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APRESENTAÇÃO

O imenso acervo de informações geológicas acumuladas em dezessete anos de

pesquisas, no processo de localizar jazidas de urânio, está sendo divulgado nesta série

de trabalhos técnicos que se inicia com a presente publicação.

A Presidência da COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR autorizou

a Diretoria Executiva da Área Mineral a realizar uma seleção dessas informações,

contidas em relatórios inéditos, na certeza de que sua divulgação beneficiará, de uma

forma direta ou indireta, o desenvolvimento do setor mineral, ainda incipiente no

panorama geral do desenvolvimento brasileiro.

Compreende a CNEN que a divulgação desses relatórios, sobretudo das

informações geológicas neles contidas, interpretadas à luz dos modernos

conhecimentos da geologia, é de tal importância que não poderiam ficar confinados

aos seus arquivos. O conjunto dssses dados constitui um acervo inestimáve1, utilíssimo

para atividades de prospecção de outros bens econômicos minerais, além dos nucleares.

Rio, Setembro de 1974
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INTRODUÇÃO

As atividades sistemáticas de investigações, visando à localização de jazidas de
urânio, imciaramse no Brasil em 1972, sob a égide do Conselho Nacional de Pesquisas.

Criada a Comissão Nacional de Energia Nuclear, prosseguiram as explorações e
prospecções de urânio, num ritmo crescente, porém, com reduzidas disponibilidades
financeiras. Em 1970, com a destmação de 1 % do Imposto Único sobre Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos para a prospecçãu de urânio, a verba disponi'vel
qi:adnplicou, demairandose uma fase intensa de traba'ho.

A fase preliminar, de 1952 a 1970, poder-se-ia chamar de "fase preparatória",
pois, foi durante estes anos que se fizeram as primeiras investigações sistemáticas,
incluindo levantamentos radiométricos, aerocintilométricos, aerogamaespectrométricos,
geoquímicos e geológicos, oara urânio, além do estabelecimento de uma metodologia
de trabalho e do preparo de geólogos especializados.

Esta fase iniciou se com o desenvolvimento de um programa conjunto de
cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos, conhecido como o
PCCRRUB - Programa Conjunto de Cooperação para o Reconhecimento dos Recursos
de Urânio no Brasil.

O resultado desses trabalhos está relatado na presente publicação que inicia a
Série de Boletins da Área Mineral da CNEN. É de autoria dos geólogos Max G. White e
Charles T. Pierson, os mais atuantes participantes desse programa.

Segue-se, nesta Série, o relatório de André Gerster, chefe da Missão Francesa do
Commissariat à 1'Energie Atorruque, que relata os trabalhos realizados de 1961 a 1966,
na "fase francesa" que se seguiu à "fase americana". Seguem-se relatórios de atividades
de 1966 a 1974.

A divulgação desses dados, além de representarem um registro histórico das
atividades da CNEN na área mineral, colocam à disposição do público informações
geológicas diversas e úteis, sobretudo ao melhor conhecimento geológico de nosso
território.

A Diretoria Executiva da Área Mineral está certa de que, através dessa
divulgação, modesta, porém de valiosa substância, presta um serviço ao
desenvolvimento mineral brasileiro.

Diretor Executivo da Área Mineral



RESUMO

Este relatório inclui descrições sucintas da geologia das localidades onde foram
detectadas anomalias radioativas. Não nos preocupou citar todos os locais onde não
foram identificadas anomalias, a não ser os principais distritos ou localidades minerais.

As quatro áreas principais onde possíveis depósitos uraníferos significantes
foram descobertos são:

1. Rochas sedimento:es da Bacia de Tucano, na parte centro-leste do Estado
da Bahia.

2. Rochas alcalinas zirconíferas da Chaminé de Poços de Caldas, no Estado de
Minas Gerais.

3. Conglomerados auríferos da Serra de Jacobina, na parte central do Estado
da Bahia.

4. Carvões do sul do Brasil, particularmente na área de Cambuí-Figueira,
pertencente ao campo carbonífero do Rio do Peixe, no norte do Estado do
Paraná.

As duas principais áreas descobertas onde o tório e terras raras estão associados
são: Morro do Ferro, em Poços de Caldas, e na confluência dos Rios Ribeira e
Itapirapuã, na fronteira São Paulo-Paraná.

Investigações de.alhadas nas regiões onde foram encontrados minerüis radio-
ativos poderão revelar depósitos significativos, mas há necessidade de estudos geoló-
gicos específicos através de uma adequada programação e planejamento. Tais estudos
devem levar em consideração fatores como: tipo do depósito, ambiente geológico, de
intemperiíação ou laterização das rochas encaixantes.



ABSTRACT

This summary report of radioactive minerals investigations in Brazil includes
brief descriptions of the geologic setting of those localities where anomalous radio-
activity was detected. No attempt has been made to report all places where no
radioactivity was detected, other than the principal minera! districts or localities. The
four principal areas where possibly significant uranium deposits were discovered fire:
1) the sedimentary rocks of the Tucano Basin in the east-central portion of the State
of Bahia; 2) in association with the zirconium ores in the alkaline rocks of Poços de
Caldas Plateau in the State of Minas Gerais; 3) with the gold-bearing conglom rate;, of
;he Serra de Jacobma in the central part of the State of Bahia; and 4) in tne coa! of
southern Brazil, particularly in the Cambuí—Figueira area of the Rio do Peixe coal
field in northern Paraná State. The two principal localities where thorium and
associated rare earths were discovered, are Morro do Ferro in the Poços de Ccldas
Plateau in the State of Minas Gerais, and near the junction of the Ribeira and
Itapirapuã Rivers on the São Paulo-Paraná border.

Further investigation of the localities where radioactive minerals were discovered
may reveal significant deposits, but adequate geological studies based on appi npnate
programming and planning will have to be undertaken based in part on such factors as
type of deposit, geological environment, and state of rock weathering or laterization of
the enclosing rock of each deposit.
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INTRODUÇÃO

Investigações para localização de depósitos radioativos no Brasil foram levadas a
efeito pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, de agosto de 1952 a dezembro de
1960. Este trabalho foi feito sob a égide da Comissão de Energia Atômica dos Estados
Unidos em colaboração com o Conselho Nacional de Pesquisas de agosto de 1952 a
outubro de 1956, e com a Comissão Nacional de Energia Nuclear de outubro de 1956
a dezembro de 1960. Até agosto de 1955, as investigações foram realizadas por um
acordo informal entre o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o Departamento
de Estado dos Estados Unidos; após essa data, as operações tiveram um acordo formal
entre os dois países. O trabalho foi executado por um grupo de americanos e
brasileiros.

O Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM). no Rio de Janeiro e
nos seus Distritos em vários Estados, forneceu apoio de laboratório e facilidades de
campo durante as pesquisas. Os professores Elysiário Távora Filho e Alberto Ribeiro
Lamego, ambos do DNPM, chefiaram sucessivamente o grupo brasileiro. Raymond R.
Beard, representante latino-americano da Divisão de Matérias-Primas da Comissão de
Energia Atômica dos Estados Unidos, serviu de elemento de ligação entre o projeto e
aquela organização, de agosto de 1955 até a sua conclusão.

Durante os 8 anos de duração das pesquisas no Brasil, a maioria dos distritos
mineiros e inúmeras localidades minerais foram testadas para radioatividade. Cerca de
70 relatórios foram preparados, condensando estudos de campo e laboratório, e
apresentados como relatórios oficiais a ambos os países. Tais relatórios foram
numerados na série intitulada "Investigations of Uranium in Brazil Report" (IUBR).

Os geólogos do Serviço Geológico dos Estados Unidos que serviram no mínimo 2
anos, no projeto foram: Max G. White, Gene E. Tolbert, Helmuth Wedow, John J.
Matzko, Charles T. Pierson s Donald D. Haynes. Trabalhando não mais do que poucas
semanas em instalações de equipamentos especiais e instruções sobre técnicas especia-
izadas, aqui estiveram Mary H. Fletcher, William W. Vaughn e Kiguma J. Murata, do
•erviço Geológico dos Estados Unidos e John W. Gabelman da Comissão de Energia
\tomica do mesmo país.

