambriana; a estas rochas, que sofreram um intenso
tectonismo e foram cortadas longitudinalmente por falhas, assocism-se rochas básicas e
ultrabásicas.

O Grupo Jacobina foi dividido em 4 Formações: Bananeira, Serra do Córrego,
Rio do Ouro e Cruz das Almas.
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I - INTRODUÇÃO

1 — Considerações Gerais
O Departamento de Exploração Mineral da Comissão Nacional de Energia

Nuclear, estabeleceu em 1962, um prograrrn geral de prospecção de urânio para as
regiões mais promissoras do Brasil. Dentro dessa programação, a região de Jacobina
considerada correlacionável com Witwatersrand, na África do Sul, onde o urânio é
extraído como subproduto do ouro, mereceu desde logo a atenção do Departamento.
Em junho de 1963 foi organizada a Equipe Jacobina, com a finalidade de verificar a
possível ocorrência de urânio no metaconglomerado aurífero em quantidades eco-
nômicas.Os trabalhos da Missão Jacobina, Ref. 701/801, compreenderam os períodos
de junho a novembro de 1963 e de fevereiro a novembro de 1964.

A direção da Mina de Ouro de Canavieira não mediu esforços para auxiliar o
nosso trabalho, colocando todos os dados à nossa disposição, inclusive fornecendo-nos
os mapas existentes, os testemunhos dos furos de sondagem, emprestando-nos, ainda,
uma garagem e área para procedermos a trituração das amostras.

Agradecemos a preciosa e eficaz orientação dos Srs. ANDRÉ GERSTNER e
PIE RRE LE GOFF, que não pouparam esforços e sacrifícios para proporcionar melhor
rendimento às atividades da Missão, dando o máximo de informações e transmitindo
com maior boa vontade os seus conhecimentos.

Como Chefe da Missão Jacobina, cabe-me expressar ainda um agradecimento
ao geólogo JOSÉ CELSO FAVALI pela inestimável colaboração durante todo o
período de trabalho, como integrante da equipe. Participaram ainda dd Missão em
caráter temporário, os geólogos ALUISIO CASTANHO MACIEL, DEZENIL AMARO
DE SOUZA, FRANCISCO GERALDO CHAVES, MARIA HELENA FALABELLA,
MAURÍCIO DOS SANTOS e NELSON ALVES MOURÃO.

0 levantamento geológico e radiométrico efetuado na região de Jacobina
tomando-se por objetivo o metaconglomerado aurífero situado no flanco oeste da
Serra de Jacobina, encerrou a área da Serra da Pingadeira até a Sorra da Jaboticaba
Foram feitos perfis preliminares de reconhecimento, caminhamentos radiométricos nas
Serras do Araújo e Tombador, estudos detalhados de todos os garimpos, amostragem
seletiva, perfis geológicos detalhados, perfis topográficos e perfis radiométricos.

No irrte**er da Mina de Ouro de Canavieira efetuou-se o levantamento
raciométrico das frentes de trabalho e teto, amostragem sistemática e gama-perfilagem
dos furos de sondagem.

Em diferentes pontos da mesa vibratória, foram coletadas amostras com a
finalidade de determinar uma possível média representativa do teor U3O8 , determi-
nando também, em que concentrados da mesa se encontravam os maiores e os menores
teores de U ,0 s .

2 — Localização e Vias de Acesso

A cidade de Jacobina situa-se na região centro-norte do Estado da Bahia,
tendo as seguintes coordenadas geográficas: latitudei TJ12' sul e longitude 40J32' oes-
te (Figura 1).

A localidade está na cota de 470 metros acima do nível do mar, distando
350 km de Salvador por rodovia. É também servida pela Viação Férrea Federal Leste
Brasileira, que a une, num trajeto de 591 km à Capital do Estado.
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3 — Histórico

0 primeiro estudioso da Serra de Jacobina foi J.C. BRANNER. em 1910, que à
seqüência de quartzitos, com camadas conglomerates na base, e intercaladas por
folhelhos e xistos, chamou de Série Jacobina.

Adotamos como básico para os nossos trabalhos, o estudo da "Parte Sul da Serra
de Jacobina" efetuado pela Escola de Geologia da Universidade da Bahia, com
mapeamento geológico na escalei 1:50.000.

O geólogo MAX G. WHITE foi o primeiro a descobrir a existência de urânio
(uraninita) nos metaconglomerados auríferos da Serra de Jacobina (1950), e publicou
vários trabalhos sobre o assunto.

Os geólogos V.A. GORSKY e E. GORSKY apresentaram um estudo sobre o
metaconglomerado de Jacobina, publicado no "4th Inter-American Symposium on the
Peaceful Application of Nuclear Energy", comprovando a existência do urânio sob a
forma de uraninita e descobrindo que a torbernita ocorre disseminada no metacon-
(jlomerado e no quartzito.

Consultamos e tiramos dados de todos os trabalhos referentes a Região Jacobina,
conforme a relação bibliográfica anexa.

4 - Material Cartográfico e Fotográfico

As cartas geográficas utilizadas foram aquelas publicadas pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, nas escalas 1.1.000.000 e 1:500.000.

Os mapas geológicos referem-se ao editado pelo Departamento Nacional da
Produção Mineral, de escala 1:500.000 e o da Escola de Geologia da Universidade da
Bahia, de escala 1:50.000.

O material fotográfico, constante de fotoíndice, mosaico e fotografias, refere-se
ao levantamento efetuado pela LASA (Levantamentos Aéreos S.A.) em 1956.

Relação do material fotográfico
Fotoíndice de escala 1:100.000
Mosaico de escala 1:25.000
Fotografias na escala 1:25.000
Fotografias ampliadas para escala de 1:7.000

I I - G E O L O G I A

1 - Generalidades

A Serra de Jacobina constitui uma unidade geológica homogênea, isolada,
limitada por falhas nos flancos leste e oeste, entalhada no embasamento cristalino, que
é constituído de migmatito, gnaisse e granito (Figura 2)

Os metassedimentos da Serra de Jacobina constituem-se de quartzitos, xistos
pelíticos e metaconglomerados, formando a Série Jacobina que é correlacionada à
Série Minas, de idade Pré-Cambriana.