Os serviços de laboratório feitos pelo USGS nos Estados Unidos incluíram
análises utilizando raio-X por Betsy Levine e análises espectrográficas semiquantitativas
por Katherine V. Hazel.

Os técnicos brasileiros que serviram durante vários anos ao projeto foram: José
Manescal Campos (chefe de campo do grupo brasileiro), Helem Bessa o Luiz Zingoni
Sobrinho, engenheiros de minas; Antônio C. Seara, Henry Mau, Evaristo Ribeiro Filho,
José Aloisio Paione, Décio Rufino de Oliveira, Enio de Miranda, Maria do Socorro,
Diana Mussa, Vinicio de Albuquerque e José Amaury Araújo, como geólogos; Carlos
Pires Ferreira, Osvaldo Erichsen de Oliveira, Alceu Silva, Amoldo Sobanski e Marcelo
V. de Queiroz, químicos; Mario Donato Amoroso Anastácio, Geraldo Pedroso e Sergio
de Almeida, especialistas em eletrônica; Maria Helena Falabella e Augusto Batista,
nineralogistas de raios-X; Laudenir Furtado, Augusto de Souza, Arnaldo Girotto,
Alcyr Ferrari, Luis Carlos Furtado, Francisco Teodoro, auxiliaresde campo; E. Gorsky
e V. Gorsky, petrólogos. Llewellyn I. Price, paleontólogo de vertebrados do DNPM, fez
diversas viagens de cooperação.



Técnicos da PETROBRÁS dos ebctitórios do Rio de janeiro e de outros Estados
forneceram informações inéditas, estudos dos furos e acesso aos testemunhos de
sondagem. Uma lancha a motor foi cedida pela PE1ROBRÁS para trabalhos de
reconhecimento na área de Manaus.

BRASIL NORTE

Estados do Amazonas e Pará

Pouco trabalho foi feito em 1960, por Pierson, Matzko, Araújo e Paione na bacia
sedimentar da Amazônia, nos Estados do Amazonas e Pará. A radioatividade detectada
foi mínima, com valores de 2 a 3 vezes o "background" nos folhelhos devonianos da
formação Curuá e nos arenitos da formação terciária Alter do Chão. Informações
referentes a ligeiras anomalias radioativas destas formações foram obtidas verbalmente
com os geólogos da PETROBRÁS em Belém e verificando-se os registros da perfilagem
gama dos furos da PETROBRÁS, na parte sudoeste da Bacia Amazônica. É interes-
sante a provável correlação da Formação Curuá com a Formação Longa da bacia
sedimentar Piauí—Maranhão, onde foi encontrada radioatividade no folhelho fosfático.

Uma amostra de água muito sulfurosa de um poço da PETROBRÁS perto de
Manaus acusou 2,6 ppb de urânio; outra amostra do mesmo poço contendo fracos
indícios de óleo deu 2,0 ppb. Amostras de água de rio de dois lugares do Rio Negro
deram uma média de 1,2 ppb de urânio.

Devido à radioatividade encontrada nas castanhas-do-Pará, foram feitas 3
amostragens nas docas de Belém. Provavelmente os carregamentos se originavam da
região de Abupari, no Rio Purus, Estado do Amazonas; da região do Rio Vermelho,
Estado do Pará e da região de Belém. A porcentagem equivalente de UaO8 nas cinzas
das cascas para as 3 amostras variou de 0,01 a 0,19%; nas cinzas da polpa, entre 0,017
e 0,018% equivalente em U3O8 ; os teores das castanhas do Rio Purus e Rio Vermelho
foram respectivamente 4,36 e 5,10 ppm.

Estados do Maranhão, Piauí e Oeste do Ceará

Reconhecimentos feitos nos Estados do Maranhão, Piauí e oeste do Ceará por
Matzko em 1958, Oliveira em 1959 e Pierson, Matzko, Araújo e Paione em 1960,
revelaram a presença de fraca radioatividade nos conglomerados basais da Formação
Serra Grande, de idade Eo-Devoniana (J.J. Matzko, D.D. Haynes e D.R. de Oliveira,
comunicação escrita, 1959); no folhelho fosfático da Formação Longa do Devoniano
Superior (J.J. Matzko, comunicação escrita, 1950); no folhelho fosfático da Formação
Piauí do Carbonífero Superior e no folhelhos fossilíferosda Formação Pedra-de-Fogo,
de idade Permiana.

O teor máximo de urânio observado em amostras de água tomadas com grande
espaçamento foi 7,9 ppb. Fraca radioatividade foi detectada nos conglomerados basais
da Formação Serra Grande na borda leste da bacia sedimentar Piauí-Maranhão,
próximo à cidade de tpu, Ceará. Esta radioatividade foi explicada pela presença de
pequenas quantidades de monazita, provavelmente originadas pelo intemperismo e
erosão de granitos pré-cambrianos subjacentes. Os folhelhos fosfáticos da Formação
Longa deram teores da ordem de 0,01% de U3O8 em amostras provenientes de duas
localidades distanciadas d r 250 km, ao longo da direção da formação; ambas estão
localizadas 5 km a NE de Campo Maior e 50 km a W de Oeíras. As rochas dessa



formação podem ser favoráveis à concentração de urânio. O folhelho multicor da
Formação Piauí, próximo a Natal (Piauí), contém 0,03% de U3O8.

Uma intercalação de folhelhos verdes e avermelhados da Formação Pedra-de-
Fogo revelou radioatividade 10 vezes maior que a radiação de fundo nas cercanias de
Pastos Bons, Maranhão. A área fora investigada porque se tinha informações prévias
que material coprolítico da rresma região continha 0,017% de U3O8. Os resultados de
análises de 11 amostras de água, coletadas em vários rios e poços da porção central da
bacia, mostrou que somente 3 continham mais que 2,0 ppb de urânio. O maior valor.
7,9 ppb, foi encontrado em águas de rios a 2,5 km ao sul de Natal (Piauí) que drenam
a Formação Poti, de idade Carbonífero Superior. Águas do Riacho Coatis, que drena a
Formação Pedrade-Fogo, 23 krr> ao sul de São Domingos, Maranhão, revelaram
2,6 ppb de urânio; 2,4 ppb foi encontrado em amostras de água de um poço da
PETROBRÁS em Carolina, Maranhão; este poço corta a Formação Pedrade-Fogo.

Estado do Ceará

Próximo a Pacajus, cerca de 65 km ao sul de Fortaleza, no Estado do Ceara, foi
detectada radioatividade associada a depósitos de manganês (Pierson, Araújo e Matzko,
1959). Esta radioatividade foi atribuída à monazita encontrada em pequenas quanti-
dades em estreitos veios pegmatíticos no gnaisse pré-cambriano

Análises de seis amostras de material pegmatítico uranífero de Jucá, município
de Itapiúna, acusaram valores até 0,84% de U3O8.

Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba

Em fins de 1954 a LASA, firma brasileira especializada em trabalhos aerofoto-
gramétricos e geofísicos, fez algumas experiências com aerocintilometria na parte
central da Paraíba e Rio Grande do Norte, durante a execução de um contrato com o
governo brasileiro para fotografias aéreas do Planalto da Borborema. Foram feitos 7
(sete) vôos ao acaso, com pouco controle de terra; a compilação dos registros radio-
métricos indicou a presença de 54 anomalias nas várias linhas de vôo. Uma investigação
posterior na maioria destas anomalias, pelos técnicos do projeto, mostrou que a
radioatividade é devida à presença do mineral monazita, acessório das rochas graní-
ticas.

Algumas concentrações de monazita em "placers" foram encontradas no Rio
Grande do Norte; em março de 1955, Max G. White e G.E. Tolbert Max G.White,
comunicação escrita, 1955), investigaram um dos "placers" onde tentava-se minerar a
monazita bruta; essa tentativa entretanto, mostrou-se antieconômica devido ao
pequeno volume de material com teor comercial. Cortes transversais nestes "placers"
não revelaram nenhum q'ie contivesse quantidades economicamente aproveitáveis, com
teor de 1% em monazita.