Instrusões básicas se localizaram ao longo de zonas de fraqueza e devido sua
maior facilidade de alteração, deram origem a vales, enquanto que os metassedimentos,
mais resistentes, formaram cristas proeminentes.

Segundo estudos efetuados pela Escola de Geologia da Universidade da Bahia, a
Série Jacobina foi dividida em quatro (4) Formações: Bananeira, Serra do Córrego, Rio
do Ouro e Cruz das Almas, sendo os contatos do tipo gradacional.
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2 — Características das Formações da Série Jacobina

2.1 - QUARTZITO CISALHADO - Próximo ao flanco leste na extremidade sul
da Serra de Jacobina, ocorre a maior área de quartzito cisalhado, com granulação fina,
cor branca-amarelada e sendo de difícil caracterização.

2.2 - FORMAÇÃO BANANEIRA - Aflora na Vila de Bananeira, que é a
localidade tipo da Formação, constituindo a parte basal da Série Jacobina. Com-
põem-se de quartzitos micáceos intercalados a xistos pelíticos, encerrando esse último
um horizonte manganêsífero. 0 minério de manganês aparece sob a form" i e bolsas no
xisto, sendo bastante puro e pulverulento, outras vezes apresenta-se com hábito
botrioidal ou então preenchendo brechas no xisto e quartzitos. O xisto Bananeira é
bastante micáceo, grosseiro, cinza, com porfiroblastos de seção quadrada, alguns
incluindo minerais de mica.

A Formação Bananeira parece ser improvável, pois os seus constituintes são bem
semelhantes aos da Formação Cruz das Almas, diferindo na maior ação do
metamorfismo. Tende em vista a finalidade do trabalho, não foi feito um estudo
estrutural detalhado das áreas onde afloram as Formações Bananeiras e Cruz das
Almas, não permitindo, portanto, a confirmação de tal hipótese. 0 metaconglomerado
intraformacional não foi observado na Formação Bananeira, mas a mesma, tem pouca
área de exposição.

2.3 - FORMAÇÃO SERRA DO CÓRREGO - Constitui-se de quartzito,
quartzito conglomerático e metaconglomerado.

0 quartzito é compacto, granulação grosseira a fina, grãos não arredondados, cor
cinza-claro a verde, micáceo ao longo de algumas linhas de fraqueza, com estratificação
cruzada pronunciada e raras marcas de onda.

C quartzito conglomerático aparece intercalado ao quartzito, sendo inicialmente
formado de leitos delgados, que progressivamente aumentam em espessura e
freqüência, e se transformam na fase final em metaconglomerado.

0 metaconglomerado é constituído de seixos de tamanhos variados, atingindo
até 18 cm, em relação ao maior diâmetro, e formados de grãos de quartzo hialino,
justapostos. Foram caracterizados quatro tipos de seixos:

- comum: sem qualquer característica;
- estriado: com sulcos irregulares e bastante silicífiçado;
- bandeado: horizontes cinza-claro e cinza-escuro;
- friável: granulação fina, bastante friável e de cor creme.
A matriz é formada de silica, às vezes com impregnações de ferro, manganês e

sericita. Dentro da matriz do metaconglomerado existem zonas com enriquecimento
em pirita bem visível, ouro e minerais de urânio (uraninita e torbemita).

As camadas de conglomerados são descontínuas, ocorrendo em forma de cunhas
e também como lentes.

Na superfície da Mina de Ouro de Canavieira, foram feitos 11 perfis na escala
1:400, que propiciaram a determinação dos seguintes tipos de metaconglomerados:
Leitoso, Piritoso, Liberino, Holandês, Maneira e Nirvana.

0 metaconglomerado Piritoso fornece todo ou o da Mina de Canavieira.
Tentou-se extrair também do metaconglomerado Liberino, mas os resultados íoram
fracos. Os outros são de pequenas perspectivas para uma exploração econômica.

Os garimpeiros vasculharam todos os tipos de metaconglomerados, sendo
contudo, o Piritoso e Liberino os mais procurados.

Eles denominaram de "chabu" os metaconglomerados formados de seixos
maiores e com matriz quartzítica de granulação média, e "Piritoso" àqueles de seíxos
menores, com matriz pi ri tosa.



Investigações sobre radioatividade levadas a efeito em 1957, por MAX.G. WHITE
no metaconglomerado "Piritoso", revelaram uma percentagem de 0,024% e U3O8 e
para o "chabii" 0,001 % e U3 O8 .

Ocorre entre o quartzito e o metaconglomerado, relativamente à espessura, uma
relação inversa: o quartzito tende aumentar da base para o topo e o metaconglo-
merado, ao contrário, do topo para a base.

Na formação há um desenvolvimento de cristais de quartzo hidroternal,
preenchendo fraturas no quartzito e metaconglomerado (Serra Branca).

A direção do acamamento é N15° E e mergulho 50°SE, coincidindo estes valores
com um dos sistemas de diáclases.

2.4 - FORMAÇÃO RIO OURO - É formada üe quartzito com interca-
lações de xisto. O quartzito é bastante puro, granulação média a fina, cor branca a
cinza-azulado, apresentando-se muitas vezes como um quartzito friável. Marcas de
ondas aparecem em grande intensidade e a estratificação cruzada é relativamente rara.
Nesta Formação, onde o diaclasamento foi mais forte e restrito à pequena zona, a
rocha adquire aspecto semelhante ao metaconglomerado, aspecto esse provocado pelo
fratuamento em três direções e com desgaste superficial posterior das arestas
formadas.

Na parte superior da Formação Rio do Ouro, ocorrem cristais de quartzo e
ametista, preenchendo cavidades no quartzito, que aí se apresenta bastante friável e
com marcas de ondas abundantes. Este fato talvez comprove ação hidrotermal na Série
Jacobina, ao menos localmente (M*na de Ametista).

As cristas proeminentes da Serra de Jacobina, formadas por ação tectônica e
erosão diferencial, se localizam três delas na Formação Rio do Ouro, sendo que nesta
formação tomam características de plateau devido a maior verticalidade das camadas.

O xisto intercalado ao quartzito, forma camada contínua ao longo da crista,
próximo ao contato com a Formação Cruz das Almas, no flanco leste da Serra. A
erosão neste xisto é bem mais forte que no quartzito, dando origem a formação de um
sulco muito visível, que nos auxiliou no reconhecimento de uma falha transversal. Este
xisto tem cor cinza-esverdeado escuro, bastante sedoso e de granulação finíssima. A
direção geral do acamamento é N14°E e mergulha 78°SE.

2.5 - FORMAÇÃO CRUZ DAS ALMAS - Constitui-se de uma seqüência de
quartzito e xisto, intercalados, metaconglomerado intraformaciona! e ocorrência de
manganês.

Na parte basal desta formação encontramos xisto cinza-arroxeado, com alguns
óxidos de manganês. Temos a seguir intercalação xisto-quartzito, sendo este de
granulação média e fina, micáceo, cor branca-amarelada e amarela-anoxeada, com
impregnação superficial de ferro e manganês. Na parte superior ocorre um metacon-
glomerado, com seixos, de tamanhos variados, bastante achatados, de composição
quartz ítica e orientados segundo o acamamento. A matriz de tal metaconglomerado é
um quartzito de granulaçóo fina, micáceo às vezes com grãos maiores de quartzo e
apresentando uma certa xistosidade.

O acamamento apresenta direção média N20° E e mergulho 80°SE.

3 - Intrusivas Básicas

3.1 — EMBASAMENTO — As observações de intrusões básicas em rochas do
embasamento cristalino, foram feitas na zona compreendida entre as Serras de
Jacobina e Tombador. Essas rochas são de granulação bastante fina, o que impede a
identificação dos minerais constituintes; sua tonalidade é verde-escuro, quando não
alteradas. São intrusões de pequeno porte, havendo nas proximidades do contato
intrusão/embasamento uma concentração de minerais micáceos.
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3.2 — SÉRIE JACOBINA — As intrusões na Série Jacobina se fizeram ao longo
de zonas de fraqueza, no sentido longitudinal à direção da Serra de Jacobina e em
menor escala no sentido transversal. A rocha inalterada é de granulação fina e cor
cinza-esverdeada. Pelo intemperismo se altera em rocha sedosa, cor amarelo-ferrugem e
apresenta em sua superfície cristais aciculares máficos.

As rochas básicas ocupando as fraturas e sendo aproximadamente concordantes
com as camadas de quartzito, pela ação erosiva, formaram os vales limitados por
escarpas abruptas, cujos flanços são de quartzito.

Os garimperios encontram algum ouro no contato da rocha básica com o
quartzito ou metaconglomerado.

4 — Tectonismo

As camadas ou lentes das rochas da Série Jacobina tém uma direção geral
aproximada NS e mergulho variando de 30-55° E.

Os metassedimentos da Série Jacobina sofreram forte ação tectõnica tendo o
principal sistema de falhamento a direção NNE, cujo mergulho varia de 80 a 90°SE.

Foram verificados dois sistemas de falhamentos secundários, cujos valores são:
direção N50°W e mergulho 70-80° NE, direção N40°E e mergulho 50 70°SE.

Existem três sistemas principais de diáclases, resultantes dos sistemas de
falhamentos acima mencionados. Mediu-se um grande número (400 medidas) de
diáclases nos dois perfis geológicos da Serra Branca (PG-4 e PG-5), posteriormente
efetuou-se o diagrama de contorno, constatando-se a existência de dois sistemas
principais: MNW e NEE. Todas as falhas observadas são normais.

As zonas de fraqueza são preenchidas por rochas básicas, que pelo intemperismo
se alteram facilmente em relação as rochas da Série Jacobina, formando vales
pronunciados, com grande parte de seu curso retilíneo e muito regular.

Muitas vezes os vales se apresentam com água, formando rios e córregos.

5 — Mapeamento Geológico

Com base no mapa geológico da Escoia de Geologia da Universidade da Bahia,
elaborou-se um ptograma de trabalho, constando do reconhecimento das fácies dos
metassedimentos da Série Jacobina, procurando caracterizar a litologia e respectiva
variação de radioatividade (background**. De posse dos dados essenciais, passou-se à
fase do mapeamento mais detalhado da Formação Serra do Córrego, que contém uma
quantidade apreciável de urânio disseminado no metaconglomerado aurífero, conglo-
merado este que foi comparado com os existentes nas jazidas de Witwatersrand da
Áfroa do Sul e Blind River no Canadá. O mapeamento detalhado constou do
levantamento de todos os garimpos, perfis geológicos, perfis radiométricos, perfis
topográficos para o estabelecimento de campanhas de sondagens e localização dos
diversos metaconglomerados, amostragem sistemática e seletiva, e alguns furos com o
martelo "COBRA".

Inicialmente, fez-se o mapeamento nas escalas de 1:7100 e 1:2400, o primeiro
para delimitar a Formação Serra do Córrego e o segundo para a representação da forma
dos garimpos e a localização das amostras.

Para confecção do mapa final, estabeleceu-se que cada trecho da Formação S^rra
do Córrego, representava um setor de trabalho, que tinha sua delimitação por
elementos naturais. (Figura 3).

A mina de Ouro Canavieira foi objeto de um trabalho bastante minucioso,
constando de levantamento radiométrico das fremes de trabalho em cada metro, coleta
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sistemática de amostras, levantamento radiométrico do teto na malha de 5 metros,
perfil radiométrico de todos os furos de sondagem e amostragem da mesa vibratória.

Em superfície foi efetuado pelo Geólogo da própria mina, um levantamento
detalhado dos diversos conglomerados que foram denominados de Leitoso, Piritoso,
Liberino, Holandês, Maneira e Nirvana.