A maior parte da radioatividade na região é devida à presença do mineral alanita
e ao elemento tório da monazita. A fonte de grande parte da monazita de granulação
grosseira e da alanita são os pegmatitos homogêneos encontrados na região cortando
rochas pré-cambrianas. Nenhuma radioatividade foi detectada na região a não ser
aquela originária de alguns poucos minerais de pegmatito, comuns na área.

Foram feitas análises em amostras de columbita e tantalita obtidas em diversas
companhias produtoras ou compradoras daqueles minerais. Na columbita foi encon-
trado 0,18% e ^ 0 » e na tantalita 0,10% e U3O8 , ambas originárias de pegmatitos do
Rio Grande do Norte.



Amostras de uma rocha rica em epídoto da zora de tactitos que contém
scheelita no nível principal da mina de tungstênio de Brejuí, em Currais Novos, RIM,
contém 0,013% eUjO s . O mineral responsável pela radioatividade não foi
identificado.

Estado de Pernambuco

A 5 km ao norte do porto de Recife, próximo à área suburbana de Olinda,
localiza-se um depósito de fosfato marinho.

As análises feitas em várias amostias do minério fosfatado já beneficiado,
indicam um provável teor médio de 0,02% U3Os. Comumenie, algumas amostras
individuais podem apresentar valores da ordem de 0,03% UjO^; o máximo teor
encontrado foi de 0,036%. O fosfato se localiza na base de um calcário argiloso,
cinzento, do Cretáceo Inferior.

Após uma rápida investigação da radioatividade associada à fosforita (M.G.
White, 1958-a e 1958-b), um programa de prospecção foi delineado para os técnicos do
Governo Brasileiro e proprietários do depósito, no qual a radioatividade poderia ser
utilizada como guia para conduzir á descoberta de outros depósitos de fosfato.

Placers de Praia — Muitas praias de Pernambuco, ao norte ou sul de Recife,
contém quantidades dispersas de areias pretas com monazita. Um depósito notável é a
praia de GaiL»u, logo ao none do Cabo de Santo Agostinho, onde as camadas com
minerais pesados foram consolidadas por cimento calcário dando um arenito preto.
Este pode ser facilmente lavrado com ferramentas de mão. Estas camadas de arenito
constituem os recifes que comumente se formam na costa nordeste do Brasil.

Estados de Alagoas e Sergipe

Reconhecimentos em 1960 nos Estadus de Alagoas (J.J. Matzko e Décio R. de
Oliveira, comunicação escrita, 1960) e Sergipe por C.T. Pierson, J.W. Gabelman e A.
Sobanski (Gabelman, 1964) descobriram algumas poucas e fracas anomalias radioativas
em brechas de falha contendo pirita, na margem norte do Rio das Pedras, ao sul de
Itabaiana, Sergipe, as quais mostraram raioatividade 12 vezes maior do que a radiação
de fundo, mas seu conteúdo em urânio foi menor do que 0,002% U3O8 . Uma amostra
de siltito verde-claro com nódulos de argilc da Formação Alagoas, do Cretáceo, perto
de Riacho Doce, Alagoas, content 0,01% U3O8 . O mineral de urânio não foi
determinado. No concentrado pesado de uma amostra de corte de estrada, numa
pedreira de calcário perto de S. Miguel dos Campos, Alagoas, encontrou-se nr.iazita
abundante, bem como 0,002% U3O3. O mineral de urânio não foi identificado. A areia
pesada provém, talvez, da Formação Barreiras, que se sobrepõe ao calcário.

Apatita azul radioativa da mina de pegmatito próximo a Arapiraca, Alagoas,
contém 0,012% e U3O8. Análises químicas e de fluorescéncia de raios-X mostraram a
presença de tório e urânio. A causa da radioatividade detectada por vôo aéreo sobre
rochas sedimentares ao norte de Igreja Nova, Alagoas, não foi determinada. Estas
rochas sedimentares são provavelmente uma cobertura aluvial recente, pouco espessa,
de rochas pré-cambrianas sotopostas. A radioatividade pode ter sido causada por
monazita.

Estado da Bahia

Pesquisas de campo no Estado da Bahia foram concentradas em duas regiões: 1)
conglomerados auríferos contendo urânio na Serra de Jacobina, parte central do
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Estado e 2) rochas sedimentares cretácicas das bacias do Recôncavo e Tucano,
estendendo-se pela parte oriental do Estado, da cidade de Salvador até o Rio São
Francisco.

Serra de Jacobina - Em meados de 1953, Emerson I. Brown, Attache Mineral da
Embaixada Americana no Rio de Janeiro, forneceu a G.E. Tolbert uma amostra de
conglomerado aurífero com pirita que um prospector dissera ser da Serra de Jacobina.
Exame preliminar por Tolbert revelou radioatividade moderada na amostra que foi
enviada a Max G. White, então em Washington, D.C. Após concentração prévia, um
mineral negro radioativo isolado por White era identificado como sendo uraninita por
difração de raios-X nos laboratórios do Serviço Geológico em Washington.

Em maio de 1954, White fez uma viagem à Serra de Jacobina e examinou
preliminarmente o minério de ouro com pirita da mina de Canavieiras. Era então a
única mina em operação na região sul da Serra de Jacobina. Significativa radioatividade
foi encontrada em extensa faixa com mineralização auro-piritosa. Durante julho e
agosto de 1954 foi feita uma radiometria na mina de Canavieiras e amostragem
prei-minar, inclusive dos produtos da usina (White, 1957).

A mineralização na mina de ouro de Canavieiras é, em geral, típica das
ocorrências auro-uraníferas; a uraninita ocorre em íntima associação com ouro e pirita
em metaconglomerados.

Amostras colhidas em diversas ocasiões, de maio de 1954 a agosto de 1959, na
mina, mostraram o seguinte resultado (D. Haynes, comunicação escrita, 1959):

Maio Agost/Set. Outub. Jan/Fev, Junho Março Agosto
1954 1954 1955 1957 1957 1958 1958

Minério de ouro bruto 0,025
Rejeito de poço, areias finas,
-polpa 0,010
Rejeito de poço — polpa 0,018
Concentrado de mesa 0,021

0,030 0,038 0,033 0.U8 0 015 0,018

0,015 0,020 0,016 0,010 0,006 0,011
C050 0,026 0,021 0,C24
0,021 0,015 - - 0,162

0 minério bruto contém uma média de 0,026% e U3O8 , e as polpas (areia fina,
silte e frações argilosas) contém em média 0,028% e U3O8. Estudos demonstraram que
o urânio tende a se concentrar nas frações mais finas do minério britado (polpas).
Considerável lixiviação do urânio ocorre nos afloramentos, onde o teor médio é de
somente 0,006% e U3O8 . A uraninita é encontrada somente no minério de ouro
piritoso, havendo estreita relação entre os teores do urânio e do ouro no minério.

Foram feitos esiudos detalhados da geologia e mineralização do conglomerado
aurífero contendo urânio em Morro do Vento, 3 km ao sul da mina Canavieiras (White,
1964). Aproximadamente, 1264 metros de conglomerado e quartzito mineralizados
estão expostos na camada principal. Uma amostragem deste afloramento indicou
0,0076% e U3O8 e média de 10 g de ouro por tonelada de rocha.

A prospecção (D.D.Haynes, comunicação escrita, 1960) dos conglomerados
uraníferos feita no bloco ocidental da Serra de Jacobina encontrou numerosas camadas
de conglomerados quartzíticos basais (White, 1956). Estas se intercalam com finas
camadas de quartzito, que são por sua vez sobrepostas por espessas camadas de
quartzito maciço que não contém conglomerados.

Individualmente, as camadas de conglomerado não podem ser seguidas por
grandes distâncias, mas a zona de conglomerados estende-se da Serra de Pião, norte da
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cidade de Jacobina até o Rio do Almoço, 23 km ao Sul. Sabe-se que esta zona
estende-se ainda por mais 6 km para o Sul do Rio do Almoço, mas esta área não foi
prospectada. Os conglomerados não estendem-se ao Norte da Serra do Pião.

A amostragem de afloramentos, excetuando os da Mina de Canavieiras e Morro
do Vento, mostra um teor médio de 0,004% e U3O8 no conglomerado quartzítico
mineralizado da Serra de Jacobina, da Serra do Pião ao Rio do Almoço (D. Haynes,
comunicação escrita, 1960).