A mina de Canavieira extrai cerca de 30.000 toneladas de minério por ano, com
um teor médio de 10 gramas de ouro por tonelada. Todo o minério é proveniente do
"metaconglomerado Piritoso". Existe, entretanto, uma pequena mina no meiacon-
glomerado Liberino, que foi abandonada pelos fracos resultados na extração de ouro,
mas a Equipe efetuou o mesmo tipo de trabalho realizado na Mina de Canavieira.
5.1 - SETOR DA SERRA DA PINGADEIRA

Área Aproximada: 266.000 m2 ou 0,266 km2

Total de amostras plotadas no mapa final: 11
5.2 - SETOR SERRA BRANCA

Área Aproximada: 1.720.000 m2 ou 1,72 km2

Total de amostras plotadas no final. 2
Perfis Topográficos: 2 (PG-4 e PG-5)
Perfis Geológicos: 2 (PG-4 e PG-5)

5.3 - SETOR MORRO DO CRUZEIRO
Área Aproximada: 800.000 m2 ou 0,8 km2

Perfis radiométricos: 5
5.4 - SETOR MORRO DA VIÚVA

Área aproximada: 1.150.000 m2 ou 1,15 km2

Total das amostr? s plotadas no mapa final: 1
Perfis radiométricos: 5

5.5 - SETOR SERRA DO CÓRREGO
Área aproximada: 2.880.000 m2 ou 2,88 km2

Total de amostras plotadas no mapa final: 1
5.6 - SETOR MORhO DO VENTO

Área aproximada: 1.990.000 m2 ou 1,99 km2

Total de amostras plotadas no mapa final: 12
Perfis geológicos: 2
Perfis topográficos: 4
A área ao sul de Jacobina tem 160,5 km2 (segundo o mapa da Escola de

Geologia da Universidade da Bahia).
Foram efetuados trabalhos preliminares em toda a área e foi selecionada a

Formação Serra do Córrego, que possuía as melhores características para mineralização
de urânio.

As áreas trabalhadas em detalhe da Formação Serra do Córrego atingiram um
total de 8.806.000 m2 ou 8,806 km2 .

Calculando-se a percentagerr. com os dados acima mencionados, teremos 5,4% da
área trabalhada em detalhe (Formação Serra do Córrego).

I l l -PERFIS

1 — Geológicos

Foram feitos 4 perfis geológicos detalhados e vários perfis esquemáticos através
da Ser ra de Jacobina.
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O objetivo dos perus, foi a determinação de possíveis camadas ou lentes
mineralizadas, os diversos metaconglomerados e suas características. Simultaneamente
às co'.fecções dos perfis, faziam-se as medidas radiométricas, as atitudes das camadas
ou le.ites, amostragens seletivas, reconhecimento dos diversos tipos de seixos e locação
de furos para as campanhas de sondagem.

1.1 - SETOR SERRA DE PINGADEIRA - Não foram feitos perfis
detalhados, por tratar-se de fácies bastante semelhante ao da Serra Branca e também
por existir pequena distância entre ambos.

1.2 - SETOR SERRA BRANCA - Foram feitos 2 perfis geológicos com base
topográfica, na escala 1:400.

PERFIL PG-4 - O estudo do perfil permitiu caracterizar três tipos distintos de
metaconglomerados:

a) metaconglomerados com seixos grandes, ocorrendo intercalações de poucos
seixos de tamanho pequeno e matriz escassa;

b) metaconglomerado sem qualquer seleção dos seixos; e
c) metaconglomerado constituído de seixos pequenos, formando camadas ou

lentes delgadas.
Quanto à espessura das camadas ou lentes, pode-se observar que há uma

tendência de serem mais espessas na base e mais delgadas no topo.
Relativamente à forma, as camadas conglomeráticas são descontínuas, apresen-

tando-se cuneiformes e lenticulares.
O quartzito em toda a seqüência observada, sofre variações com respeito a cor,

compactação, presença ou ausência de seixos e estratificaçâo cruzada.
Do mesmo modo que o metaconglomerado, o quartzito apresenta suas camadas

em forma de cunhas e lentes, a partir aproximadamente da parte média da Formação
Serra do Córrego.

Constatou-se três falhas, sendo uma no flanco oeste limitando a Formação Serra
do Córrego com o embasamento cristalino, outra nas proximidades do topo da Serra e
a terceira no flanco leste, onde se encaixa o Rio do Ouro.

Tanto no quartzito como no metaconglomerado, foram observadas microfalhas,
sendo estas visíveis, devido ao deslocamento de veios de quartzo ou de pequenos leitos
conglomeráticos.

Parece ocorrer uma relação inversa entre o quartzito e o metaconglomerado
quanto à espessura; o quartzito tende a apresentar maior espessura da base para o topo
e o metaconglomerado do topo para a base.

Morfologicamente o metaconglomerado tende a formar escarpas abruptas, cue
seguem o mergulho das camadas do mesmo.

Em superfície não se observa diferença entre valores radiométricos do
metaconglomerado e quartzito.

PERFIL PG-5 - Confeccionou-se o perfil PG-5 paralelo e distando 700 metros
do perfil PG-4, com a finalidade de correlação.

Iniciando-se as observações no perfil de leste para oeste, encontra-se afloramento
de rocha básica no leito do Rio do Ouro. Uma forte escarpa de quartzito bastante
silicifiçado, sugeriu a presença de uma falha de úreção N 8o W e mergulho 62° SW,
coincidindo com o limite superior da Formação Serra do Córrego.

A estratificaçâo cruzada no quartzito, aparece desde o topo até a parte que
corresponde provavelmente ao meio estratigráfico da Formação Serra do Córrego,
sendo mais acentuada na parte superior.

As camadas conglomeráticas superiores são delgadas e constituídas de seixos
pequenos. Poucos metros abaixo tem-se camadas de metaconglomerados, exploradas
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por garimpeiros e elas são formadas de seixos pequenos, com matriz ferruginosa, sendo
encontrados também alguns seixos de material muito fino, cor creme e bastante friável.

Descendo estratigraficamente, aflora um quartzito laminado, de granuíação fina,
amareio-crc-me, rico em grãos de quartzo e mica. Em seqüência, tem-se conglomerado
bastante silicificado, com grãos justapostos, sendo alguns seixos estriados. Nota-se, que
a espessura dos metaconglomerados tende a aumentar do topo para a base, sendo que
os seixos atingem o maior diâmetro em afloramentos no topo da Serra, a partir de
onde, o mergulho das camadas parece diminuir no sentido leste para oeste.

Uma silicificação muito intensa foi verificada tanto no quartzito como no
metaconglomerado, após a cama.!a conglomerate de seixos maiores.