Bacia Sedimentar do Recôncavo - Os trabalhos de campo nesta bacia restrin-
giram-se ao reconhecimento dos folhelhos e arenitos cretácicos das ilhas Itaparica e
Frades, na Baía de Todos os Santos. Não mais do que 0,004% de U3O8 foi encontrado
nas rochas ou fósseis de peixes, associados com os folhelhos pretos cretácicos. Amostra
de material carbonoso preto interestratifiçado com arenito de granulação média,
fiável, contém aproximadamente 0,007% e U3O8 . Este material foi identificado
como sendo um hidrocarboneto, um composto do petróleo.

Um exame rápido doo testemunhos de sondagem da PETROBRÁS no depósito
em Candeias mostrou um pedaço de testemunho radioativo (Haynes, 1964). Esta
amostra fora encontrada no chão do depósito de testemunhos e o local ou poço de
onde provinha não pode ser determinado. A análise revelou que continha 0,082%
equivalente U3O8 e 0,10% U3O8. A rocha é um arenito conglomerático de granulação
média a grosseira, cor preta-esverdeada, tendo cimento de oxido de manganês.
Determinações espectrográficas no raio-X acusaram cobre, zinco, manganês, ferro,
vanádio e urânio. Estudos mineralógicos da rocha indicaram a presença de pirita,
r.alcopirita, oxido de manganês, zircão, coffinita, uraninita e montroseíta, os três
últimos determinados por raios-X, no DNPM do Rio de Janeiro, por Elysiáno Távora
Filho e Maria Helena Falabella.

Bacia Sedimentar de Tucano - As investigações radiqmétricas na Bacia Sedimen-
tar de Tucano (Haynes, 1964) foram iniciadas em 1957, logo após a descoberta (L.l.
Price e D.D. Haynes, comunicação escrita, 1959) de urânio associado a fragmentos de
ossos de tartaruga fóssil da Formação Tucano, de idade Cretácica, na coleção do museu
do DNPM no Rio de Janeiro. Amostras destes fósseis indicaram 0,11% U3O8 no osso e
0,023% U3O8 na matriz arenítica. O urânio está associado com o mineral fosfático do
qual o osso é composto. Observação sob luz ultravioleta dos fragmentos de ossos
revelou que havia neles um mineral secundário de urânio, fluorescente e verde-bri-
Ihante.

A Formação Tucano consiste de arenitos maciços vermelhos e amarelos, siltitos e
argilitos amarelos e cinzentos e folhelho verde. A radioatividade da formação é
comparativamente baixa, sendo a leitura máxima, observada nas amostras, de 0,005% a
0,007% e U3O8. Estudo mineralógico detalhado (J. J. Matzko, comunicação escrita,
1957) de uma amostra de folhelho siltoso esverdeado, colhido por Henry Mau perto de
Tucano, mostrou que a sua radioatividade é devida à fosfuranilita, de cor amarelo-
claro.

Durante estas investigações foi verificado que o "sinter" da fonte termal do
Hotel Cipó, a leste de Tucano, era radioativo. A água quente da fonte foi analisada
para urânio no laboratório do Serviço Geológico dos Estados Unidos em Washington,
D.C., e o resultado foi de 200.000 ppb de U, valor altamente anômalo.

Após a descoberta da radioatividade nesta fonte termal as pesquisas (Haynes e
outros, 1958) foram estendidas a outras fontes quentes conhecidas ao sul da cidade de
Cipó. Elas levaram à descoberta de depósitos de "sinter" altamente radioativos em
pântanos e terrenos alagados nas vizinhanças de Itapicuru, sudeste de Cipó. As
ocorrências estão ligadas às fontes termais e consistem de sinter manganesífero
superficial e arenitos impregnados com manganês. Os depósitos vão de 19 a 175 m de
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comprimento e 3 a 50 m de largura, com espessura média de 0,25 m. Determinações
radiométricas em 31 amostras de"sinter" manganesífero variam de 0,035 a 0,127% e
UiO s . O mais alto valor encontrado em arenito impregnado de manganês foi de 0,02%
e U>OS. A radioatividade é devida principalmente ao rádio 226 e sua série radioativa.
Uma amostra de "sinter" manganesífero contém 0,19% equivalente rádio 226. Não foram
encontrados minerais de urânio associados ao "sinter" manganesífero e não há ainda
indicação da fonte do rádio. Na ocasião da investigação, pouco era conhecido da
geologia e estrutura da área onde o mangnês radioativo fora encontrado. A secçio
estratigráfica do baixo Rio Itapicuru contém rochas do Cretáceo Superior e Terciário.
O Rio Itapicuru corre em um largo vale aluvional. Os depósitos de manganês radioativo
dos pântanos são superficiais e geralmente sotopostos a uma areia branca. Três
pequenos depósitos da margem leste do Rio Itapicuru ocorrem em camadas muito
porosas de areia grosseira e cascalho relativamente inconsolidados, dos quais nascem as
fontes minerais termais. Em vista da pobreza de informações com relação à geologia e
estrutura da área onde ocorre o manganês radioativo, pouco pode ser dito no momento
sobre a importância dos depósitos ou de sua origem e associações geoquímicas. O rádio
indica que depósitos de urânio podem estar presentes na região.

As águas das fontes termais da região são do tipo carbonato-cloreto e contém
cálcio, sódio, magnésio, ferro, potássio, manganês, lítio e bário.

Estudos geológicos detalhados na Bacia de Tucano (Haynes, 1964), complemen-
tados por perfurações, conduziram à descoberta de urânio, em diversos locais, de 1957
a meados de 1960, principalmente 6 km ao sul de Tucano, na localidade de Jorro. No
furo da PETROBRÁS MACACO I (MC-1), entre as profundidades de 1626 a 1631 m,
uma zona de 5 metros de arenito e conglomerado contém 0,096 o 0,14% U jO 8 . Em
Poço Redondo, na parte central da bacia, o furo CNEN-PRe-1 revelou arenito grosseiro
manganesífero com 0,066% U3O8 , numa profundidade de 11 a 12,5 m. Os minerais
radioativos identificados nos testemunhos de sondagem foram coffinitaU (Si O4) (OH)
e mor.troseíta (Fe, V) O (OH). Acredita-se que novas perfurações na área podem
encontrar reservas de urânio com tonelagem e teor suficientes para a sua mineração em
bases econômicas.

Foram estendidas as investigações (Haynes e Mau, 1958) para a metade norte da
Bacia de Tucano, através de perfis terrestres e aéreos nas rochas cristalinas do
Pré-cambriano e sedimentares de idade cretácica ao longo do Rio São Francisco. Não
foram encontradas anomalias radioativas importantes.

Anomalias ao Norte de Jacobina - Anomalias radioativas são encontradas por
mais de 200 km ao longo dos contrafortes orientais da serra de Jacobina. Foram
detectadas durante os levantamentos aerocintilométricos levados a efeito na serra de
Jacobina pela firma "Levantamentos Ae:ofotogramétricos S.A.", em contrato com o
Governo Brasileiro. Estas anomalias estão associadas com rochas graníticas e são
devidas à presença, nessas rochas, de minerais acessórios radioativos. Algumas delas
estão localizadas perto ou no contato entre os quartzitos da Serra de Jacobina e as
rochas cristalinas que formam os contrafortes dessa cadeia de montanhas. Estão
orientadas em estreitas faixas paralelas à estrutura da serra.

Em 1958 foi feito por Sérgio Mundim da CNEN e Professor Wilhelm Kegel, do
DNPM, um reconhecimento radiométrico terrestre das rochas pré-cambrianas, sendo
encontrada só uma grande anomalia. A radioatividade é devida à monazita (S. Mundim,
comunicação oral, 1958), e é provável que todas ou a maioria das anomalias aéreas
sejam devidas aos minerais acessórios das rochas graníticas.

Depósito de Cobre de Caraíba - Está localizado na parte norte-central do Estado
da Bahia, a leste da cidade de Senhor do Bonfim. Carbonatos de cobre e sulfetos estão
associados com rochas ígneas máficas intemperizadas. Diversas ocorrências de cobre
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sac conhecidas na área, uma ou duas das quais são radioativas. Pesquisa de campo em
1958 (Evaristo Ribeiro Filho, comunicação escrita, 1958) reve>~>u somente uma
anomalia radioativa, devido à pequena quantidade de monazita.