Não foi constatada a presença de piríta em todos os afloramentos ao longo do
perfil.

Em toda a seqüência litológica foi verificada a existência de microfalhas.
Quanto à morfologia, as escarpas se formam de preferência nos metaconglo-

merados, ocorrendo algumas no quartzito devido ao diaclasamento ou silicificação.
O flanço oeste da Serra Branca é limitado por falha, possivelmente vertical;

existe uma forte cobertura impedindo uma observação precisa.
Correlação dos Perfis PG-4 e PG-5 - Após a confecção dos perfis PG-4 e PG-5.

foi possível estabelecer uma correlação litológica, tectônica e morfológica entre ambos.
Para maior facilidade de fixação dos fatos, foram separadas as partes comuns e

antagônicas da correlação:

Características Comuns
a) Valores radiométricos idênticos;
b) Garimpos no flanco leste localizados em camadas próximas do topo da

Formação Serra do Córrego.
c) Camadas cuneiformes e lenticulares;
d) Direção e mergulhos semelhantes das camadas ou lentes;
e) Espessuras dos metaconglomerados aumentam do topo para a base;
f) Ausência de pirita ao longo dos dois perfis;
g) Variações de cor e granuíação da matriz do metaconglomerado;
h) Falhamentos nos flancos leste e oeste; e
i) Aspecto morfológico semelhante.
Características Antagônicas
a) Camadas conglomeráticas, trabalhadas por garimpeiros no flanco leste do

PG-5, tem alguns seixos de granuíação fina, cor creme e friável;
b) Garimpos mais intensos no flanco oeste do PG-4;
c) Presença de quartzito laminado, cor amarelo-creme e micaceo no PG-5;
d) Grande espessura silicificada no flanco oeste do PG-5;
e) Presença de alguns seixos estriados no PG-5;
f) Diâmetros máximos dos seixos no PG-4;
g) Ausência de quatro camadas ou lentes de conglomerados no topo da

Formação Serra do Córrego no PG-5;
h) Estratificação cruzada mais interna no PG-4;
i) Quartzito mais cisalhado no flanco oeste do PG-5;
j) No PG-5 não há indício de falha no topo da Serra; e
k) Afloramento de rocha básica no PG-5.
1.3 - SETOR MORRO DO CRUZEIRO - Não foram feitos perfis pelos mesmos

motivos mencionados no item 1.1.
1.4-SETOR MORRO DA VIÚVA - Também não foram efetuados perfis

geológicos pelos motivos do item 1.1.
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1.5-SETOR SERRA DO CÓRREGO - Foram aproveitados os perfis deta-
lhados da superfície da Mina de Ouro Canavieira, feitos pelo Geólogo da Empresa,
totalizando 11 perfis, na escala 1:400.

1.6 -SETOR MORRO DO VENTO - Foram feitos dois (2) perfis detalhados,
com base topográfica para caracterização dos diversos tipos de metaconglomerados.

2 — Perfis Radiométricos

Dentro de toda área mapeada pela Escola de Geologia da Bahia, foram feitos
uma infinicade de perfis e caminhamentos radiométricos. Principalmente, na área dos
afloramentos da Formação Serra do Córrego, onde ocorrem os metaconglomerados
auriuraníferos.

Por tratar-se de um trabalho de compilação suscinta, não mencionaremos os
detalhes dos perfis radiométricos.

Verificações laterais, atingindo a Serra do Tombador na parte oeste e a leste o
cristalino, foram também objete; de reconhecimento radiométrico, com a finalidade
de se determinar uma possível correlação genética dos minerais de urânio (uraninitae
torbernita).

3 — Perfis Topográficos

Utilizamos o auxílio de um topógrafo profissional na confecção de 4 perfis
situados no Morro do Vento, por ser mais rápido e econômico.

Anteriormente, a Equipe se encarregou de efetuar este tipo de trabalho, tendo
sido realizados 2 (dois) perfis na Serra Branca (PG-4 e PG-5).

Foram feitas linhas de base superficiais para localização dos perfis radiométricos
e das amostras. Dentro da Mina Canavieira, foi necessário estabelecer uma linha de base
topográfica para a implantação de malhas sistemáticas do teto e frentes de trabalho.

IV - LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO

1 - Método de Trabalho

1.1 - SUPERFÍCIE - Os caminhamentos radiométricos preliminares, foram
realizados com auxílio de cintilômetros tipo VILBERT LOURMAT, para observar os
possíveis contrastes das leituras (anomalias). Para o levantamento radiométrico
propriamente dito, utilizou-se gamãmetros GMT, por serem mais resistentes e
recomendáveis para o trabalho no interior de minas.

Dentro de cada setor, faziam-se perfis radiométricos, perpendiculares às direções
das camadas ou lentes, com o objetivo de determinar a existência de variações de
radioatividade nas diferentes rochas ou no mesmo tipo de rocha. Em seguida
efetuavam-se levantamentos de todos os garimpos, marcando com tinta ou giz as
maiores leituras radiométricas encontradas. Estes locais, posteriormente eram utili-
zados para retirada de amostras. Os garimpos formam duas faixas aproximadamente
paralelas longitudinalmente em relação à Serra de Jacobina. Quando observava-se
qualquer informação interessante entre duas faixas de garimpos, faziam-se malhas de
50 por 100 metros, tomando-se por base a principal faixa de exploração dos
garimpeiros.
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A localização das leituras radtométricas das amostras e garimpes, eram amarradas
por uma linha de base, feita com auxílio de teodolito, procurando naturalmente, uma
posição mais conveniente dentro de cada setor.

1.2 - M I N A DE OURO DE CANAVIEIRA - No interior da m na. procedeu-se o
levantamento radiométrico das frentes de trabalho e teto, coleta sistemática de
amostras e perfis radíométricos (gamaperfilagem) dos furos de sondagem.

0 levantamento radiométrico das frentes de trabalho, constou de medidas de
metro em metro, envolvendo leituras no teto, topo, meio e base das mesmas. 0
operador ficava na posição normal às frentes de trabalho. Depois destas leituras com o
gamâmetro GMT, eram verificadas e anotadas as espessuras das frentes, para cada
conjunto de medidas radiométricas Quando as frentes de trabalho apresentavam o teto
muito elevado, não permitindo sua leitura, fazia-se esta, a uma altura avaliada em 2
metros.

As medidas das espessuras dos conjuntos de leituras udíométricas, foram
transferidas para um mapa do interior da mina de escala 1:100, rebatendo-se em
verdadeira grandeza as mesmas, para o plano do mapa. Em seguida plotavam-se os
valores provenientes das leituras do gamâmetro e traçavam-se as curvas isoradiomé-
tricas, adotando-se, o mesmo método empregado nas interpretações das malhas
regulares em superfície.

Para o teto, estabeleceu-se uma linha de base, feita a teodolito e amarrada em
pontos topográficos conhecidos no interior da mina. A partir desta linha, elaborou-se o
plano contador.com malha de 5 metros.

As leituras foram feitas com um dispositivo, constituído de um tubo "GEIGER"
protegido por cilindro metálico, possuindo uma pequena grade voltada para os pontos
a serem objetos de leituras. O dispositivo fica ligade por um longo fio ao gamâmetro,
na tomada correspondente à sonda e a chave (botão) voltada para a ligação "sonda".

Foi efetuada a aferição do dispositivo e cálculo do coeficiente de multiplicação
para leituras correspondentes ao gamâmetro. Para tanto, colocou-se o gamâmetro sobre
um recipiente contendo areia monazítica (tribunal) e anotou-se o valor indicado. Com
dispositivo colocado em mesma posição que o gamâmetro e adaptado a este CG.TIO

descrito anteriormente obteve-se um valor qut relacionado ao anterior, forneceu o
coeficiente gamámetro/dispositivo igual a 113.

No interior da mina, foi efetuada uma série de leituras, que confirmou o
coeficiente calculado.

Para realização dos perfis radiométricos dos furos de sondagem, foi empregada
uma sonda auto-alimentada, adaptada na extremidade de um tubo plástico bom
resistente de 70 metros, ligada por um fio ao gamâmetro através do conector sonda, a
chave (botão) voltada para a ligação "sonda-alimentada" e um fone ligado ao
"conector saída de impulsos", que permitia verificar o funcionamento satisfatório da
sonda e acompanhar as variações dos choques detectados. A sonda é auto-alimentada,
com 22 milímetros de diâmetro, marca BELLIN, utilizando cinco pilhas de mercúrio
tipo MALLORY RM-1H, dispostas em série na ogiva da sonda, fornecendo alimentação
primária, num total de 6,5 volts. A sonda é constituída de uma fonte de alta tensão a
transistor, tendo tal fonte a finalidade de polarizar o tubo detector do sistema.

A determinação do coeficiente de correção (multiplicação) para a sonda, foi
efetuada nos laboratórios do DEM, sendo 14 o seu valor.

Os furos de sondagem dentro da mina, têm direções horizontais, verticais para
baixo e para cima. Em conseqüência destes fatos, foi necessário adaptar-se um tubo
plástico resistente para a realização da tarefa.

0 método de trabalho empregado foi : introdução do tubo plástico até o final do
furo, depois retirada de 50 em 50 centímetros, medidos a partir da boca do furo e
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fazendo-se então as respectivas leituras. Quando era encontrado um valor anômalo,
detalhava-se as leituras de 10 em 10 centímetros.

Utilizando-se o mesmo método empregado na Mina de Ouro de Canavieira,
levantou-se toda a antiga Mina do Liberino. A mino foi abandonada pelos fracos
resultados na extração do ouro. Situa-se poucos metros acima da Mina de Canavieira
(metaconglomerado Piritoso) e serve atualmente como um bom respiradouro ou janela

2 - Resultados Obtidos

2.1 — SUPERFÍCIE - Os valoras radiométricos foram de um modo geral baixos.
Contudo, o valor máximo da região estudada, foi encontrado em superfície,
situando-se no Morro do Vento e com 1.500 choques po; segundo (gamámetro GMT).

As leituras radiométricas efetuadas através das Formações da Série Jacobina, nos
propiciaram determinar a radiação de fundo (background) de cada uma delas e de
acordo com os dados obtidos, escolher quais seriam as áreas mais suscetíveis de
mineralização uranífera.

Procuramos vasculhar a Formação Serra do Córrego, fazendo perfis topográficos,
radiométricos e geológicos, levantamento dos garimpos e caminhanientos radiomé-
tricos.

Geralmente, os maiores valores radiométricos recaíram em camadas ou lentes
irregulares de metaconglomerados ricos em pirita e ouro.

Alguns pontos anômalos, não corresponderam aos resultados das análises em
equivalentes de U3O8 , mas os valores radiométricos mais baixos, sempre foram
coerentes.

2.2 - MINA DE OURO DE CANAVIEIRA

2.2.1. LEVANTAMENTO DAS FRENTES DE TRABALHO - Os valores obti-
dos indicaram para a parte leste da mina, uma concentração heterogênea de difícil
previsão, no sentido de observar uma zona ou alinhamento preferencial. Tal previsão
seria conseqüência da falta de informações, uma vez, que existem colunas de
sustentação do próprio minério (damas) e colunas artificiais dos resíduos (aterros). Na
parte oeste ocorre o oposto, havendo aí informações suficientes para conclusões mais
seguras. Uma zona alinhada na direção aproximada N-S, congrega os maiores valores
detectados, parecendo ser limitada por duas falhas, também de direções N—S. Na zona
das falhas propriamente dita, os valores são baixos, encontrando-se entretanto,
isoladamente, os maiores valores radiométricos de toda mina.

O metaconglomerado rico em pirita, apresenta-se com valores significativos,
sem atingir contudo, os máximos verificados isoladamente nas falhas.