Região de Sento Sé - Umonita fracamente radioativa foi encontrada numa
estreita zona do contato entre filitos e quartzitos pré-cambrianos em uma mina de
chumbo próximo a Sento Sé, no Rio São Francisco, a 80 km a Sudeste de Juazeiro
(Décio R. de Oliveira, comunicação escrita, 1959).

Região de Brumado — Diversas anomalias foram detectadas durante os vôos de
reconhecimento feitos pela firma "Levantamentos Aerofotogramétricos S.A.", na
região de Brumado - Rio de Contas, parte central do Estado da Bahia. Exames de
laboratório em amostras de rochas associadas com algumas das anomalias mostraram
que a radioatividade é devida à monazita e zircão, acessórios das rochas graníticas. Não
foram feitas investigações de campo na área das anomalias radioativas mais intensas,
nem examinadas em laboratório amostras colhidas nas mesmas.

Depósito de Chumbo de Boquira — Inúmeros relatórios sobre investigações
radioativas feitas neste depósito, localizado na parte central da Bahia, a noroeste da
área de Brumado, foram apresentados. Entretanto, várias amostras analisadas em
laboratório, não apresentaram radioatividade.

BRASIL CENTRAL

Estado de Minas Gerais

Depósitos Zírcono-Uraníferos de Poços de Caldas - Em Washington, D.C., em
1952, foram feitas determinações radiométricas por M.G. White e G.E. Tolbert numa
pequena coleção de rochas e minerais do Brasil que pertencia a W. D. Johnston Ji.
Verificou-se que numerosas amostras de minério de zircõnio (baddeleyita-zirconita) de
Poços de Caldas, MG, eram fortemente radioativas. Análises químicas de algumas
dessas amostras revelaram teores de até 3% U3O8 .

O programa de prospecção de urânio no Brasil foi iniciado em outubro de 1952
com trabalhos de campo nos depósitos zírcono-uraníferos de Poços de Caldas. Estes
ainda são os mais bem conhecidos depósitos uraníferos do Brasil e os que têm atraído
a maior atenção das autoridades brasileiras por causa da sua acessibilidade e do teor de
urânio no minério de zircõnio.

Os dopósitos acham-se localizados na fronteira entre Minas Gerais e São Paulo, a
250 km a noroeste do Rio de Janeiro, no planalto de Poços de Caldas, que é
grosseiramente circular, com diâmetro máximo de cerca de 35 km e área de aproxima-
damente 1.000 km2 .

Os principais tipos de rochas do Planalto são sienitos e fonolitos; menos
abundantes são os arenitos, quartzitos, conglomerados, brechas e tufos. Veios de
bióxido de zircõnio (baddeleyita) cortam o sienito e fonolito.

Os depósitos zírcono-uraníferos foram descritos detalhadamente por Tolbert
(1966). Conhecem-se quatro tipos de depósitos de zircõnio: "placers" aluviais,
concentrações residuais e aluviais, veios lenticulares e impregnações irregulares maciças
no sienito. A maior parte do minério de zircõnio com teor comercial provém dos dois
primeiros tipos. Algum minério foi recuperado dos veios, mas provavelmente nenhum
foi retirado de impregnações, apesar delas conterem apreciável quantidade de urânio.
Dois sistemas de fraturas principais aparentemente controlam a localização dos veios
de zircõnio.
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O minério de zircònio, chamado caldasito, é principalmente, uma mistura de
baddeleyita (ZrCu) e zirconita (Zr Si O4). Em geral, o minério de mais alto teor
contém mais baddeleyita que zircão.

Estimativas moderadas, baseadas somente em informações geológicas de super-
fície, sugerem que entre 50.000 e 250.000 toneladas métricas de concentrados lavados,
escolhidos a mão, poderiam ser produzidas a partir das reservas do minério zírcono-
uranífero de Poços de Caldas. Esses concentrados conteriam aproximadamente 60 a
85% de bióxido de zircònio e, em média, 0,5% d» urânio.

Depósito de Tório e Terras Raras de Morro do Ferro — Este depósito foi
descoberto em 1953 por ocasião das investigações de campo do minério de zírcono-
ur am fero do planalto de Poços de Caldas. Está localizado no centro do planalto, cerca
de 20 km ao sul da cidade de Poços de Caldas.

Uma detalhada investigação do depósito foi feita por Wedow (1957), em
colaboração com o Conselho Nacional de Pesquisas e a Companhia Geral de Minas, à
qual pertence a propriedade. Esta investigação incluiu um programa de trincheiras,
amostragem e mapeamento detalhado.

A rocha do Morro do Ferro é um sienito-fonolito profundamente decomposto,
que caracteriza o planalto de Poços de Caldas. Torna-se, por intemperismo, uma argila
altamente compacta, de cor muito clara a marron, avermelhada ou preta, dependendo
do conteúdo de oxido de ferro ou oxido de manganês disseminado.

Os minerais de tório e terras raras do Morro do Ferro estão associados a uma
disseminação (stock-work) de veios de magnetita com direção geral noroeste. O maior
dos veios chega a ter espessura de 5 metros, mas a média é de 2 metros. A relação da
radioatividade com os veios de magnetita mostra que estes constituíram o controle
estrutural para a mineralização do tório e terras raras. A área de mineralização
radioativa no Morro do Ferro tem cerca de 500 metros de comprimento e uma largura
máxima de 130 metros. A mineralização se estende uniformemente a uma profun-
didade de 4 a 5 metros. Rocha fortement» radioativa ocorre de 5 a 30 metros e com
menos intensidade de radiação até a profundidade de 50 metros. Análises do material
não concentrado mostram uma variação de 0,13 a 3,77% e ThO2 e 1,15 a 21,13% de
óxidos de terras raras.

A alanita, bastnaesita (fluorcarbonato de cério) e torogumita (silicato de urânio,
tório, cério) são os minerais de tório e terras raras que até hoje foram identificados no
depósito. Todos estes minerais estão geralmente alterados e tendem à desagregação e
concentração nas frações siltosas e argilosas.

Depósito de Pirocloro de Araxá — Urânio e tório estão associados com piro-
cloro numa rocha carbonática altamente intemperizada nas proximidades de Araxá, na
parte centro-oeste de Minas Gerais (M.G. White e H. Wedow, comunicação escrita,
1957). Com base em poucas amostras colhidas na área radioativa, a rocha contém
0.20% de oxido de tório, 0,025% de oxido de urânio e cerca de 3% de oxido de nióbio,
embora haja grande variação nessas percentagens no depósito. Testes de laboratório no
material desintegrado mostrou que uma britagem parcial resulta em concentração de
radioatividade e presumivelmente de pirocloro, na fração mais fina (menor que 325
mesh).

Tapira e Serra Negra - Reconhecimentos ao norte de Araxá levaram à
descoberta dos depósitos de Tapira e Serra Negra, semelhantes ao de pirocloro
radioativo de Araxá.

Serra da Moeda - Numerosas amostras de gnaisse-granítico com películas verdes
de torbernita foram examinadas no laboratório. A maioria destas amostras provieram
de vários locais da Serra da Moeda, no vale do Rio Paraopeba, perto de Belo Horizonte,
no centro sul de Minas Gerais.

15



Deve ser mencionado que consideráveis trabalhos de prospecção foram feitos
nestas ocorrências pele pessoal do Instituto de Pesquisas Radioativas. Na época deste
relatório tinham-se poucas informações sobre a extensão e importância das mesmas,
mas acreditamos que elas não são importantes como fonte de urânio. Entretanto, o seu
estudo poderia ser muito útil em relação a uma possível distribuição regional do
urânio.

Conglomerado aurifero — Conglomerado aurífero ocorrendo na base da Série
Minas, de idade Précambriana, é citado na literatura geológica como equivalente ao
conglomerado uranífero de Jacobina. Algumas minerações de ouro abandonadas nas
vizinhanças de Belo Horizonte foram examvudas, mas não se encontrou radio-
atividade. Tais pesquisas não podem ser consideradas conclusivas, visto que a rocha se
encontra no local profundamente intemperizada.