Ao contrário do que se esperava, os valores radiométricos diminuíram a medida
que a profundidade da mina aumentava. Podemos pensar nas seguintes hipóteses:

a) Os trabalhos de extração da mina, não acompanharam a camada ou lente de
metaconglomerado auriuranffero;

b) Desaparecimento de camada ou lente de metaconglomerado; e
c) Simplesmente porque o teor de urânio foi diminuindo com a profundidade.
2.2.2 - LEVANTAMENTO DO TETO DA MINA DE CANAVIEIRA - Os

valores radiométricos encontrados foram baixos, principalmente se relacionarmos
àqueles encontrados nas frentes de trabalho. O maior valor anotado foi 240 choques
por segundo, localizado na concentração de valores altos, situada no sentido NW-SE.
A leste, no mesmo sentido, os valores são fraquíssimos.
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O sistema de falhamento N-S, quase vertical, mergulhando para E, parece não
ter nenhuma influência no controle da concentração de valores radiométricos altos.

Parece que a exploração efetuada na Mina de Canavieira, acompanhou muito
bem as camadas ou lentes de metaconglomerado auriuranífero, uma vez que os
resultados do levantamento do teto, foram praticamente estéreis para urânio.

V-SONDAGEM

1 - Sondagem Efetuada pela CNEN

Estabeleceu-se uma campanha de sondagem preliminar, com objetivo de
determinar possíveis níveis de mineralização uranífera e adaptar a equipe de sondagem
às condições locais.

As locações dos furos da primeira campanha, foram determinadas segundo os
perfis geológicos PG-4 e PG-5, situados na Serra Branca e cujos resultados foram
negativos.

Em virtude de falta de material de revestimento para os furos SB-Si e SB-S2, que
partiam da rocha básica alterada, iniciou-se o furo SB-S, que apresentava-se em
melhores condições. A finalidade do furo SB-S3 era atingir as primeiras lentes ou
camadas de metaconglomerado na profundidade de 25 metros. As características para
o furo eram: inclinação: 30°oeste para baixo; direção: leste-oeste.

Foram utilizadas coroas de diamante com diâmetro EX, montada em sonda
LONGYEAR (porta).

Gastou-se na instalação e perfuração 8 dias.
Foram perfurados 9,90 metros, consumindo-se 10 coroas, o que fornece uma

média aproximada de 1 coroa para cada metro. A recuperação de testemunhos foi
aproximada de 100%.

1.1 - FUROS COM MARTELO "COBRA" - Utilizou-se o martelo "COBRA"
em pontos mais interessantes da superfície, procurando verificar o comportamento dos
valores radiométricos, na zona situada além da área sujeita ao forte intemperismo.

Para as leituras radiométricas, empregou-se uma pequena sonda, constando de
um tubo "GEIGER" convenientemente protegido, adaptável ao gamâmetro por um
fio. Efetuou-se 8 furos, sendo 3 de 1,50 metros e 5 de 0,70 metros. As leituras for?m
realizadas de 10 em 10 centímetros.

Os resultados obtidos indicaram que nas zonas fraturadas, o valor radiométrico
não aumenta em profundidade e em zonas de camadas contínuas, o valor aumenta
nas camadas conglomeráticas piritosas e permanece constante naquelas sem ou com
pouca pirita.

2 — Sondagem Efetuada pela Mina de Ouro de Canavieira

A direção da Mina de Canavieira sempre que necessário, contratava uma
companhia de sondagem para suas campanhas. Os testemunhos geralmente são
conservados por pouco tempo, pois as zonas com enriquecimento de ouro, são
retiradas para análises de laboratório, restando praticamente a parte estéril, que não
propicia uma seqüência interessante de dados.

Os furos de sondagem existentes na mina, estão muitas vezes obstruídos, motivo
este, que impediu a efetivação dos perfis radiométricos (gamaperfilagem). Dentro da
mina foram feitos 21 perfis radiométricos e 3 em superfície.
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Os furos aproveitados no interior da mina (21 furos), propiciaram dados para a
seguinte conclusão:

- Nos furos em que se conhecia a coluna litológica, os níveis anômalos
coincidiram com as camadas ou lentes de conglomerado, conforme
mostram os gráficos dos respectivos perfis.

VI - AMOSTRAGEM

1 — Amostras de Superfície

Elaborou-se um programa de coleta de amostras dos metaconglomerados e
algumas dos qeartzitos, visando estabelecei correlações que pudessem esclarecer o
comportamento do urânio, que foi descoberto pelo geólogo MAX G. WHITE, em
1950.

O maior número das amostras foi dos metaconglomerados, principalmente
daqueles que se mostraram com valores acima da radiação do fundo (background).

2 — Amostras do Interior da Mina de Canavieira

A direção de Mina de Canavieira, na pessoa do Dr. ARMANDO DOS SANTOS
DE OLIVEIRA, nos permitiu efetuar o levantamento completo da mina.

Elaborou-se uma amostragem sistemática de 2 em 2 metros, em todas as frentes
de trabalho. Nas quadrículas 17 e 18, foram retiradas 41 amostras de metro em metro,
que foram enviadas para o Instituto de Energia Atômica de São Paulo, para
determinação dos teores de ouro, pelo método de ativação.

3 - Compilação dos Resultados das Amostras Coletadas

3.1-SUPERFÍCIE - Os valores radiométricos das 241 amostras coletadas
foram relativamente baixos. No entanto, o ponto máximo encontrado durante os
trabalhos da Equipe, registrou-se em superfície, situado no Morro do Vento, com
1.500 choque? (medido com gamâmetro GMT). O resultado da análise radiométrica foi
0,41% e U3O8 , não correspondendo com a expectativa. Podemos pensar em duas
hipóteses:

a) Amostra praticamente estéril em relação ao valor radiométrico encontrado; e
b) Emanações de radônio.
Os resultados das análises radiométricas e químicas em relação aos valores

radiométricos obtidos no campo (gamãmetros), não possibilitaram qualquer correla-
ção. Às vezes os resultados químicos apresentavam maiores, outras vezes menores e
também iguais aos resultados radiométricos.

3.2 - MINA DE CANAVIEIRA -As leituras feitas no interior da Mina de Ouro
de Canavieira e Líberino, foram mais constantes e com uma média geral bem mais alta,
levando-se em conta aquelas efetuadas em superfície.

Com auyílio do teodolito, coletou-se de metro em metro, 41 amostras das
frentes de trabalho situadas nas quadrículas 17 e 18, com a finalidade de estabelecer
qualquer relação entre:
a) Radioatividade/e U3O8

b) Radioatividade/ U3O8

c) eU 3 O 8 /U 3 O 8
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d) eU 30 8 /Ouro
e) U308 /Ouro
f) Urânio/Pirita
g) Pirita/Ouro
Os resultados obtidos foram:
a) Radioatividade/e U3O% - Os maiores valores radiométricos tendem para os
maiores resultados de análises radiométricas, mas existem alguns casos contraditórios,
não sendo pois, satisfatória a correlação.
b) Radioatividade/U 3O$ — Correlação impossível.
c) e U3OS/U3O6 - Impossível relacionar.
d) e U30s/Ouro - Não existe uma correlação, mas uma tendência de quanto maior
o teor de Au, maior o e U3O8 (resultado radiométrico).
e) UiOn/Ouro - Também não existe uma relação, contudo, há uma tendência dos
maiores teores de Au acompanharem os maiores teores de U3O8 (resultados
químicos).
f) Urânio/Pirita - Parece existir uma ligação muito íntima entre ambos, bem mais
forte que Urânio/Ouro.
g) Pirita/Ouro - Mesmo sem efetuarmos as análises dos teores de pirita nas
diferentes rochas, sabemos que há uma íntima ligação entre ambos. Os garimpeiros
tomam como ponto de partida para suas explorações, a presença de pirita e geralmente
são bem sucedidos.

VII -CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os metassedimentos da Série Jacobina são correlacionados com os da Série de
Minas, de idade Pré-cambriana.

0 trabalho básico para o desenvolvimento das pesquisas efetuadas pela Equipe
Jacobina, foi o da Escola de Geologia da Universidade da Bahia, com mapeamento
geológico na escala 1:50.000.

0 geólogo MAX G. WHITE foi o primeiro a descobrir a existência de urânio
(uraninita) nos metaconglomerados auríferos da Serra de Jaccbina (1950) e publicou
vários trabalhos sobre o assunto.

A Série Jacobina foi dividida em 4 Formações: Bananeiras, Serra do Córrego, Rio
do Ouro e Cruz das Almas.

Com o desenvolvimento das atividades da Equipe, concluímos ser improvável a
Formação Bananeira, principalmente porque seus constituintes são bem semelhantes
aos da Formação Cruz das Almas, diferindo no grau de metamorfismo.

Os levantamentos preliminares indicaram ser a Formação Serra do Córrego a
mais promissora em relação à Série Jacobina, retificando-se os trabalhos de
MAX G. WHITE e dos GORSKY.

Os metaconglomerados da Formação Serra do Córrego são irregulares, descon-
tínuos e lenticulares. Quanto à espessura das camadas ou lentes, pôde-se observar que
há uma tendência de serem mais espessas na base e mais delgadas no topo. Ocorre entre
o quartzito e o conglomerado, relativamente à espessura, uma relação inversa: o
quartzito tende a aumentarda base parao topo e ometaconglomerado, ao contrário, do
topo para a base.

Na superfície da Mina de Ouro de Canavieira, foram determinados os seguintes
tipos de metaconglomerados: Leitoso, Piritoso, Liberino, Holandês, Maneira e Nirvana.
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O metaconglomerado Piritoso forneceu iodo ouro da Mina de Canavieira. Os
outrcs rnetaconglomerados são de pequenas perspectivas para uma exploração
econômica.

Foram determinados 4 tipos de seixos diferences nos metaconglomerados:
- comum: sem qualquer característica;
- estriado: com sulcos irreyulares e bastante silicificado;

bandeado: com horizontes cinza-claro e cinza-escuro; e escuro; e
- friâvel: de granulação fina, bastante friável e de cor creme.

A matriz dos metaconylomerados é constituída de silica, às vezes com
impregnações de ferro, manganês e sericita. Dentro da matriz existem zonas com
enriquecimento de pirita, ouro e minerais de urânio {uraninita e torbernita).

A ação tectônica na região trabalhada afetou profundamente as condições
or:ginais das rochas. Várias intrusões básicas se verificaram ao longo das zonas de
fraqueza, geralmente no sentido longitudinal à direção da Serra de Jacobina e em
menor escala, no sentido transversal.

Tudo faz crer que a uraninita tem origem deposicional em "placers"; quanto à
torbernita, é de origem hidrotermal. A uraninita geralmente se encontra nos
metaconglomerados ricos em pirita, e a torbsrnita nos metaconglomerados e quartzitos,
indistintamente.

Entre as 7 correlações estabelecidas, a mais plausível se refere a Urânio/Pirite, o
que é de extrema importância para estabelecer qualquer programa futuro.

De acordo com a amostragem sistemática da Mina de Canavieira, estabelecemos o
teor médio geral de urânio em 100 gramas por toneladas de minério, que está dentro
de uma boa faixa de segurança. A exploração de 30.000 toneladas anuais de minério,
não satisfaz a viabilidade de aproveitamento do subproduto uranífero. Seria necessário
um aumento de produção da mina, cerca de 30 vezes, para uma tomada de posição por
parte da CNEN, bem como uma grande reserva de minério auriuranífero, no mínimo
com as mesmas características da Mina de Canavieira. Com os dados atuais a CNEN
poderia retornar às pesquisas na região de Jacobina, somente no caso de suma
necessidade, visto que existem várias áreas mais promissoras e com maiores facilidades
na prospecção.

No caso de retomada das pesquisas de Jacobina, poder-se-ia com base nos
trabalhos já realizados pela CNEN, através do DEM, estabelecer um programa básico,
que poderia ter as seguintes fases:

1) Perfis topográficos, radiométricos e geológicos da Formação Serra do Córrego
ou nas áreas onde existam metaconglomerados.

2) Locações de furos para campanhas de sondagens.
3) Contratar uma empresa especialuatJa para efetivação das campanhas de

sondagens (através da CPRM).
4) Amostragem convenientemente representativa.
Paralelamente às atividades de retomada dos trabalhos, a CNEN teria que pensar

nos seguintes aspectos:
1) Fornecer as condições financeiras para ampliação da empresa ou empresas que

exploram a região.
2) A própria CNEN através da CBTN, explorar o ouro e conseqüentemente o

urânio como subproduto.
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