Depósito de Zinco de Vazante — Encontra-se próximo da fronteira oeste do
Estado de Minas Gerais. O depósito consiste de capeamentos residuais de calam ina
sobre um veio de quartzo altamente intemperizado e mineralizado. Não foi encontrada
radioatividade em diversas amostras de minério desse depósito.

Estado de Goiás

Depósito de Níquel de Tocantins — Antigamente conhecido como depósito de
i.quel de São José do Tocantins (Pecora, 1947) chama-se agora depósito de
Niquelândia e está situado no centro do Estado de Goiás. 0 minério é um silicato de
níquel com cobalto e outros elementos menores presentes em um peridotito serpenti-
nizado, piroxenito e gabro. Amostras deste depósito foram analisadas no laboratório
do Rio de Janeiro, com resultados negativos. Uma pesquisa de campo levada a efeito
em 1958 por Haynes e Girotto (D.D. Haynes, comunicação escrita, 1958), não revelou
presença de qualquer anomalia radioativa em cinco depósitos de níquel-cobalto da
região de Niquelândia.

Estado de Mato Grosso

De 1957 a 1960 reconhecimentos de campo foram efetuados nas regiões centro e
sul de Mato Grosso. (Evaristo Ribeiro Filho, 1960). A justificativa para tal trabalho foi
a descoberta de ossos fósseis altamente radioativos provenientes das rochas cretácicas
da região (D.D. Haynes, comunicação escrita, 1956, L. I. Price e D.D. Haynes
comunicação escrita, 1957). Os locais dos ossos radioativos foram verificados e uma
localidade com arenito moderadamente radioativo, sem relação com a dos ossos
uraníferos, foi encontrada. Os ossos fósseis foram encontrados no planalto central do
Estado, na Fazenda Pedra Grande, que dista 80 km em linha reta a NE de Cuiabá. Das
várias localidades onde se encontrou ossos de saurópodos, amostras de apenas duas
apresentaram quantidades apreciáveis de urânio no osso e matriz arenítica. Os ossos
são encontrados em arenitos friáveis de granulação média a fina, na parte média de
uma formação correlacionada por seus fósseis, com a Formação Bauru, do Cretáceo
Superior de São Paulo e Minas Gerais. Essa Formação é de origem continental. No
principal ponto radioativo da Fazenda Pedra Grande, o arenito sofreu considerável
intemperismo. O mais alto teor de urânio encontrado nos ossos foi 0,2% U,O8. O
urânic parece estar associado com fluorapatita que é o principal constituinte dos ossos.
A radioatividade detectada em arenito que não contém ossos é atribuída principal-
mente à impregnação da fluorapatita no arenito. O mais alto teor de urânio no arenito
é 0,074% U3O8.
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Análises espectrográficas semiquantitativas de dois arenitos radioativos, um de
cor vermelho-tijolo e o outro parcialmente esbranquiçado, mostraram que este último
contém 10 ou mais vezes a quantidade de alumínio, titânio, cromo, estanho, vanádio,
ítrio e 3 ou mais vezes a quantidade de cobre, chumbo, bário e estròncio do que o
arenito de cor vermelho-tijolo. Galena, blenda e pirita foram identificadas no arenito
radioativo. As frações mais finas do arenito são geralmente mais radioativas do que as
mais grosseiras. A fração menor que 325 mesh contém 0,097% e U3Og. As frações
com minerais pesados, separados com bromoforrr.io, •„ jntêm 0.17% e U3O8. Até agora
nenhum mineral de urânio *o: identificado.

Metatiuiamunita (Ca) (UO2)2 (VO4)2 . nH2O está associada com mineralização
secundária de cobre no calcário pré-devoniano da fazenda Figueirinha, Sudoeste de
Aquidauana, no SW de MT (J.J. Matzko, L.I. Price e A. Sobanski, comunicação escrita,
1960). Cerca de 1% e U3O8 é encontrado numa zona brechada de 10 cm de largura. A
mineralização desaparece a uma profundidade de 5 metros. Anomalias 2 ou 3 vezes a
radiação de fundo foram localizadas ao longo de falhas e em contatos calcário-xisto, ao
longo da área.

BRASIL SUL

Estado do Espírito Santo

Com exceção das areias monazíticas de Guarapari e Nova Almada, já conhe-
cidas, a única radioatividade notada durante um extenso perfil radiométrico com carro,
feito por Pierson, Matzko e Oliveira em 1959, no estado do Espírito Santo, foi em
Água Boa, onde fina camada de areia monazítica se formou, por concentração residual
a partir de um granito subjacente que ccntém monazita. 0 teor equivalente de ThO2

calculado do valor equivalente U3O8 é aproximadamente 0,2%.

Estado do Rio de Janeiro

Rochas Alcalinas de Itatiaia- Em duas localidades, respectivamente 5 e 7 km ao
norte da cidade de Itatiaia, na estrada que vai até aquele maciço alcalino, limonita e
manganês em estreitos veios intemperizados em rochas alcalinas alteradas, contém
0,45% ThO2. As amostras analisadas (análises espectrográficas semiquantitativas)
apresentaram 2,0% terras raras e 7% estròncio (H. Mau e Coutinho, 1959).

Num pegmatito da pedreira de Pendotiba, no extremo sul de Niterói, uraninita
está associada com biotita em bolsões no pegmatito. A zipeita (2 UO3 S03 6 H2O)
cobre os grãos de uraninita e placas de biotita.

Monazita - Extensos depósitos de areia preta com monazita são encontrados ao
longo da costa do Estado do Rio de Janeiro e para o norte, no Espírito Santo e Bahia.
Estes depósitos foram minerados durante muitos anos e objeto de estudo por outros
projetos subvencionados pelo Governo Brasileiro. Excetuando algumas identificações
mineralógicas, nenhum trabalho foi realizado nos depósitos pelo pessoal do Projeto.

Estado de São Paulo

Investigações Radioativas Aéreas em São Paulo - Em 1952 a firma "Levanta-
mentos Aerofotogramétricos S.A." fez um levantamento aeromagnetométrico para o
Conselho Nacional de Petróleo em extensas áreas de São Paulo. Durante o curso deste
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trabalho a companhia operou também com um cintilòmetro aéreo em grande parte da
area levantadr com o magnetômetro. Algumas poucas anomalias radioativas foram
detectadas. Rtconhecimentos de campo foram feitos por Gene E. Tolbert sobre um
morro nas proximidades de Botucatu e verificou-se que a fonte de radioatividade era
uma concentração residual de minerais pesados no topo do mesmo. Este levantamento
aerocintilométrico não é provavelmente conclusivo porque a altura de vôo foi
consideravelmente acima da que é indicada para a detecção da radioatividade do solo.

Ocorrência de Tório no Rio Ribeira, Fronteira São Paulo—Paraná - Minerais de
tório estão associados com galena em grandes lentes calcárias nas rochas metasi&dimen-
tares pré-cambrianas, que são cortadas por diques de granito e quartzo-sienito, na
confluência do Rio Ribeira, e seu tributário. Rio Itapirapuã, na fronteira São
Paulo-Paraná (G. Melcher e H. Wedow, comunicação escrita, 1958}. Amostras de
chumbo contém 0,91% e ThO2. Uma amostra contendo 0,67% ThO2 contém 9%
óxidos de terras raras. O mineral de tório, que tem granulação muito fina, não foi
identificado.

Jacupiranga — Em Jacupiranga, sudeste do Estado de São Paulo, foi detectada
intensa radioatividade em certas porções mineralizadas de um complexo carbonatíticu.
A radioatividade está associada com o oxido e silicato de zircônio, semelhante à do
planalto de Poços de Caldas (MG). A radioatividade está nitidamente localizada.

colhelho Irati — Técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo
examinaram numerosos testemunhos de sondagens do folhelho Irati, de localidade não
especificada do Estado de São Paulo. Somente pouca radioatividade está associada com
o folhelho pirobetuminoso, preto, amplamente distribuído no sul do Brasil. Algumas
destas localidades de folnelhos foram examinadas pelo pessoal do Projeto de Pros-
pecção de Urânio no Brasil, aue não encontrou mais que 0,002% U3O8.

Águas da Prata - Diversas zonas de rocha moderadamente radioativa foram
encontradas nas rochas alcalinas, no arenito Botucatu e em lavas próximo a Águas da
Prata, na borda do Planalto de Poços de Caldas. A radioatividade encontrada na rocha
altamente intemperizada é devida à presença de urânio na zirconita contendo terras
raras.

Análises radiométricas em cinco amostras tomadas na sondagem de um dos
corpos radioativos deram 0,05% equivalente U3O8. Análises (M.G. White, comuni-
cação escrita, 1959) de lavas e amostras de arenito cedidas pelo Prof. Otávio Barbosa
apresentaram teor equivalente de 0,63% U3O8 para as lavas e 0,24% U3OL para o
arenito Botucatu.

Monazita de Tremembé — Uma breve investigação de campo (Evaristo Ribeiro
Filho, 1958) foi feita sobre a monazita descoberta em Tremembé, na parte superior do
vale do Rio Paraíba. É provável que esta monazita, localizada em depósitos aluviais
inconsolidados do Quartenário, possa ser considerada típica de depósitos aluviais de
monazita deste importante vale fluvial. O concentrado natural de areia preta contém
5,3% ilmenita, 1,2% monazita e 0,25% zirconita. O depósito é restrito em tamanho e
representa uma concentração local de minerais pesados no aluvião.

Pegmatito de Perus - O granito-pegmatito da pedreira Peccicaco próximo a
Perus, a leste da cidade de São Paulo, na auto-estrada S. Paulo-Campinas, contém
minerais de urânio esparsos (H. Mau, comunicação escrita, 1959). Metaautunita e
torbernita formam películas nas fraturas do pegmatito e do turmalina-granito encai-
xante.

Carvão - Reconhecimentos de campo foram feitos em 1956 por Pierson, Ribeiro
Filho e Mau, em todas as principais localidades de ocorrência de carvão do Estado
(Haynes, Pierson e White, 1960). Foi encontrada radioatividade anômala em 2 locais a
2 km a oeste da cidade de Cerquilho, na bacia de carvãc do Tietê. Uma amostra de
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canal feita na camada de carvão, que tem 70 cm de espessurr, apresentou teor de
0,016% equivalente U3O8 , mas somente 0,001% U3O8. Carvão lavado de uma
estocagem próxima, continha 0,005% e U3O8 e 0,004% U3O8. Folhelho carbonoso
não lavado da mesma estocagem, continha 0,064% e U3O8 e 0,082% U3O8 .

Outras localidades - Trabalhos de reconhecimento no Estado de São Paulo
foram feitas em 1956 por Pierson, Ribeiro Filho e Mau. Os seguintes locais de rochas
radioativas (Pierson, Haynes e Ribeiro Filho, 1957) podem merecer futuros estudos:

%eU 3 O 8 Descrição e Localização das Amostras

Rochas sedimentares terciárias originadas principalmente da decom-
0,011 0,003 posição de granitos; situadas na estrada próxima do Bairro Germana,

cerca de 10 km a sudeste de Caçapava.

FoShelho vermelho da Série Tubarão (Permocarbonífero) contendo
0,016 0.005 pequenas quantidades de zirconita, monazita e rutilo; situado na

estrada a 8 km ao sul do Rio das Pedras.

holhelho e calcário vermelho do grupo Estrada Nova (Permiano);

0,026 0,008 contém um pouco de zirconita, magnetita e monazita; situados num
corte de estrada a 2 km a oeste de Angatuba.

0,035 0,023
Osso de saurópodo do Cretáceo de Santo Anastácio; matriz arenítica
não radioativa.

Osso de saurópodo das rochas sedimentares cretáciMs de Presidente
Prudente; matriz arenítica não radioativa.

0,02 0,007

Estado do Paraná

Carvão - Foi descoberto urânio (Haynes e Pierson, 1957) no carvão do Sul do
Brasil por Donald D. Haynes, em abril de 1956, durante um teste para radioatividade
nas rochas sedimentares da coleção do Departamento Nacional da Produção Mineral,
no Rio de Janeiro. A amostra descoberta foi de um carvão de Nova Tóquio
(antigamente Artur Bernardes), do campo de carvão do Rio do Peixe, nordeste do
Paraná. Análise química da amostra indicou presença de 0,03% U3O8.

0 carvão do Sul do Brasil é encontrado na Formação Rio Bonito do Grupo
Guatá, Série Tubarão, do Carbonífero Inferior (Pensilvaniano Superior). Esta série está
exposta quase continuamente desde o norte da fronteira de Minas Gerais - São Paulo à
fronteira sul do Rio Grande do Sul.

0 carvão varia de sub-betuminoso a semiantracítico, mas a maior parte minerada
é do tipo betuminoso, com elevado conteúdo de cinza e enxofre, e muita pirita. A
camada de carvão varia de 30 a 200 cm de espessura. Após a descoberta de urânio em
amostras de carvão do nordeste do Paraná foi empreendida uma prospecção na maioria
das principais bacias carboníferas do sul do Brasil. Este trabalho se estendeu pelos
Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com o resultado
destas investigações, a área de Cambuí-Figueira, no campo de carvão do Rio do Peixe
(NE do Paraná), foi escolhida para estudos detalhados do urânio associado com o carvão.
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Esta área fc : escolhida porque tinha os valores mais altos de urânio de todos os campos
de cai vão investigados, era de fácil acesso e poderia ser uma grande produtora de
carvão.

Área de Cambuf— Figueira - A área que foi estudada em maior detalhe foi a de
Cambuí-Figueira nas jazidas de carvão do Rio do Peixe, que tem sido o maior
produtor do nordeste do Paraná.

Levantamentos aerorradioativos e terrestres foram concluídos em toda área.
Urânio é encontrado tanto no carvão como no folhelho carbonoso encaixante. As
maiores concentrações de urânio são ercontradas nos poucos centímetros inferiores do
folhelho carbonoso. O principal mineral de urânio descoberto na investigação é um
mineral secundário verde identificado por raios-X como metauranocircita (Ba ( U O J I J

(PO4)2 8 U2O). De especial interesse e a descoberta de uianinita tanto no carvão como
no folhelho carbonoso em testemunho de sondagem de um furo perto da mina Lupion
Campo 2 nas adjacências de Figueira.

Como parte das investigações da área de Cambuf-Figueira, diversos fu^os de
sonda foram feitos para delimitar a área de carvão uranífero. Amostras de carvão e
folhelho carbonoso foram coletadas contendo até 0,45% de equivalente oxido de
urânio e mais de 1% equivalente a urânio nas cinzas.

Outras localidades - As seguintes localidades do Paraná, examinadas por Haynes
e Sobanski em 1965, mostraram ligeira radioatividade (Pierson, Haynes e Ribeiro
Filho, 1960). Pesquisas posteriores serão necessárias se for feito um estudo regional das
possibilidades uraníferas da bacia do Paraná:

e U,O8

0,009 0,002

Descrição e Localização das Amostras

Membro Pirambòia, da base do Arenito Botucatu leretácico); a

0,005 0,002 amostra provém de um afloramento no lado oeste da ponte que
cruza o Rio Claro, na estrada que liga Mallet e Pinare.

Amostra de caulim de uma mina situada cerca de 2 km ao sul de
Ferraria.

Folhelho betuminoso preto do Grupo Irati (Permiano); a amostra
0,005 0,002 foi feita em canal, com 2 metros, num afloramento atrás da estrada

de ferro, na estação Engenheiro Gutierrez.

Amostra de folhelho preto betuminoso do grupo Irati, em corte;
0,005 0,002 rodoviário, 400 m ao sul da ponte que cruza o Rio Iguaçu, em São

Mateus do Sul.

0,006 0,002
Amostra da formação Poço-Preto, logo abaixo do contato Poço-
Preto—Pirambóia, cerca de 8 km a oeste de Mallet.

Estado de Santa Catarina

Depósitos de carvão - 0 carvão de Santa Catarina tem, geralmente, radio
atividade muito baixa. Quatorze minas de carvão e cerca de 7.500 m de testemunhos
de sondagens foram testados. Somente em duas localidades, ambas perto de Siieró-
polis, foi verificada radioatividade maior que 3 vezes a radiação de fundo; uma,
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próxima da mina de Montenegro, e a outra, na Mina "Malha Dois". Na primeira
localidade, um arenito cerca de 7 metros abaixo da camada de carvão, apresentou
0,008% e U30« e 0,002% U3O8 ; na segunda, a amostra de uma zona com 25 cm de
espessura, contendo alternadamente carvão e folhelho carüonoso, deu 0,005% e U3O8

e 0,002% U.,0».
Rochas alcalinas de Lajes - Foi feito um estudo preliminar da radioatividade

associada ao domo alcalino de Lajes. Três furos rasos foram feitos (A. Sobanski e A.
Silva, comunicação escrita, 1960) até a profundidade máxima de 27 metros, numa
brecha de sienito radioativo.

Amostras de rochas alteradas e altamente radioativas foram colhidas em
numerosos lugares, ao longo das rodovias, na área circundando o "stock". O teor
máximo de urânio verificado, foi 0,044% L^Oa, em uma rocha alcalina alterada,
argilosa e ferruginosa. Pirocloro foi identificado pelo raio-X em uma amostra de rocha
silicosa contendo 0,021% U?08 . Pequenas quantidades de vanádio, até 0,03%, foi
notado em diversas amostras.

Arenito Pensilvaniano - Nos cortes da estrada entre Criciúma eSíderópolis, um
arenito pensilvaniano intercalado com folhelho e contendo concreções de pirita,
apresentou 0,008% e U3O8 (Pierson e outros, 1957).

Estado do Rio Grande do Sul

Depósitos de Carvão - Neste estado, testes de radíoativ;dade foram feitos na
bacia de carvão de São Jerònimo por Pierson e Ribeiro Filho, ero 1956, e na bacia de
carvão de Bage por Haynes, Ribeiro Filho e Girotto em 1958. Na bacia de São
Jerònimo (Haynes e outros, 1958 b), as investigações foram feitas nos carvões e
folhelhos carbonosos das minas dos distritos de Leão e Butiá. Testemunhos de
sondagem de 13 furos de bacia foram investigados. A única radioatividade anômala
encontrada foi na mina do Poço 4, no distrito de Butiá, onde cerca de 0,008% e U3O8

e 0,003% UjO», foram encontrados no carvão e aproximadamente 0,009% e U3O8 no
folhelho carbonoso sobreposto ao carvão.

Pouca radioatividade foi no.ada em Hulha Negra, na bacia de carvão de Bagé
(D.D. Haynes, comunicação escrita, 1958), situada a 48 km a leste da cidade do
mesmo nome. Entretanto, os afloramentos examinados estavam intemperizados e seria
recomendável fazer-se a gamaperfilagem de furos rasos.

Outras Localidades — Outros reconhecimentos foram feitos em várias áreas do
Estado por Pierson e Ribeiro Filho, em 1956. Seguem dados obtidos em várias
amostras, não muito bem localizadas:

%eUjO8 %U3O8 Descrição e Localização das Amostras

Urânio associado com oxido de ferro em rocha muito alterada,
impregnada de limonita, do Grupo Rio do Rastro, proveniente de

0,026 0,029 um corte na rodovia em Passo das Tropas; localidade com fósseis de
plantas; cerca de 8 km ao sul de Santa Maria, na estrada para São
Sepé.

0,006 0,002
Basalto alterado da Serra Geral, num corte da estrada cerca de
10 km ao norte de Santa Maria, na estrada para Júlio de Castilho.

Biotita-xisto pré-carnbriano, associado com mármore e pegmatito,
0,008 0,002 da pedreira Dagoberto, cerca de 12 km a nordeste de Caçapava do

Sul.

0.02 0,016 Osso de saur6podo do arenito Triássico em São Pedro do Sul.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os reconhecimentos geológicos até 1960 acumularam muitos dados, os quais trm
sido usados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear em trabalhos posteriores,
particularmente nas bacias sedimentares de Tucano e Maranhão (J.A. Paione, comuni-
cação oral, 1968). Entretanto, até hoje, nenhum depósito grande de minério de urânio
roi encontrado no Brasil.

Os futuros trabalhos da CNEN deverão incluir reconhecimentos adicionais, mas
sugere-se que o objetivo principai para se encontrar urânio sejam as áreas selecionadas e
escolhidas previamente por estudos integrados de geologia, geoquímica e geofísica. As
áreas favoráveis para depósitos do tipo veio podem ser encontradas na Serra da
Bodoquena, no sudoeste de Mato Grosso, e na área de Itabaiana, em Sergipe. Qualquer
estudo adicional de áreas pegmatíticas, como a do Planalto da Borborema no nordeste
e de Mato Grosso, deve ser feito nas áreas de deposição de minerais de baixa
temperatura, na periferia da zona pegmatítica principal. Entretanto, com os conheci-
mentos atuais, seria melhor orientar a pesquisa para os grandes depósitos de urânio de
ambientes sedimentares, "t ipo arenito". Este trabalho incluiria estudos detalhados dos
fâcies e estruturas sedimentares, alteração de rochas, teor de urânio no solo, rocha,
água e plantas; características da transmissibilidade fluida das rochas hospedeiras em
potencial; estudo regional e local das dobras e falhas. Os estudos deveriam ser levados a
efeito onde houvesse boas possibilidades de que o urânio fosse fornecido pela água do
solo, por lixiviação de rochas ígneas ácidas, comuns nos terrenos pré-cambrianos, ou
por possíveis ocorrências de rochas tufaceas na seção estratigráfica.

As rochas sedimentares hospedeiras favoráveis são usualmente os arenitos
fluviais, descorados, arcózicos, mal selecionados, intercalados com siltitos e argilitos. A
presença de material carbonoso é desejável; vanádio, cobre, molibdênio, selênio e
arsénio associados podem indicar rjje o ambiente é favorável para urânio. Conforme o
caso, devem ser feitos levantamentos aerqcintilométricos para suplementar e ampliar os
estudos de campo. Perfuração com sondas a diamante, acompanhadas da gamaper-
filagem e outros registros de métodos geofísicos devem ser amplamente usados na
procura de corpos de minério de urânio em áreas favoráveis.

Na bacia do Maranhão, estudos radiométricos e estratigráf icos são recomendados
para as formações Pedra-do-Fogo e Sambafba, na região de Pastos Bons, Maranhão; a
formação Longa, na área Campo Maior—Oeiras, Piauí' e a formação Serra Grande da
área de Crateús, Ceará. Amostragem de águas e furos superficiais são úteis.

No centro da bacia de Tucano foi recomendado, por Haynes, um estudo dos
resultados de furos da PETROBRÁS, de mapas geológicos e informações geof ísicas, a
fim de avaliar a presença possível de minério de urânio entre Poço Redondo e Jorro
(D.D. Haynes, comunicação escrita, 1968). Haynes também recomendou amostragem
nas fontes de água da bacia.

Na bacia do Paraná, é sugerida amostragem de água e estudos radiométricos
fstratigráfícos na formação Bauru, na área de Uberaba, em Minas Gerais, e na areada
Fazenda Pedra Grande, em Mato Grosso. Estudos semelhantes são também recomen-
dados para a bacia de Carvão do Tietê, São Paulo, a bacia de carvão do Rio do Peixe,
Paraná, e a bacia de carvão de Bagé, Rio Grande do Sul. A ocorrência radioativa de
Passo das Tropas, Rio Grande do Sul, pode exigir perfurações rasas.

Estudos de reconhecimento na parte sudoeste da bacia do Amazonas são
recomendados, baseados nos ossos de tartarugas fósseis, contendo 0,17% U3O8 ,
colhidas por L. I. Price em 1957, no igarapé Parição, no Estado do Acre.
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Fig. I

A LOCALIDADE NA QUAL NÃO FOI DETECTADA RADIOATIVIDADE ANÔMALA

O LOCALIDADE NA QUAL FOI ENCONTRADA RADIOATIVIDADE SIGNIFICA —
TI VA (DEVIDA AO URÂNIO,RÁDIO E TORIO )

• LOCALIDADE DE RADIOATIVIDADE CONHECIDA (INVESTIGADA RAPIDA-
MENTE OU NÂO EXAMINADA)


